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1. GİRİŞ 

 

Kalp ve damar cerrahisi, kalp, perikard ve büyük damarları ile periferik damarları ilgilendiren cerrahi bir branştır. Kalp cerrahisi eğitimini 

tamamlamış bir uzmanın bağımsız olarak kardiyovasküler sisteme ait hastalıkların tanısını koyabilecek ve endikasyonu varsa tıbbi, cerrahi ve 

hibrid tedaviyi gerçeklestirerek, postoperatif dönemde takibini ve gelişebilecek komplikasyonlarının tedavisini yapabilecek düzeyde yetişmiş 

olması beklenir. 

Bir kalp ve damar cerrahında olması beklenen diğer özellikler; konusuna giren hastalıklardan korunma yöntemlerini bilmesi, iyi bir 

iletişimci, is arkadaşı, yönetici, sağlık danışmanı, araştırıcı ve sorgulayıcı bilim adamı niteliklerine sahip olmasıdır. Bir kalp ve damar cerrahı 

hastasını tedavi etmek için tüm dürüstlüğü, bilgi ve ilgisiyle en üst düzeyde hastasıyla ilgilenmeli ve etik değerleri korumalıdır. 

Ayrıca araştırmacı bilim adamı kimliğini koruması, sürekli kendini eğitmesi, yenilik ve gelişmeleri takip ederek bunlar hakkında fikir ileri 

sürebilmesi, tartışabilmesi, eğiticilik vasfına sahip olması ve gerektiğinde uygulayabilmesi beklenir. 

 

 

1. DAYANAK 
 

a. Müfredatın Amacı 

Uzmanlık tüzüğünde belirtilen süre içinde  

1. Uzmanlık alanı ile ilişkili bilim dalları olan anatomi, fizyoloji, patoloji ve farmakoloji alanlarında temel bilgileri vermek, 

2. Uzmanlık alanındaki tanı ve tedaviye yönelik opsiyonları ve bunların uygulama algoritmlerini öğretmek, 

3. Klinik öncesi korumayla ilgili yöntemleri ve epidemiyolojik çalışmaları öğretmek, 

4. Klinik dönemi ve uzun süreli izlemi de içeren klinik sonrasına ait bilgileri kazandırmak, 
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5. Acil öncelikli problemlerin ayırt edilmesini ve doğru yaklaşım biçimlerinin öğretilmesini sağlamak, 

4. Genel Cerrahi, Torasik Cerrahi, Kardiyoloji ve Radyoloji gibi ortak yanları bulunan alanlarla rotasyonlar seklinde iş birliği yaparak temel 

bilgilerin edinilmesini sağlamak, cerrahi patolojilerin çözümünde multidisipliner yaklaşımın avantajlarını ve sınırlarını öğretmek, 

5. Ekip çalışması ve kendi kendine eğitimi sürdürme yeteneğini kazandırmak, 

6. Bilimsel metodoloji ve bilimsel makale sunum ve yazım şekillerini göstermek, araştırma programı ve proje hazırlama konusunda donanım 

kazandırmak, 

7. Uzmanlık alanının Ulusal Sağlık Sistemi içindeki yerinin anlaşılmasını sağlamak, karar alma sürecinde bir yardımcı yöntem olarak, klinik 

uygulamanın sosyoekonomik yönü hakkında bilgi vermek, 

8. Bir kardiyovasküler cerrahi departmanının yönetimine ve onun sağlık sisteminin diğer unsurları ile koordinasyonuna yönelik gerekli idari 

politikaları göstermek, 

9. Uzmanlık öğrencilerini mezuniyet sonrası profesyonel ve kişisel olgunluğa ulaştırmak. 

Eğitim programını tamamlamış bir kalp ve damar cerrahı, bağımsız olarak tedavi yapabilen uzman bir konsültan olarak görev yapabilmeli, 

cinsiyet, yas, din, ırk ve kültür ayırımı yapmaksızın her hastaya sorumlu ve uygun davranış gösterebilme, dürüst, doğru ve şefkatle bakım verme 

yeteneğinde ve donanımında olmalıdır. 

 

 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

2009 Senesinden beri devam eden bir süreçtir. 

c. Müfredat Haritası 

     İhtisas süresinin ilk 24 ayı “temel eğitim dönemi”dir. Bundan sonraki süreç ise “ileri eğitim dönemi”dir. Temel eğitim döneminde uzmanlık 

öğrencisi kendisini branş eğitimine hazırlayan rotasyonların bir kısmını tamamlar. Böylece temel bilgilerin edinildiği, yoğun bakım esaslarının, 

cerrahi hastalara yaklaşımın, cerrahi malzemelerin ve kesilerin, pansumanların, batın ve toraks eksplorasyonunun ve radyolojik yöntemlerin 
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öğrenildiği ilk 24 ay sonrasında ileri eğitim dönemi baslar. İleri eğitim dönemi kardiyoloji rotasyonu ve kalp-damar cerrahisi kliniğinde geçirilen 

branş eğitimini içerir. 

