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GİRİŞ  

 

 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Uyarınca Uzmanlık Eğitiminde Çekirdek eğitim müfredatı hazırlama görevi 

Tıpta Uzmanlık Kuruluna verilmiştir. Bu çalışmaların uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanması gerektiğinde 

yönetmelikte vurgulanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla uzmanlık alanlarının temsilcileri ile eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için görev ve görev analizi, eğitim hedefleri çalışmaları yapılmıştır.  

Çekirdek eğitim programı hazırlanırken uzmanlık alanı için olmazsa olmazlara karar verilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde görev yapacak 

olan uzmanların temel alanları bu çalışmaya alınmıştır. Genişletilmiş program oluşturmaktan özellikle kaçınılmıştır.  
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Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlık Eğitimi Programının Genel Yapısı  

Bu kitapçıkta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi son çıkarılan uzmanlık tüzüğüne göre 4 yıllık bir eğitim programını 

içermektedir. 

. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlık Eğitimi Programının başarıyla tamamlayarak uzman ünvanı alan kişilerin hangi alanlarda 

görev yapabileceği bu programın “Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının Görev Grupları” kısmında belirtilmiştir. Kadın Hastalıkları 

Ve Doğum Uzmanlık Eğitimi Programı ile ülkemizde Kadın Hastalıkları Ve Doğum uzmanı olarak çalışma hakkı kazanan kişilerin hangi 

görevleri icra edebilecekleri “Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının Görevleri” başlığı altında listelenmiştir. Her bir göreve ait görev 

analizi ile ise yeterlikler başlığı altında ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Yeterliklerin belirlenmesi çıktı odaklı eğitim programı için ilk ana 

basamağı oluşturmaktadır. Bu yeterliklerden yola çıkılarak öğrenim hedefleri listelenmiştir. Öğrenim hedefleri ise müfredatımızın ana 

öğesini oluşturmaktadır. Eğitim yöntemi, donanım, eğitim süresi, ölçme değerlendirme, eğitici sayıları öğrenim hedeflerine bağlı 

olarak belirlenecektir.  

Çekirdek eğitim programı geliştirilme çalışmalarında bu raporun hazırlanmasına dek üç basamak geçilmiştir.  

1. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının görev alanları belirlenmiştir. Bu basamakta yetkinliklerinde tanımlanmasına 

başlanmıştır. 

2. Bu bölümün oluşturulması sürecinde; ülkemizde farklı hizmet basamaklarında-kurumda çalışmakta olan Kadın Hastalıkları ve 

Doğum uzmanlarının ortak görevleri dikkate alınarak görev listesi (görev analizi) belirlenmiştir.  

3. Son olarak ise görevlerini yapabilmeleri için gerekli eğitim programının oluşturulmasında temel olacak olan öğrenim 

hedeflerinin oluşturulması bölümüdür. Tüm yeterliklerin kazandırılması sürecinde ulaşılması gereken bilgi, beceri ve tutumlar 

öğrenim hedefleri olarak tanımlanmıştır. 
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Antenatal Bakım ve Prenatal Tarama 

Görev analizi Öğrenim hedefi 

Klinik hasta yönetimi  

Normal gebe takibi  

 Normal gebe takibi uygular 

Prenatal tarama  

 Prenatal taramaUygular 

  

  

Prenatal Tanı; Amniyosentez, CVS ve Fetal Kan Örneklemesi Vb 

Görev analizi Öğrenim hedefi 

Görev analizi Öğrenim hedefi 

Klinik hasta yönetimi ve perinatoloji/klinik hasta yönetimi  

Fetal ultrasonografi  

 Fetal ultrasonografi tanıma ve uygulama 

Amniyosentez  

 Amniyosentezi Uygular 

Koryon villüs örneklemesi  

 Koryon villüs örneklemesini Tanır 

Fetal kan örneklemesi  

 Fetal kan örneklemesini Tanır 

Fetal doku örneklemesi (deri, akciğer, idrar vb)  

 Fetal doku örneklemesini (deri, akciğer,  idrar vb) tanır 

Laboratuar  

Sitogenetik  

 Sitogenetik Tanıma 

Moleküler biyoloji/genetik tetkikler  

 Moleküler biyoloji/genetik tetkikleri Tanır  

Hücre ve doku kültürü   
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 Hücre ve doku kültürü Tanır 

Profesyonel görevler  

Genetik danışma.  

 Genetik danışma Tanır 

Yasal mevzuat.   

 Yasal mevzuatı tanır 

  

Teratoloji  

Görev analizi Öğrenim hedefi 

Gebelikte ilaçlar ve teratoloji  

İlaçların gebelikte fda kategorileri 

Anlamları 

Teratojenleri tanıyabilmeli, tanımlayabilmeli 

Teratojenlerle ilgili (varsa) tedaviyi bilmeli 

Teratojenlerle ilgili danışmanlık verebilmeli 

Maruziyet sonrası gebelik takiplerini yapabilmeli 
Maruziyet sonrası gebeliğin devamı ve sonlandırılması ile ilgili endikasyonları doğru 
koyabilmeli 
Gebelikte anne sağlığı açısından gerekli tetkik ve tedavilere fetal teratojenitesi az olan 
seçenekleri bilebilmeli ve önerebilmeli 
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Hangi ilacın hangi kategoriye dahil olduğu  

Kullanılan dozların ve kullanıldığı gebelik haftasının önemi  

Gebelik ve sistemik hastalıkta risk-yarar hesaplaması  

Vitamin k antagonistleri  

Antiepileptikler  

Kemoterapötik ve immünsupresifler  

Antihipertansif tedaviler  

Psikoterapötik tedaviler  

Retinoidler  

Adrenal kortikosteroidler  

Antibiyotik, analjezik ve vitaminlerin gebelikte kullanımları  

Anestezikler  

İyonize radyasyon-radyoterapi  

Riskli doz sınırları  

Fetal etkileri  

Fetal etkinin yüksek olduğu gebelik haftaları  

Kümülatif doz ve hesaplanması  

Vücut bölgeleri ve yansıyan etkiler  

Radyolojik inceleme ve etkileri  

Sintigrafi  

Usg  
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Direk grafiler ve bölgeleri  

Mrı  

Tomografi; hangi durumda, hangi bölgede, hangi dozda, hangi haftada ne etkiler 
yaptığı  

Çevresel toksinler  

Metilmerküri  

Kurşun  

Korunma metodları  

Alkol, tütün ve uyuşturucu   

Alkol  

Sigara  

Kokain ve diğer uyuşturucular  

Korunma ve önleme metodları  

Enfeksiyonlar ve teratoloji  

Viral hepatitler  

İnfluenza  

Varicella-zoster enfeksiyonu  

Toxoplazmozis  

Sifilis  

Rubeola  

Rubella  
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Tıbbi Nedenlerle Gebelik Sonlandırılması 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Fetal elektronik monitorizasyon 

 
Nst 

 
Cst 

 

Parvovirüs  

Kabakulak  

Hıv  

Hsv  

Grup b streptokok enfeksiyonları  

Cmv  

Gonore  

İmmünite takibi  

Laboratuvar metodları  

Epidemiyoloji ve tarama endikasyonları  

Hangi haftada, hangi dokudan, nasıl inceleme yapılacağının tespiti  

Gebelikte aşılama ve immünglobülinler  

Tetanoz profilaksisi  

Kontraendike aşılar  

Grip, Hepatit, Kanser Aşıları  
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Akustik stimülasyon testi 
 

Pulse oksimetri 
 

Normal anormal fetal kalp atım örnekleri 
 

İntrapartum fetal takip yöntemleri 
 

Takodinomometri 
 

İntraamniotik kateter 
 

Fetal monitorizasyon 
 

Fetal kan örneklemesi 
 

Asid-baz analizi 
 

İndüksiyon endikasyonları 
 

İndüksiyon metodları 
 

İndüksiyon komplikasyonları ve tedavisi 
 

Amniotomi 
 

Endikasyonları 
 

Zamanı ve yöntemi 
 

Mekonyumlu amniotik sıvı 
 

Kordon sarkması, kordon prezentasyonu  
 

Teşhis 
 

Acil tedavi ve tedavi yöntemi 
 

Omuz takılması 
 

Öngörü 
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Manevralar 
 

Komplikasyonlar 
 

Takip( fetal) 
 

Makat doğum 
 

Vajinal-abdominal doğum seçimi 
 

Vajinal doğumun yönetimi 
 

Eksternal versiyon 
 

Çoğul gebelikte intrapartum takip 
 

Amniotomi 
 

Doğum aralıkları 
 

İnternal-eksternal versiyon 
 

Sezaryen kararı ve endikasyonu 
 

Acil sezaryen endikasyonları 
 

Sistemik hastalıkla komplike gebeliklerde travay takibi ve yönetimi 
 

Operatif doğum endikasyonları 
 

Vakum 
 

Forseps 
 

İntrapartum kanama 
 

Dekolman plasenta 
 

Plasenta previa 
 

Uterin rüptür 
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Vasa previa 
 

Servikal ve vajinal laserasyonlar 
 

Makrozomik fetusta doğum ve travay takibi 
 

Doğum eylemi anormallikleri ve yönetimi 
 

Cpd tespiti 
 

Uzamış eylem 
 

Prezentasyon anomalileri 
 

Maternal pelvisin değerlendirilmesi 
 

Eylemin 3 döneminin takibi 
 

Rotasyon ve iniş anormallikleri 
 

Defleksiyon anomalileri 
 

Sezaryen yönetimi 
 

Sezaryen komplikasyonları 
 

Acil-elektif sezaryen endikasyonları ve hazırlanması 
 

Maternal komplikasyonlar 
 

Postpartum histerektomi endikasyonları ve yönetimi 
 

Postpartum kanama ve atoni yönetimleri 
 

Hipogastrik arter ligasyonu tekniği, endikasyonu ve komplikasyonları 
 

Sezaryen sonrası normal doğum 
 

Endikasyonları,kondisyonları 
 

Prepartum hazırlık, donanım,ekip 
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Komplikasyonları ve yönetimi 
 

İntrapartum anestezi 
 

Analjezi 
 

Paraservikal blok 
 

Pudendal blok 
 

Spinal anestezi 
 

Epidural analjezi-anestezi 
 

Neonatal resüsitasyon ve neonatal bakım 
 

Nrp eğitimi 
 

Acil yaklaşım 
 

Yoğun bakım sevk ve takip endikasyonları 
 

Konjenital anomalili fetusun travayına yaklaşım 
 

Prematür fetusun travay takibi 
 

Plasental patoloji ile komplike travay takibi 
 

Normal travay takibi ve yönetimi 
 

 
Normal travayı tanımalı, takip edebilmeli ve yönetebilmeli 

 
Anormal travayı tanımalı, takip edebilmeli ve yönetebilmeli 

 
Acil kararları zamanında ve doğru olarak alabilmeli ve doğru müdahaleyi yapabilmeli 

 
Komplikasyonları yönetmeyi bilmeli 

 
Doğum hekimliğinde; travay takibinde sabırlı, temkinli ve hazır olmayı öğrenmeli  
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Postpartum Bakım 

Görev analizi Öğrenim hedefi 

  
Puerperal enfeksiyonlar 

 
Mastit 

 
Üriner sistem enfeksiyonları 

 
Endometrit, myometrit, pelvik enfeksiyonlar / koryoamnionit tedavi ve takibi 

 
Epizyotomi enfeksiyonları 

 
Nekrotizan fasiit 

 
Kesi yeri enfeksiyonları 

 
Pelvik abse 

 
Septik şok 

 
Tromboemboliler 

 
Septik pelvik ven tromboflebiti 

 
Tromboembolik olaylar, profilaksi ve tedavisi 

 
Dvt profilaksisi, tedavi ve takibi 

 
Yara iyileşmesi ve bakımı 

 
Puerperium fizyolojisi 

 
İnvolüsyon 

 

 
Hastaları postpartum dönemde fizyolojik olarak takip edebilmeli 

Vajinal kanama takibi 
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Hematolojik değişiklikler 
 

Puerperiumda depresyon, psikoz  
 

Postpartum laktasyon 
 

Emzirmenin faydaları ve önemi 
 

Puerperiumdaki anneye danışmanlık verebilmeli 
 

Gebelikte meme fizyolojisi ve laktasyon 
 

Laktasyon mekanizmaları 
 

Laktasyon inhibisyonunu gerektiren durumlar 
 

Laktasyon inhibisyon metodları 
 

Angorjman, meme başı hastalıkları, mastit ve takip-tedavisi  
 

Prematür ve multiple gebeliklerde laktasyon 
 

Emzirme sırasında maternal ilaçların etkileri 
 

Postpartum maternal medikasyon 
 

Analjezikler 
 

Antibiyotikler 
 

Antianemik ve vitaminler 
 

Uterus kontraksiyon ilaçları 
 

Genital antiseptikler 
 

Endikasyonlar, dozları, süresi, tipleri 
 

Epizyotomi 
 

Tipleri 
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Komplikasyonları 
 

Tamir ve takibi 
 

Perine anatomisi 
 

Postpartum kanamaların nedeni, tedavisi, önlenmesi ve öngörülmesi 
 

Laserasyonlar, uterin rüptür 
 

Atoni 
 

Kanama diyatezleri 
 

Plasental patolojiler 
 

 

Komplikasyon ve morbiditeyi tespit edebilmeli ve önleyebilmek için takip ve 
tedaviyi yapabilmeli 

 

Acil karar verebilme ve morbidite-mortaliteyi (fetal-maternal) önleyecek tıbbi 
ve cerrahi müdahaleyi yapabilme yeteneğini kazanmalı 

Postpartum anemi 
 

Sebepleri 
 

Oral-iv tedavileri 
 

Transfüzyon endikasyonları, seçimi, takibi, miktarı ve transfüzyon reaksiyonları 
 

Postpartum kontrasepsiyon 
 

Laktasyon amenoresi 
 

Enjektabl olanlar 
 

Minipil 
 

Ria 
 

Bariyer metodları 
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Postpartum beslenme, spor, aktivite, hijyen ve giyim  
 

  

Pediatrik Ve Adölesan Jinekolojisi 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Muayene metodları 

 

 
Pediatrik ve adölesan döneme yaklaşımı bilmeli 

 

Çocuk ve ergenin bu muayene ve tedavinin normal olarak kabullenmesini ve 
rutin takibe katılmasını sağlamalı 

Tetkik metodları 
 

Kültür 
 

Hormonlar 
 

 
Hormonal değişim ve gelişimleri bilmeli ve patolojik-normal ayırımı yapabilmeli 

Usg 
 

Direk grafiler 
 

Anatomik-histolojik yapı ve gelişim 
 

 
Genital organ normal gelişimi ve patolojilerini tanımalı 

 
Gelişim akışını ve müdahale-tedavi zamanını ayırt etmeli 

Genital organ anomalileri 
 

Tanı metodları 
 

Tedavi metodları 
 

Tedavi zamanı 
 

 
Patolojik durumlarda hastanın yaşına uygun tanı metodlarını kullanarak tedaviyi 
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yapabilmeli 

Adölesan gebelikler 
 

Yönetimi 
 

Komplikasyonları ve tedavisi 
 

 
Adölesan gebeliklerin komplikasyonları, takibini ve önlenmesini yapabilmeli  

Jinekolojik-pediatrik akut batın  
 

Etiyolojisi 
 

Tedavisi 
 

Operatör: kadın-doğum uzmanı? Pediatrik cerrahi uzmanı? Multidisipliner yaklaşım 
 

Genital travmalar 
 

Vulvo vajinitler 
 

Pediatrik jinekolojik tümörler 
 

Bening jinekolojik hastalıklar 
 

Hpv aşısı ve adölesan 
 

Adölesanda cinsel eğitim 
 

Adölesanda kontrasepsiyon 
 

Adölesanda kanama bozuklukları 
 

Puberte precox, puberte tarda 
 

Hirsutizm 
 

Pediatrik-adölesan cinsel istismar 
 

 
Cinsel istismarın tanısı ve kontrolünü yapabilmeli 
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Jinekolojik Onkoloji 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Jinekolojik preinvaziv lezyonların  

 
Epidemiyolojisi 

 
Etiyolojisi 

 
Primer ve sekonder korunma 

 
Tanı teknikleri 

 
Kolposkopi ve biyopsi 

 

 

Kolposkopi ve biyopsi bilir, hastayı endikasyonu açısından değerlendirir ve 
uygulayabilir. 