 

TEMEL EĞİTİM DÖNEMİ 

 

Uzmanlık eğitiminin başladığı bu ilk dönem 24 ay sürer. Amaç uzmanlık öğrencisine temel cerrahi bilgilerin kazandırılmasıdır. Bunlar; klinik 

öykü ve fizik muayene, asepsi-antisepsi kavramı, hastanın cerrahi için hazırlanması, uyutulup uyandırılması, arteriyel ve santral venöz 

kateterizasyon, elektrolit düzenlemesi, volüm replasmanı, kardiyopulmoner resüsitasyon, şok tedavisi, girişimsel ve girişimsel olmayan 

radyolojik yöntemler yanında etik ve yasal sorumlulukların öğretilmesi, hasta ve yakınlarını bilgilendirme gibi temel bilgilerdir. 

Rotasyon süreleri ve tavsiye edilen sıraları aşağıdaki gibidir: 

 

a. Anesteziyoloji ve Reanimasyon rotasyonu (2 ay)  

b. Genel Cerrahi rotasyonu (3 ay)  

c. Göğüs Cerrahisi rotasyonu (3 ay) 

d. Radyoloji rotasyonu (2 ay)  

e. Kardiyoloji rotasyonu (2 ay)  
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Anesteziyoloji ve Reanimasyon rotasyonu (2 ay)  

 

Uzmanlık öğrencisi bu rotasyonun ilk 1 ayında ameliyathanenin genel kurallarını öğrenir. Ortamı tanır. Hastaların ameliyathaneye 

alınışını ve uygulamaları, nasıl uyutulup uyandırıldıklarını, hasta entübasyonunu ve ekstübasyonunu, anestezinin nasıl sürdürüldüğünü, izlenen 

hemodinami ve solunum parametrelerini, analjezik ve anestezik maddelerin kullanımını öğrenir. Anestezi rotasyonunda önemli bir süre yoğun 

bakım ünitelerinde hasta bakımına ayrılmalıdır. Uzmanlık öğrencisi bu sürede yoğun bakım sorumlusunun yanında hasta izlemi konusunda 

deneyim kazanır. Postoperatuar hastaların izlem özelliklerini, kan gazı ve diğer hemodinamik parametrelerin kontrolünü, ventilatör özelliklerini, 

hastaların seyrine göre solunum parametrelerini değerlendirmeyi, gerekli manüpilasyonları uygulamayı, solunum cihazından hastayı nasıl 

ayıracağını, kalp pilini hastanın gereksinimine göre ayarlamayı, yardımcı dolaşım, periton diyalizi, hemodiyaliz gibi girişimleri öğrenir ve 

gerekirse uygular. Nütrisyonel destek, inotroplar, antiaritmikler, vazoaktif ajanlar gibi ilaçların kullanımlarını ve komplikasyonlarını, kalp 

hastalığı ile beraber olabilen diyabet, renal yetmezlik, solunum yetersizliği gibi hastalıklarda gerekli yaklaşımları, trakeostomi dahil hava yolunun 

açık kalmasını sağlayacak teknikleri öğrenir. 

Bu sürede nöbetlerini yoğun bakımda geçirir. Burada anestezi ve/veya yoğun bakım uzmanlarının gözetiminde çalışır. Gerekirse acil 

ameliyatlara girer. 

Genel Cerrahi rotasyonu (3 ay) 

 

Bu rotasyon sırasında asepsi antisepsi, sıvı tedavisi gibi genel cerrahi bilgilerini öğrenir, genel cerrahi ameliyatlarına aktif olarak katılır ve temel 

kesileri, kanama kontrolü, cerrahi malzemelerin kullanımı, dikiş ve düğüm atma gibi yöntemleri, yara bakımını, pansumanları öğrenir, cerrahi 

malzemeleri tanır. Karın insizyonlarını, laparotomi gibi teknikleri uygular, batın eksplorasyonunu öğrenir.  
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Göğüs Cerrahisi rotasyonu (3 ay) 

 

Bu rotasyonda uzmanlık öğrencisi, solunum fizyolojisini, toraks anatomisini, tanı ve tedaviye yönelik bronkoskopi, mediastinoskopi, torakoskopi 

yöntemlerini, ayrıca solunum fonksiyon testlerini yorumlamayı, göğüs tüpü takmayı, temel cerrahi insizyonları, buna göre hastaya pozisyon 

vermeyi, göğüs tüpü takılmasını öğrenir. Acil nöbetlerine katılır, travma geçirmiş hastada resüsitasyon uygulanması, göğüs travması sonucu 

gelişebilecek yaralanmalara gerekli müdahalenin acilen yapılması konularında deneyim kazanır. Akciğer ve mediasten organlarını tanır, uygun 

şartlarda torakotomi, dekortikasyon, biyopsi, rezeksiyon gibi işlemleri uygular. 