Yönetin ve tedavi 
 

Servikal konizasyon ve benzeri tedaviler (leep) 
 

 

Servikal konizasyon ve benzeri tedavileri (leep) bilir, hastayı endikasyonu 
açısından değerlendirir ve uygulayabilir. 

Jinekolojik invaziv karsinomlar 
 

Epidemiyolojisi 
 

Etiyolojisi 
 

Primer ve sekonder korunma 
 

Tanı teknikleri 
 

Evreleme 
 

Yönetim ve tedavi 
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Radikal vulvektomi 
 

 
Radikal vulvektomiyi tanımlar, bilir. 

Radikal histerektomi 
 

 
Radikal histerektomi tanımlar, bilir. 

Over kanseri cerrahisi (debulking) 
 

 
Over kanseri cerrahisini (debulking) tanımlar, bilir. 

Pelvik lenfadenektomi 
 

 
Pelvik lenfadenektomiyi  tanımlar, bilir. 

Paraaortik lenfadenektomi 
 

 
Paraaortik lenfadenektomiyi tanımlar, bilir. 

 
Terminal hasta bakımı ve palyatif bakım 

  

Jinekolojik Girişimler ve Cerrahi 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 

  
Laparoskopik cerrahi 

 

 
Laparoskopik cerrahi uygular 

Batın ultrasonografisi  

Pelvik ultrasonografisi  

Pelvik usg - konveks prob ile  

Pelvik usg - transvaginal prob ile  
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Jinekolojik hastalıklarda usg 
 

Ektopik gebelik 
 

Uterin ve adneksiyal kitleler 
 

Endometriyozis 
 

Jinekolojik maligniteler  

İnfertilite  

Ovulasyon indüksiyonu - follikülometri  

Follikül aspirasyonu  

Transvajinal kist aspirasyonu  

Usg ile parasentez  

Laparoskopik cerrahi  

Batın ultrasonografisi  

Pelvik ultrasonografisi  

Pelvik usg - konveks prob ile  

Pelvik usg - transvaginal prob ile  

Jinekolojik hastalıklarda usg  

Ektopik gebelik  

 
 

Genel Jinekoloji  

Görev analizi Öğrenim hedefi 

 
 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Kadın Hastalıkları ve Doğum, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. sf: 22/58



  
Jinekolojik anamnez, muayene ve diagnostik prosedürler  

 
Genel değerlendirme ve anamnez 

 
Meme muayenesi 

 
Abdominal muayene 

 
Pelvik muayene; vajinal, bimanuel ve rektovajinal değerlendirme 

 

 
Hastanın genel değerlendirmesini ve ayrıntılı pelvik muayenesini yapabilmeli 

Diagnostik prosedürler 
 

Vajinal enfeksiyon testleri 
 

Fern testi 
 

Schiller testi 
 

Biyopsi 
 

Diagnostik laboratuvar testleri 
 

İdrar analizi ve kültürü 
 

Üretral, vajinal servikal kültürler 
 

Özel testler 
 

Cvs 
 

Kolposkopi 
 

Histeroskopi 
 

Kuldosentez 
 

Usg 
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Histerografi ve sonohisterografi 
 

 

Diagnostik yöntemleri uygulayabilmeli ve laboratuvar sonuçlarını 
yorumlayabilmelidir 

Anormal uterin kanama 
 

Anormal uterin kanamanın değerlendirilmesi 
 

Anamnez 
 

Muayene, sitolojik değerlendirme, endometrial biyopsi  
 

Salinehisterosonogram 
 

Histeroskopi 
 

Dilatasyon ve küretaj, diğer tanı yöntemleri 
 

Disfonksiyonel uterin kanama 
 

Postmenopozal kanama 
 

Anormal uterin kanamanın tedavisi 
 

 
Anormal uterin kanamayı tanımlayabilmeli 

 
Ayırıcı tanısını yaparak uygun tedaviyi verebilmelidir. 

Pelvik ağrı ve dismenore 
 

Akut ağrı 
 

Gebelik komplikasyonları; rüptüre ektopik gebelik, abortus 
 

Akut enfeksiyonlar 
 

Endometrit 
 

Pelvik inflamatuar hastalık 
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Tuboovaryan abse 
 

Adneksial hastalıklar 
 

Hemorojik fonksiyonel ovaryan kist 
 

Adneks torsiyonu 
 

Ovaryan kist rüptürü 
 

Dejenere leiomyom 
 

Diğer sistem hastalıkları 
 

 
Akut pelvik ağrıyı tanımlar, hastayı değerlendirir 

 

Akut pelvik ağrının ayırıcı tanısını yaparak, tanıya uygun gerekli müdahalede 
bulunur 

Siklik ağrı 
 

Primer dismenore 
 

 
Dismenoreyi tanımlar, değerlendirir  

Sekonder dismenore 
 

Adenomyozis 
 

Kronik pelvik ağrı 
 

Jinekolojik nedenler 
 

Endometriozis 
 

  
Vulva ve vajenin benign hastalıkları 

 
Anatomisi ve fizyolojisi  

 
Vajinal hastalıklar 
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Kandidiazis 
 

Bakteriyel enfeksiyonlar; bakteriyel vajinozis, n.gonore, c. Trachomatis 
 

Trichomonas vajiniti 
 

Viral enfeksiyonlar; herpes, hpv 
 

Atrofik vajinit 
 

Nonenfeksiyöz vajinit 
 

Parazitik enfeksiyonlar 
 

 

Vajinal hastalıkları tanımlar, uygun laboratuar yöntemlerini kullanarak ayırıcı 
tanıyı yapabilir, tanı koyabilir, uygun tedaviyi verebilir.    

Vulvar hastalıklar 
 

Vasküler ve lenfatik hastalıkları 
 

Viral enfeksiyonlar 
 

Parazitik enfeksiyonlar 
 

Mikotik enfeksiyonları 
 

Diğer enfeksiyonlar 
 

Vulvanın nonneoplastik epiteliyal hastalıkları 
 

Bening kistik tümörler 
 

Bening solid tümörler 
 

 

Vulvar hastalıkları tanımlar, uygun laboratuar yöntemlerini kullanarak ayırıcı 
tanıyı yapabilir, tanı koyabilir, uygun tedaviyi verebilir 

Vulvodini 
 

Serviksin benign hastalıkları 
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Serviksin konjenital anomalileri 
 

Servikal enfeksiyonlar 
 

 
Klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirir ve uygun tedaviyi verebilir. 

Akut servisit 
 

Kronik servisit 
 

Granülomatöz enfeksiyonları 
 

Serviksin kistik anomalileri 
 

Servikal stenoz 
 

Serviksin bening neoplazileri; endoservikal mukozanın mikroglandüler hiperplazisi, 
servikal polipler, serviksin papillomaları, leiomyomları 

 

 
Klinik bulguları değerlendirebilir, uygun tedaviyi verebilir. 

Uterusun benign hastalıkları 
 

Leiomyom 
 

Patojenezi 
 

Patolojisi 
 

Sınıflandırma 
 

Klinik bulgular 
 

Ayırıcı tanısı ve tedavisi 
 

 

Leiomyomu tanımlayabilir, klinik bulgularını değerlendirerek tanısını koyar ve 
tedavi edebilir 

Adenomyozis 
 

 
Adenomyozisi tanımlayabilir, klinik bulgularını değerlendirerek tedavi edebilir. 
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Endometrial polip 
 

 

Endometrial polipi tanımlayabilir, klinik bulgularını değerlendirerek tedavi 
edebilir 

Over ve tubaların benign hastalıkları 
 

Fonksiyonel kistler 
 

Foliküler kist 
 

Teka-lütein kistleri 
 

Hipertekozis 
 

Pcos 
 

Gebelik luteoması 
 

Ovaryan neoplaziler 
 

Epitelial tümörler 
 

Seks kord stromal tümörler; tekoma, fibroma 
 

Germ hücreli tümörler; matür teratom 
 

Paraovaryan kistler 
 

 

Over ve tubaların benign hastalıklarını tanımlar, görüntüleme yöntemleri ile 
problemi ortaya koyabilir, tedavi edebilir.  

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve pelvik enfeksiyonlar 
 

Vulvar lezyonlar, genital ülserler  
 

Herpes simpleks 
 

C. Acuminata 
 

Şankroid 
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Granüloma inguinale 
 

Lenfogranüloma venerum 
 

Sifilis 
 

Lezyonların klinik bulguları 
 

Laboratuvar bulguları 
 

Tedavisi 
 

 

Lezyonları tanımlar, klinik ve laboratuvarı kullanarak ayırıcı tanısını yapar, 
tedavisini verebilir.  

Vajinit 
 

Bakterial vajinosis 
 

Trikomonas vajinalis 
 

Kandidiazis 
 

Üretrit ve servisit 
 

Pelvik enfeksiyonlar 
 

Pelvik inflamatuar hastalık 
 

Akut salfenjit, peritonit   
 

Kronik pelvik enfeksiyon 
 

Pelvik(cul-de-sac) abse 
 

Tuba-ovaryan abse 
 

Postoperatif pelvik enfeksiyonlar 
 

Pelvik tüberküloz 
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Toksik şok sendromu 
 

Hıv enfeksiyonu 
 

Klinik bulgular 
 

Laboratuvar bulguları 
 

Radyolojik bulgular 
 

Usg 
 

Kuldosentez 
 

Ayırıcı tanı, komplikasyonlar ve önlenmesi  
 

Tedavi 
 

 

Pelvik enfeksiyonları tanımlar, uygun laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini 
kullanarak ayırıcı tanısını yapar ve tedavi edebilir. 

Antimikrobiyal kemoterapi 
 

 
Endikasyonlarını, dozlarını, veriliş yollarını bilir ve uygular 

Endometriozis 
 

Patojenezi 
 

Patoloji ve fizyolojisi 
 

Klinik bulguları 
 

Klasifikasyonu 
 

Komplikasyonları ve önlenmesi 
 

Tedavisi 
 

 

Endometriozisi tanımlar, klinik bulgularını değerlendirerek sınıflandırır ve uygun 
tedavi yöntemini belirleyerek, uygular.  
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Benign meme hastalıkları 
 

Genel değerlendirme 
 

Görüntüleme yöntemleri: mamografi, usg, mrı, tarama 
 

Preoperatif değerlendirme ve postoperatif yönetim 
 

Anamnez ve fizik muayene 
 

Laboratuvar değerlendirmesi 
 

Bilgilendirilmiş onam 
 

Sıvı elektrolit dengesinin değerlendirilmesi 
 

Perioperatif analjezi 
 

Tromboembolik profilaksi 
 

Posoperatif enfeksiyonlar, komplikasyonlar ve yönetimi 
 

 

Hastayı preoperatif değerlendirir, intraoperatif uygun yaklaşımda bulunur ve 
postoperatif takibini yapar. 

 
Postoperatif komplikasyonları tanımlar ve uygun şekilde yönetir. 

Jinekoljik cerrahide intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar 
 

Üriner sistem yaralanması 
 

Üreter hasarı 
 

Mesane yaralanması 
 

Gastrointesitinal sistem yaralanması 
 

Nörolojik hasarlar 
 

Damar yaralanması 
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Anestezi komplikasyonlar; malign hipertermi, bronkospazm, hipotermi gibi 
 

Endoskopik prosedürlerin komplikasyonları 
 

Postoperatif komplikasyonlar 
 

Kardiyovasküler komplikasyonlar 
 

Septik pelvik tromboflebit 
 

Pulmoner komplikasyonlar; atelektazi, pnomoni, aspirasyon pnomoniti, pnomotoraks, 
ards 

 

Gastrointestinal sistem komplikasyonları; ileu, obstrüksiyon, akut gastrik distansiyon, 
diyare, fistüller 

 

Üriner sistem komplikasyonları; üriner retansiyon, oligüri, anüri, enfeksiyon 
 

Enfeksiyöz komplikasyonlar; hematom ve pelvik abse, yara enfeksiyonu, eviserasyon 
 

 

İntraoperatif ve postoperatif komplikasyonları tanımlar, komplikasyonların 
farkına varır, tanı koydurucu yöntemleri uygular ve multidisipliner yaklaşımla 
komplikasyonların uygun şekilde yönetilmesini sağlayabilir. 

Terapötik jinekolojik prosedürler 
 

Dilatasyon ve küretaj 
 

Endikasyonları  
 

Teknik 
 

Komplikasyonları 
 

 

Endikasyonlarını tanımlayabilir, tekniğini iyi derecede uygular, komplikasyonları 
tanımlar ve yönetebilir. 

Histeroskopi 
 

Endikasyonları  
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Teknik 
 

Komplikasyonları 
 

 

Endikasyonlarını tanımlayabilir, tekniğini iyi derecede uygular, komplikasyonları 
tanımlar ve yönetebilir. 

Laparoskopi 
 

Endikasyonları, kontraendikasyonları  
 

Cerrahi teknik 
 

Cerrahi sonrası bakım 
 

Komplikasyonları 
 

 

Endikasyonlarını tanımlayabilir, tekniğini iyi derecede uygular, komplikasyonları 
tanımlar ve yönetebilir. 

Histerektomi 
 

Endikasyonları 
 

Teknik ve tipleri 
 

Komplikasyonları 
 

Postoperatif bakım 
 

 

Endikasyonlarını tanımlayabilir, tekniğini iyi derecede uygular, komplikasyonları 
tanımlar ve yönetebilir. 
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Reprodüktif Endokrinoloji 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Hastalıkların temel bilimi/mekanizması 

 
Genetik 

 
Fizyoloji 

 

 

Fizyolojilerini tanımla;a.hipotalamus-hipofiz-ovaryan aks, b.adrenal steroid ve 
katekolamin sentezi, c.tiroid bezi ve hormon sentezi, d.erkek ve dişi 
gametogenez, e.hormonal olarak regule edilen doku reseptörleri, f.kemik 
oluşumu/rezorpsiyonu  

 
Steroid hormon biyosentezinin normal yolağını tanımlar  

 

Ovaryan ve adrenal androjen üretimi ve hiperinsülinemi arasındaki ilişkiyi 
tanımlar  

 
Normal menstruel siklusu tanımlar  

 
Puberte ve menapozda oluşan fizyolojik değişikleri tanımlar   

Embriyoloji ve gelişimsel biyoloji 
 

 
Müllerian ve ovaryan gelişimin normal embriyolojisini tanımlar 

 
Anormal müllerian gelişimin patogenezini tanımlar  

 
Seksüel farklılaşma bozukluklarının patolojisini tanımlar 

Anatomi 
 

 

Görüntüleme yöntemleri ile saptanmış normal ve anormal  üreme yolları 
anatomisini tanımla ve yorumla. Görünüleme yöntemleri: a.histerosalpingografi  
(hsg),  b.pelvik ultrasonografi/salin infüzyonu ile ultrasonografi,  c.ct, d.mrı      

 

Makroskopik,  histeroskopik ve laparaskopik olarak görülen normal ve anormal 
üreme yolları anatomisini tanımlar  
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Müllerian anomalilerin anatomik görünüşünü tanımlar 

 

Seksüel farklılaşma bozuklukları olan hastalarda görülen anatomik anomalileri 
tanımlar 

 

Menstrual fonksiyon ile ilişkili olduğundan santral sinir sistemi anatomisini 
tanımlar 

 

Puberte ve menapoz dönemlerinde meydana gelen üreme organları ve 
memedeki değişikleri tanımlar  

Farmakoloji 
 

 