 

Radyoloji rotasyonu (2 ay) 

 

Radyoloji rotasyonunda uzmanlık öğrencisi MR, ultrason, Doppler, tomografi ve girişimsel radyolojinin esaslarını, prensiplerini ve görüntüleri 

yorumlamayı öğrenir. Rotasyonda vasküler Doppler ve girişimsel radyoloji ağırlıkta olmalıdır. Uzmanlık öğrencisi bu süreçte Doppler 

özelliklerini, radyasyon güvenliğini ve probları öğrenmeli, eğitimi sonunda herhangi bir arter veya ven’in değerlendirmesini yapıp 

yorumlayabilmelidir. Girişimsel radyoloji rotasyonu tanısal yöntemler ve balon, stent gibi vasküler girişimlerle ilgili olmalıdır. Uzmanlık öğrencisi 

bu rotasyon sırasında tanısal ve tedaviye yönelik kateterizasyonun ve stent işleminin nasıl yapıldığını öğrenmeli, kateterleri, stentleri ve radyo-

opak maddeleri tanımalı ve yapabilmelidir. 
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İLERİ EĞİTİM DÖNEMİ 

 

İleri eğitim dönemi esas olarak branş eğitimi dönemidir. Bu süre aynı zamanda çocuk, erişkin kardiyolojisi ve çocuk kalp cerrahisi rotasyonlarını 

içerir. Anabilim dalı başkanı bu rotasyonun uzmanlık öğrencisi için en yararlı olacağı süreci ayarlar. İleri eğitim döneminin her hangi bir ayında 

başlatılabilir. Üçüncü veya dördüncü yıl içinde olması tavsiye edilir. Uzmanlık eğitimi veren eğitim birimi, kardiyovasküler cerrahi alanında 

yeterli miktarda iş yüküne sahip olmak zorundadır. Bu yeterlik, yetkili kurulların akreditasyon onayı ile belirlenir. 

Akredite bir eğitim biriminin spesifik bir patoloji konusunda (örneğin, doğumsal anomaliler veya vasküler cerrahi) yeterli miktarda is yükü 

sunamaması durumunda, asistan bu konularla ilgili süreyi, yeterli sayıda deneyim kazanıncaya kadar, yurt içinde veya dışında bu spesifik alanda 

eğitim akreditasyonuna sahip olan bir başka eğitim kurumunda geçirebilir. 

 

Kardiyoloji rotasyonu (2 ay) 

 

Uzmanlık öğrencisi bu rotasyon sırasında kalp hastalarının tanımlanmasındaki algoritimleri, acil ve elektif kardiyak medikasyonu, endikasyon ve 

dozlarını öğrenir. Kalp laboratuarında uygulanan EKG, ambulatuvar kan basıncı, ritim holter, efor testi, transtorasik ve özofajiyal ekokardiyografi 

gibi testlerin nasıl uygulandığını ve yorumlandığını öğrenir. Ağırlıklı olarak kateter laboratuarında ve koroner yoğun bakımda çalışır. Elektif ve 

acil perkütan girişimlere katılır. Plasti ve stent uygulamalarını öğrenir. Kardiyoloji ve KVC-Kardiyoloji konseylerine katılarak karar aşamalarını 

öğrenir. 
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Eğitimin öncelikli hedefi uzmanlık öğrencisinin; 

1. Etik ve etkin olarak hasta bakımı için tanı ve tedavideki yeteneklerini sergileyebilmesi. 

2. Yeterli bilgiye sahibi olması yanında bu bilginin klinik pratik uygulamaya sokulması 

3. Diğer kliniklerden gelecek hasta konsültasyon istemlerine etkin olarak yanıt verebilmesidir. 

 

Aşağıda yazılı olan süreler eğitim sürecinde önerilen sürelerdir. Anabilim dallarının kendi eğitim programları içinde, ana hedeflere sadık kalmak 

üzere, farklı şekilerde uygulanabilir. 