Aşağıdaki durumlarda kullanılan tedavileri tanımla;  a. Ovulasyon induksiyonu,  
b. Ovulasyon inhibisyonu (örn: gnrh agonistleri ve antagonistleri, steroid 
kontraseptifler ),  c.prostaglandinlerin etkisinin inhibe edilmesi,  
d.progesteronların (mifepriston) etkisinin inhibe edilmesi, e.hiperprolaktinemi 
tedavisi         

 

Hormonal terapi ve selektif östojen ve progesteron reseptör modülatörlerinin 
farmakolojisini tanımlar  

 

Kemik rezorpsiyonunu inhibe etmek ve yapımını stimule etmek için kullanılan 
tedavilerin farmakolojisini tanımlar  

Patoloji ve neoplazi 
 

 
Endometriyumun histolojik görünümünü tanımlar  

 

Aşağıdaki durumlarla ilişkili olarak endometriumdaki histolojik değişiklikleri 
tanımlar: a.normal menstruel siklus, b.ovulasyonu indukleyen ya da inhibe eden 
ajanlar,  c.kronik anovulasyon         

 

Aşağıdaki durumlarda overin histolojik görünümünü tanımlar: a.normal 
durumda, b.polikistik over sendromu ve hipertekozis gibi androjen fazlalığı ile 
seyreden durumlarda 

Mikrobiyoloji ve immunoloji 
 

 

Enfeksiyona bağlı olarak endometrium ve fallop tüplerinde görülen histolojik 
değişiklikleri ve bunların fertilite üzerine etkisini tanımlar  
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İnfertilitenin immunolojik nedenlerini tanımlar 

Pediatrik ve adolesan jinekolojisi 
 

Pediatrik jinekoloji (doğumdan menarşa) 
 

 

Pediatrik hastalarda görülen jinekolojik problemleri tanımlar: vulvovajinit, 
vulvar hastalık, prepubertal vajinal kanama, travma, vajinada yabancı cisim, 
cinsel istismar,  anormal pubertal gelişim, ambigius genitalya        

 

Aşağıdakileri de içeren, uygun bir öykü al ve hastanın yaşına göre uygun bir fizik 
muayne yap: aletlerin düzgün kullanımının demonstrasyonu,  pozisyon,  ek 
incelemeler          

 

Pediatrik hastaların spesifik jinekolojik sorunlarını tanımlamak için seçilmiş 
testleri uygula ve/veya yorumla: alt genital sistemin mikrobiyolojik kültürleri,  
vajinoskopi,  vajinal lavaj,  ultrasonografi,  mrı              

 
Pediatrik jinekolojik sorunların tıbbi ve cerrahi tedavilerini bilir  

 
Başvuru endikasyonlarını bilir  

 

Hasta ve ailesine uzun dönem prognoz ve üreme üzerine spesifik etkileri 
hakkında danışmanlık verir 

 

Cinsel istismarı değerlendirmek için adli muayne (uygun laboratuvar testlerini 
içeren) yapar 

 
Cinsel istismar tanısı ve kanıt zincirinin devamlılığı için standartları tanımlar 

 
Doktorun çalışma bölgesindeki cinsel istismar ile ilgili kanuları tanımlar 

 

Cinsel istismar açısından değerlendirilen pediatrik hastaların takibiyle ilgili 
uygun sağlık uzmanlarıyla iş birliği yapar 

Erken puberte 
 

 
Erken puberteyi tanımlar 

 
Erken pubertenin başlıca nedenlerini tanımlar 

 
Erken pubetre tanısını değerlendirmek için öykü al ve uygun fizik muayene yapar 
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Erken puberteyi değerlendirmek amacıyla seçilmiş testlerin sonuçların yorumlar: 
ultrasonografi, gonadotropin ölçümü, kemik yaşını saptamak için x-ray 
çalışmaları,  ct yada mrı        

 

Erken puberte sorunu olan pediatrik hastalarda tedaviyi ve uzun dönem 
sağkalımı tanımlar  

Urogenital sistemin gelişimsel anomalileri 
 

 

Major gelişimsel anomalileri ve onların cinsel fonksiyon, menstruasyon, fertilite 
ve üreme sonuçları üzerine etkilerini tanımlar: hymen anomalileri,  uterus olan 
ya da olmayan vajinal agenez, vajinal septum,  uterin septum,  unikornu ya da 
bikornu uterus                              

 

Hastanın öyküsünde ürogenital sistemin gelişimsel anomalilerini düşündürecek 
özellikleri tanımlar  

 

Ürogenital sistemin gelişimsel anomalilerini ve ilişkili somatik anomalileri 
tanımlayacak fizik muayne yapar 

 

Bir gelişimsel anomalinin tanısını, etyolojisini ve potansiyel etkilerini 
doğrulayacak aşağıdaki testleri değerlendir: ultrasonografi, sonohisterografi, 
histerosalfingografi,  histeroskopi, laparoskopi, endokrinolojik tahliller,  
mikrobiyolojik testler,  periferik kan karyotip analizi,   ct ya da mrı, anestezi 
altında muayene                      

 
Gelişim anomalisi olan hastalar için uygun tıbbi ve cerrahi tedavileri tanımlar 

 

Hasta ve ailesine genital sistem anomalilerinin üreme üzerine etkileri hakkında 
danışmanlık verir  

 
Başvuru endikasyonlarını tanımlar  

Adolesan jinekolojisi 
 

 

Aşağıda sıralananlar gibi adolesan bayanların sıklıkla yaşadığı jinekolojik 
sorunların tanısı ve yaklaşımını tanımlar:  

 
Normal ve anormal pubertal gelişim 

 
Normal psikososyal gelişim 
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Hipotalamik bozukluklar 

 
Primer amenore 

 
Memede kitle 

 
Dismenore 

 
Menstruel düzensizlik 

 
Vulvovajinit 

 
Cinsellik 

 
Kontraseptif ihtiyacı 

 
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 

 
Gebelik 

 
Cinsel istismar 

 
Ovaryan hastalıklar ve kitleler 

 
Endometriozis 

 
Kronik pelvik ağrı 

 
Hastadan uygun bir tıbbi ve cinsel öykü alır 

 
Hastanın ihtiyaçlarına özel önem göstererek fizik muayne yapar 

 

Aşağıdaki alanlarla ilgili bilgi vererek adolesanların primer korunmalarını sağlar: 
ruh sağlığı,  immunizasyon,  mahremiyet meseleleri, ebevyn-çocuk iletişimini 
kolaylaştırma, morbidite ve mortalitenin engellenmesi ve korunma, madde 
kullanımı, beslenme ve diyet  

 

Sıralanan alanlarda hasta ve ebeveynin eğitimini sağlar: normal anatomik ve 
psikolojik gelişim, kişisel hijyen,  mens, cinsellik, gebelik ve cinsel yolla 
bulaşan, hastalıklardan korunma, psikososyal endişeler 

 
Adolesan hastalarda spesifik jinekolojik sorunların tanısını doğrulamak için 
seçilmiş tesleri uygula yada yorumlar;  mikrobiyolojik testler, endokrinolojik 
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tahliller, ultrasonografi,  sonohisterografi,histerosalfingografi,  laparaoskopi, ct 
yada mrı 

 
Adolesan jinekolojik sorunları tıbbi ya da cerrahi olarak tedavi eder 

 
Başvuru endikasyonlarını tanımlar  

 

Hastaya ve ailesine durumu ile ilgili uzun dönem prognoz hakkında danışmanlık 
verir 

Gecikmiş puberte 
 

 
Gecikmiş pubertenin esas nedenini anlayın  

 
Puberte gecikmesi olan hastanın öyküsünü tanımlayın  

 

Fizik muayene uygulayın ve puberte gecikmesinin etiyolojisini araştırmak için 
testler yapın, örneğin: vajinal sitoloji, kemik yaşı için kemik grafisi, 
endokrinolojik tahliller, karyotip, kraniyal bt ve mrı  

 
Gecikmiş pubertesi olan hastanın tedavisini tanımlayın  

 
Hastayı sevk etmek için endikasyonları tanımlayın  

 

Hasta ve hasta ailesine hastanın üreme durumu ile ilgili prognoz ve uzun dönem 
tedavisi ile ilgili danışmanlık verin  

Menstrüel ve endokrin bozukluklar  
 

Dismenore 
 

 
Dismenorenin tiplerini tanımlar ( primer- sekonder) 

 
Primer ve sekonder dismenorenin esas nedenlerini listeler  

 
Dismenoreyi değerlendirmek için uygun bir hikaye alır  

 
Dismenoreyi değerlendirmek için fizik muayene uygular  

 

Değerlendirmek için seçilmiş tesleri uygula, örneğin:genital traktusun 
mikrobiyolojik kültürleri, endometriyal biyopsi, pelvik ultrasonografi, 
histereskopi, laparoskopi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans 
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görüntüleme   

 
Dismenoreyi medikal veya cerrahi ile tedavi eder 

 
Dismenoreli hastanın uzun dönem takiplerini ve prognozunu tanımlar  

Disfonksiyonel uterin kanama 
 

Amenore 
 

 
Amenorenin sınıflandırmasını tanımlayın  

 
Primer ve sekonder amenorenin major nedenlerini listeleyin  

 
Amenoreye yönelik uygun hikaye alın  

 
Amenoreye yönelik fizik muayene yapın  

 

Amenoreye yönelik seçilmiş tanısal testler uygulayın; histeroskopi, 
histerosalfingografi, ultrasonografi  

 

Diğer tanısal tanısal testleri uygulayın;  serum ve idrar hcg düzeyi, serum 
gonadotropin düzeyi, tsh düzeyi, prolaktin düzeyi, progestin “challenge” testi, 
dekzametason supresyon testi,  kortikotropin uyarma testi, karyotip, tomografi 
ve magnetik rezonans testi  

 
Amenoreyi tıbbi ve/veya cerrahi şekilde tedavi edin  

 

Amenoreli hastalarda endometriyal hiperplazi ve hipoöstrojenimiyi göz önünde 
bulundurarak uzun dönem izlemleri tanımlayın  

Galaktore/hiperprolaktinemi  
 

 
Galaktore/hiperprolaktineminin nedenlerini tanımlayın  

 

Galaktore /hiperprolaktineminiyi değerlendirebilmek için uygun hasta öyküsü 
alın  

 
Galaktore/hiperprolaktinemiye yönelik fizik muayeneyi yapın  

 
Prolaktin düzeyi, serum tsh, bt ya da hipofiz mrı  
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Galaktore/hiperprolaktinemiyi tedavi edin  

 

Hipofiz adenomu olan hastalarda cerrahi tedavi için beyin cerrahına hastayı sevk 
endikasyonlarını tanımlayın  

 

Galaktore/hiperprolaktinemi/hipofiz adenomu olan hastalarda özellikle 
komplikasyonlar üzerine odaklanarak uzun dönem takipleri tanımlayın; baş 
ağrısı, görme alanı defektleri, kısırlık, hipoöstrojenizm         

 
Hipofiz adenomu olan gebe hastalarda yönetimi tanımlayın  

Premenstrüel sendrom 
 

 
Premenstrüyel sendrom tanı kriterlerini tanımlayın  

 
Premenstrüyel sendrom muhtemel nedenlerini listeleyin  

 
Premenstrüyel sendromu değerlendirmek için uygun hasta hikayesi alın  

 
Premenstrüyel sendrom ayırıcı tanılarını tanımlayın  

 

Premenstrüyel sendromu tedavi edin, örneğin; psikososyal destek ya da sevk, 
yaşam şeklinde değişikleri hakkında danışmanlık, ilaç tedavisi  

Hirsutizm 
 

 
Hirsutizmin esas nedenlerini tanımlayın  

 
Hirsutizme yönelik uygun hasta hikayesi alın  

 
Hirsutizmi değerlendirnek için fizik muayene yapın  

 
Hirsutizm etiyolojisi aydınlatmak için seçilmiģ testler uygulayın  

 
Hirsutizmi tıbbi veya cerrahi tedavi edin  

 

Hastaların uzun dönem takiplerini planlayın ve üreme üzerine etkileri hakkında 
danışmanlık verin  

Polikistik over sendromu 
 

 
Pcos’ un klinik belirtilerini tanımlayın  
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Genetik ve çevresel faktörlerin pcos patogenezi üzerine etkilerini tanımlayın  

 
Pcos’ u değerlendirmeye yönelik uygun hasta öyküsü alın  

 
Pcos’ u değerlendirmeye yönelik fizik muayene yapın  

 

Tanı için seçilmiş testler uygulayın, örneğin; ovaryen, adrenal ve hipofiz hormon 
düzeyleri,  pelvik ultrasonografi  

 
Gebelik istemi olmayan pcos’ lu bayanlar için tıbbi tedaviyi tanımlayın  

 
Gebe kalmak isteyen pcos’ lu bayanlarda tıbbi veya cerrahi tedaviyi tanımlayın  

 
Konsültasyonlar için endikasyonları tanımlayın  

 

Etkilenen hastaların üreme üzerine etkilerini, kanser riski ve kardiyovasküler 
hastalıklar hakkında konsültasyonlarını içeren uzun dönem takiplerini tanımlayın  

Tekrarlayan gebelik kayıpları 
 

 

Tekrarlayan ilk ve üçüncü trimester gebelik kayıplarının en sık nedenlerini 
tanımlayın  

 

Tekrarlayan ilk ve üçüncü trimester gebelik kayıpları olan hastaların uygun 
öykülerini alın, örneğin; aile hikayesi, altta yatan hastalık, toksinlere maruz 
kalma, kalıtımsal trombofili  

 

Tekrarlayan ilk ve üçüncü trimester gebelik kayıplarının muhtemel nendelerini 
aydınlatmaya yönelik fizik muayene yapın, örneğin; genital traktüs 
malformasyonları, galaktore                

 

Etiyolojiyi belirlemeye yönelik tanısal testler yapın, örneğin; genital traktüs 
kültürleri, histereskopi, endometriyal biyopsi, pelvik ultrasonografi, 
histeresalfingografi  

 

Diğer tanısal testlerin sonuçlarını yorumlayın, örneğin; serum prolaktin, tiroid 
fonksiyon testi, otoimmün ya da konnektif doku hastalıkları için serolojik 
testler, karyotip, trombofiliye yönelik testler  

 

Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda etiyolojiye bağlı olarak cerrahi 
ya da cerrahi dışı tedavi uygulayın  
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Hastalarda tekrarlayan gebelik kaybının tedavisi hakkında bilgi verin  

Kısırlık 
 

Değerlendirme 
 

 
Kısırlığın sınıflandırmasını tanımlayın(primer ya da sekonder)  

 
Primer ve sekonder kısırlığın esas nedenlerini listeleyin  

 
Kısırlığa yönelik uygun hasta hikayesi alın  

 
Kısırlığa yönelik fizik muayene yapın  

 

Kısırlığın en sık görülen nedenlerine yönelik seçilmiş tesler uygulayın;  bazal 
vücut sıcaklığı, serum luteal faz progesteron düzeyi, serum tiroid fonksiyon 
testleri, serum prolaktin düzeyi, serum hipofiz ve ovaryen hormonları, genital 
traktüs kültürleri, pelvik ultrasonografi, histerosalfingografi, semen analizi ve 
kültürü, antisprem antikorları, erkeğin genetik değerlendirilmesi, laparoskopi ve 
histereskopi  

 

Gonadotropin tedavisi almadan düzenli adet göremeyen kısır hastaları tedavi 
edin;  klomifen sitrat, aromataz inhibitörleri, glukokortikoidler, insulin 
duyarlaştırıcı ajanlar  

 

Kısırlığa neden olan durumların düzeltmeye yönelik seçilmiş cerrahi uygulayın, 
örneğin; pelvik adezyonların lizisi, endometriyoma/endometriyotik odakların 
rezeksiyonu  

 
Tedavi için uzmana sevk endikasyonunu tanımlayın  

 

Hastalara durumlarının uzun dönem prognozları hakkında ve çocuk doğurmaya 
alternatif yöntemler, örneğin evlat edinme hakkında danışmanlık verin  

 

Hastalara fertilizasyon tedavisi altındayken cinsel aktiviteleri ile ilgili 
danışmanlık verin  

Üreme teknolojileri 
 

 

Yardımcı üreme tekniklerinin endikasyonlarını tanımlayın, örneğin; in vitro 
fertilizasyon (ıvf), sitoplazma içine sperm enjeksiyonu (ıcsı), implantasyon 
öncesi genetik tanı  
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Yardımcı üreme tekniklerinin prognoza etkisini ve komplikasyonlarını 
tanımlayın.  

Klimakterik peryodun yönetimi  
 

Değerlendirme 
 

 
Menapoz sırasında bir kadının yaşadığı tipik semptomları tanımlayın  

 
Menapozdaki hastaya hastalığına yönelik fizik muayene yapın  

 
Menapozu değerlendirmek için seçilmiş testleri uygulayın ve yorumlayın.  

 
Hikaye, muayene ve yapılan testler ile osteoporoz riskini değerlendirin.  

 

Menapozdaki hastaya uygulanabilecek olan diğer testleri yapın ve sonuçlarını 
yorumlayın 

Yönetim 
 

 

Perimenapozol ve menapozal durumları osteoporozu da içerecek şekilde 
yönetin, örneğin; hormon tedavisi, kalsiyum ve vitamin desteği,  davranış ve 
yaşam şekli değişiklikleri, diyet, kemik kitlesini koruyan/yeniden oluşturan 
ilaçlar  

 

Hormon dışı ve akupunktur ve bitkisel destekleri içeren tedavilerin etkilerini 
tanımlayın.  

 
Menopozal hastaların uzun dönem takiplerini tanımlayın  

 

Hastalara fiziksel, duygusal ve kadın cinselliği ve yaşlanma ile ilgili konularda 
danışmanlık verin.  

  

Tıbbi Nedenlerle Gebelik Sonlandırılması 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Gebeliğin sonlandırılması gereken tıbbi nedenler 

 

 
Değerlendirir 
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Gebeliğin sonlandırılmasında kullanılan yöntemler 
 

 
Gebeliğin sonlandırılmasında kullanılan yöntemler uygular 

Gebeliğin sonlandırılmasında söz konusu olan medikolegal durumlar 
 

 

Gebeliğin sonlandırılmasında söz konusu olan medikolegal durumlar 
değerlendirir 

  

Perinatal Takip 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Klinik hasta yönetimi 

 
24. Gebelik haftası sonrası intrauterin hipoksi nedenleri ve maternal risk faktörleri. 

 

 

 24. Gebelik haftası sonrası intrauterin hipoksi nedenleri ve maternal risk 
faktörleri tanısı koyar ve tedavi eder 

Fetus'un intrapartum fetal monitör ile takip 
 

 
Fetus'un intrapartum fetal monitör ile takibini uygular ve değerlendirir 

Umblical cord kanı ve yenidoğan kanı asit-baz dengesi ölçümleri. 
 

 
Umblical cord kanı ve yenidoğan kanı asit-baz dengesi ölçümlerini değerlendirir 

Klinik ve perinatoloji/laboratuar 
 

Gebelik yaşı tayini ve ultrasonografi ile fetometri. 
 

 
Gebelik yaşı tayini ve ultrasonografi ile fetometri uygular ve değerlendirir 

Biyofizik skorlama 
 

 
Biyofizik skorlama uygular ve değerlendirir 

Antepartum kalp atım hızı testi (non-stres test) 
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Antepartum kalp atım hızı testi (non-stres test) uygular ve değerlendirir 

Doppler velosimetri. 
 

 
Doppler velosimetri uygular ve değerlendirir 

  

Doğum; Spontan Ve Müdahaleli 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Kinik hasta yönetimi 

 
İmmatür, prematür, matür ve postmatür doğum 

 

 
İmmatür, prematür, matür ve postmatür doğum uygular ve değerlendirir 

Doğumda anatomik ve fizyolojik değişiklikler 
 

 
Doğumda anatomik ve fizyolojik değişiklikleri değerlendirir 

Doğum mekanizmaları 
 

 
Doğum mekanizmaları değerlendirir 

Doğumun evreleri 
 

Latent evre, 1. Evre, 2. Evre, 3. Evre 
 

 
Latent evre, 1. Evre, 2. Evre, 3. Evreyi değerlendirir ve uygular 

Spontan doğum,tanım 
 

 
Spontan doğum, tanım uygular  

Müdahaleli doğum 
 

 
Müdahaleli doğum uygular 

Operatif doğum 
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Vakum ekstraksiyon 
 

 
Vakum ekstraksiyon uygular 

Forseps uygulanması 
 

 
Forseps uygulanması uygular 

Epizyotomi 
 

 
Epizyotomi uygular 

Doğum sonu annenin ve doğum yolunun kontrolu 
 

 
Doğum sonu annenin ve doğum yolunun kontrolunü uygular 

Doğum komplikasyonları,  tanı ve tedavileri 
 

 
Doğum komplikasyonları,  tanı ve tedavilerini değerlendirir ve uygular 

  

Sezaryen Ve Komplikasyonlarının Yönetimi 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Tanım, endikasyon, kontrendikasyon 

 

 
Tanım, endikasyon, kontrendikasyonlarını değerlendirir 

Preoperatif hazırlık 
 

 
Preoperatif hazırlığını uygular 

Sezaryen tipleri ve operasyonun yapılması 
 

 
Sezaryen tipleri ve operasyonun yapılmasını uygular 

Sezaryenın operasyon sırasında, erken ve geç dönem kompliklasyonları ve yönetimi 
 

 

Sezaryenın operasyon sırasında, erken ve geç dönem kompliklasyonları ve 
yönetimini değerlendirir ve uygular 
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Sezaryen histerektomi 
 

 
Sezaryen histerektomi uygular 

Postmortem sezaryen 
 

 
Postmortem sezaryenı değerlendirir ve uygular 

  

Obstetrik Görüntüleme/Ultrasonografi 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Klinik hasta yönetimi 

 
Gebelik haftası  tayini ve fetometri. 

 

 
Gebelik haftası  tayini ve fetometri uygular 

Normal fetusa ait ultrasonografi görüntüsü. 
 

 
Normal fetusa ait ultrasonografi görüntüsü değerlendirir ve uygular 

Normal uterus, plasenta ve eklerinin ultrasonografik görüntüsü. 
 

 

Normal uterus, plasenta ve eklerinin ultrasonografik görüntüsü değerlendirir  ve 
uygular 

20. Gebelik haftası ultrasonografisi ve konjenital anomaliler. 
 

 
20. Gebelik haftası ultrasonografisi ve konjenital anomaliler değerlendirir 

11-14. Gebelik haftalarında fetal ense kalınlığı ölçümü. 
 

 
11-14. Gebelik haftalarında fetal ense kalınlığı ölçümü tanır ve uygular 

Kromozom anomalilerini düşündüren belirteçlerin bilinmesi. 
 

 
Kromozom anomalilerini düşündüren belirteçlerin bilinmesini tanır 
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Maternal Ve Perinatal Enfeksiyonların 
Yönetimi  

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Klinik hasta yönetimi 

 
Laboratuar testleri 

 

 
Laboratuar testlerini değerlendirir 

Maternal ve perinatal risk oluşturan çeşitli enfeksiyonlar 
 

 

Maternal ve perinatal risk oluşturan çeşitli enfeksiyonlar değerlendirir ve 
uygular 

  

Maternal Sağlık Problemlerinin (Yüksek 
Riskli Gebelikler) Yönetimi  

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Klinik hasta yönetimi 

 

 
Klinik hasta yönetimini değerlendirir ve uygular 

Hasta eğitimi ve risk faktörlerinin belirlenmesi 
 

 
Hasta eğitimi ve risk faktörlerinin belirlenmesini değerlendirir ve uygular 

Genetik danışma 
 

 
Genetik danışma tanıma ve açıklama 

Yüksek riskli gebelikler 
 

 
Yüksek riskli gebelikler değerlendirir ve uygular 
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Obstetrik Ve Perinatal Komplikasyonların 
Yönetimi  

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Klinik hasta yönetimi 

 

 
Klinik hasta yönetimini değerlendirir ve uygular 

Gebeliğin hipertansif hastalığı 
 

 
Gebeliğin hipertansif hastalığını değerlendirir ve uygular 

Klinik hasta yönetimi 
 

Geç gebelik kanamaları 
 

 
Geç gebelik kanamalarını değerlendirir ve uygular 

Postpartum kanamalar 
 

 
Postpartum kanamaları değerlendirir ve uygular 

Hipovolemik şok ve dik tablosu 
 

 
Hipovolemik şok ve dik tablosunu değerlendirir ve uygular 

Preterm doğum 
 

 
Preterm doğumu değerlendirir ve uygular 

Postterm gebelik 
 

 
Postterm gebeliği değerlendirir ve uygular 

İntrauterin gelişme geriliği 
 

 
İntrauterin gelişme geriliğini değerlendirir ve uygular 

Gebelikte karbonhidratmetabolizması bozuklukları ve makrozomi 
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Gebelikte karbonhidratmetabolizması bozuklukları ve makrozomiyi değerlendirir 
ve uygular 

Çoğul gebelikler 
 

 
Çoğul gebelikleri değerlendirir ve uygular 

  

Obstetrik Acil Durumların Yönetimi 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Klinik hasta yönetimi 

 

 
Klinik hasta yönetimi değerlendirir ve uygular 

Eklampsi 
 

 
Eklampsiyi değerlendirir ve uygular 

Hellp sendromu 
 

 
Hellp sendromunu değerlendirir ve uygular 

Obstetrik kanamalar 
 

 
Obstetrik kanamaları değerlendirir ve uygular 

Distosiler 
 

 
Distosileri değerlendirir ve uygular 

Sezaryen sırasında organ ve doku yaralanmaları 
 

 
Sezaryen sırasında organ ve doku yaralanmalarını değerlendirir 

Kordon prezentasyonu/ sarkması 
 

 
Kordon prezentasyonu/ sarkmasını değerlendirir ve uygular 

Makadi gelişler 
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Makadi gelişleri değerlendirir ve uygular 

Amnion sıvı embolisi 
 

 
Amnion sıvı embolisini değerlendirir 

Postpartum kanama 
 

 
Postpartum kanamayı değerlendirir ve uygular 

  

Gebelikle İlgili Medikososyal, Legal Ve 
Psikolojik Sorunların Yönetimi  

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Klinik hasta yönetimi 

 

 
Klinik hasta yönetimini tanır 

Etik ve hukuki yönleriyle gebe hakları 
 

 
etik ve hukuki yönleriyle gebe haklarını tanır ve uygular 

etik ve hukuki yönleriyle fetus hakları 
 

 
etik ve hukuki yönleriyle fetus haklarını tanır ve uygular 

gebelik ve puerperiumda normal psikolojik süreç 
 

 
gebelik ve puerperiumda normal psikolojik süreci değerlendirir 

gebelik ve puerperiumda psikiatrik hastalıklar ve yönetimi 
 

 
gebelik ve puerperiumda psikiatrik hastalıklar ve yönetimini tanır 
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Ürojinekoloji ve Pelvik Taban Cerrahisi 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
Klinik hasta yönetimi 

 

 
Klinik hasta yönetimini değerlendirir ve uygular 

  

Menstruel Hastalıklar 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
premenstrüel sendrom/premenstrüel disforik hastalık 

 

 
premenstrüel sendrom/premenstrüel disforik hastalık değerlendirir ve uygular 

mastodini 
 

 
mastodiniyi değerlendirir  

dismenore 
 

 
dismenoreyi değerlendiri ve uygular 

anormal uterin kanama 
 

 
anormal uterin kanamasını değerlendirir ve uygular 

oligomenoreler ve amenoreler 
 

 
oligomenoreler ve amenoreleri değerlendirir ve uygular 

postmenapozal kanama 
 

 
postmenapozal kanamayı değerlendirir ve uygular 
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Seksuel Geçişli Hastalıklar 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
bakteriyel enfeksiyonlar 

 

 
bakteriyel enfeksiyonları tanır ve tedavi eder 

viral enfeksiyonlar 
 

 
viral enfeksiyonları tanır ve uygular 

mantar ve diğer enfeksiyonları 
 

 
mantar ve diğer enfeksiyonları tanır ve uygular 

  

Aile Planlaması 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
aile planlaması klinik hasta yönetimi 

 

 
aile planlaması klinik hasta yönetimini değerlendirir ve uygular 

aile planlaması yöntemleri  
 

 
aile planlaması yöntemlerini değerlendirir ve uygular 

gebelik sonlandırılması 
 

 
gebelik sonlandırılmasını değerlendirir ve uygular 

kontraseptifler 
 

hormonal kontraseptifler 
 

 
hormonal kontraseptifleri değerlendirir ve uygular 

postkoital kontrasepsiyon 
 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Kadın Hastalıkları ve Doğum, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. sf: 54/58



 
postkoital kontrasepsiyonu değerlendirir ve uygular 

intrauterin araçlar 
 

 
intrauterin araçları değerlendirir ve uygular 

bariyer yöntemleri  
 

 
bariyer yöntemlerini değerlendirir ve uygular 

kimyasal spermisidler 
 

 
kimyasal spermisidleri değerlendirir ve uygular 

doğal aile planlaması yöntemleri 
 

 
doğal aile planlaması yöntemlerini açıklar 

cerrahi sterilizasyon yöntemleri 
 

 
cerrahi sterilizasyon yöntemlerini değerlendirir ve uygular 

vazektomi 
 

 
vazektomiyi tanır ve açıklar 

  

Erken Gebelik Komplikasyonları 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
düşükler 

 

 
düşükleri değerlendirir ve uygular 

tekrarlayan gebelik kayıpları 
 

 
tekrarlayan gebelik kayıplarını değerlendirir ve uygular 

ektopik gebelikler 
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ektopik gebelikleri değerlendirir ve uygular 

septik düşükler 
 

 
septik düşükleri değerlendirir ve uygular 

trofoblastik hastalıklar 
 

 
trofoblastik hastalıkları değerlendirir ve uygular 

adneksiyal kitleler   

 
adneksiyal kitleleri değerlendirir uygular 

teratojenite 
 

 
teratojeniteyi tanır açıklar 

hiperemezis gravidarum 
 

 
hiperemezis gravidarumu değerlendirir tedavi eder 

psikosomatik sorunlar 
 

 
psikosomatik sorunları tanır açıklar 

  

Psikosomatik Ve Psikoseksuel Hastalıklar 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
kronik pelvik ağrı 

 

 
kronik pelvik ağrıyı değerlendirir uygular 

premenstrüel sendrom/premenstrüel disforik hastalık 
 

 
premenstrüel sendrom/premenstrüel disforik hastalığı değerlendirir uygular 

psikoseksüel hastalıklar 
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psikoseksüel hastalıkları tanır ve açıklar 

cinsel disfonksiyon 
 

 
cinsel disfonksiyonu tanır uygular 

  

Jinekolojik Görüntüleme Ve Ultrasonografi 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
pelvik ultrasonografisi 

 

 
pelvik ultrasonografisini değerlendirir uygular 

  

Etik Ve Yasal Boyut 
 

Görev analizi Öğrenim hedefi 
hekimin hukuki sorumluluğu 

 

 
hekimin hukuki sorumluluğunu tanır  

hekimin cezai sorumluluğu 
 

 
hekimin cezai sorumluluğunu tanır 

hekimin idari sorumluluğu 
 

 
hekimin idari sorumluluğunu değerlendirir 

hekimin mesleki sorumluluğu 
 

 
hekimin mesleki sorumluluğunu tanır değerlendirir 

tıbbi etik-genel ilkeler 
 

 
tıbbi etik-genel ilkeleri değerlendirir 
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obstetrik ve jinekolojide etik ilkeler 
 

 
obstetrik ve jinekolojide etik ilkeleri değerlendirir 
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