24-30 ay 

Bu dönemde uzmanlık öğrencisi kalp ve dolaşım sistemi muayenesini, bulguların değerlendirilmesini ve rutin laboratuar tetkiklerini, yardımcı 

tanı yöntemlerini öğrenir. Hasta dosyasını hazırlar. Hastalığın seyrini kaydeder. Rutin yara temizliğini ve pansumanını yapar. Kalp ve damar 

hastalarını ameliyata hazırlar. Ameliyathaneye hastanın alınması, hazırlanması, yoğun bakıma alınması ve ameliyat sonrası izlemi konusunda 

bilgilenir. Kalp-damar cerrahisinde kullanılan alet ve donanımları tanır. 

Branş eğitiminin bu başlangıç dönemi kalp-akciğer pompasının çalışma prensipleri konusunda 

yoğunlaşmalıdır. Perfüzyonistle birlikte kalp akciğer cihazı, oksijenatör ve tüp sisteminin hazırlanması, açık kalp ameliyatı sırasında kalp akciğer 

cihazı yönetimi ameliyat masasına yaklaşmadan önce edinilmesi gereken donanımlardır. Öğrencinin hazırlayacağı ilk seminer konusunun da 

“perfüzyon” olması önerilir. 

Hastaların boyanmasını ve örtülmesini önce gözler sonra uygular. Bir kıdemli eşliğinde yıkanarak ameliyata girer, cerrahi aletlerin kullanımı ve 

ameliyatların yapılma süreci ve düzenini gözlemler. Bu dönemde konsey, makale ve olgu sunumu, seminer, konferans, mortalite toplantısı gibi 

eğitim faaliyetlerine katılır. 
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Uzmanlık öğrencisinin klinikte çalışmaya basladığı ilk günden itibaren bir “aktivite karnesi” hazırlanır. Teorik ile pratik uygulamaları günlük 

olarak, hasta adı ve dosya numarası belirtilerek işlenir. 

Ayrıca altı ayda bir klinik tarafından yapılan eğitim değerlendirme sınav sonucu karneye islenir ve eğitimden sorumlu öğretim üyesi veya 

anabilim dalı başkanı tarafından onaylanır. 

30 - 48 ay 

Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde yatan hastaların her türlü hazırlığında aktif görev alır. 

Özellikli yara pansumanlarını yapar. Hazırladığı hastanın ameliyatına 2. veya 3. uzmanlık örgencisi olarak katılır. Sternotomi, torakotomi, küçük 

cerrahi girişimleri yapar, ameliyat sonunda bu insizyonları kapatır. Pompa hazırlığını öğrenir, kıdemlisi yeterli gördüğünde uygular. Ameliyat 

sonrası izlemde, hasta dosyası, epikriz yazılması ve taburculuk işlemlerinin düzgün yapılmasından sorumludur. 

Seminer yanında makale yazım çalışmalarına katılır. 

Genel cerrahi uzmanları “Kalp-Damar Cerrahisi” uzmanlık eğitimine bu süreç içinde başlarlar 

(36. ay). Kendi uzmanlık alanındaki rotasyonlara ek olarak burada 2 ay kardiyoloji, 2 ay radyoloji rotasyonunu tamamlar. Kalan 6 aylık süre branş 

eğitiminde geçer. Bu döneme yoğun bakım eğitimi de dahildir. 

48 – 60 ay 

Kıdemli olarak çalışmaya baslar. İlk 6 ay “ara kıdem” dönemidir. Gösterdiği performansa göre sorumlu öğretim üyesi/şef/şef yardımcısının 

uygun gördüğü bir süreçte kıdemli olur. Kıdemsiz uzmanlık öğrencilerini yönetir ve yönlendirir. Bu dönemdeki uzmanlık öğrencisi ameliyatları 

uygulayabilecek bilgi ve beceriyi kazanır. Doğumsal ve edinsel kalp ve damar hastalıklarının ameliyatlarını bir öğretim üyesi denetiminde yapar. 

Yapmadığı ameliyatlara 1’inci uzmanlık örgencisi olarak girer. Hastanın yoğun bakım izlem ve taburculuk sorumluluğunu üstlenir. Poliklinikte 

uzman denetiminde hasta bakar, tanı ve tedavi sürecini üstlenir. 48. aydan itibaren tez konusu belirlenir. Klinik koşullarına uygun olan zamanda, 

anabilim dalının öngöreceği bir süre deneysel araştırma laboratuarında çalışır. Seminer ve konferans hazırlayarak sunar. Klinikte yürütülen 

araştırma faaliyetlerinde aktif olarak çalışır ve makale yazımına katılır. 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

e. Asistanlık Süresi 

5 Senedir.  

 

f. Yan Dallar 

Çocuk kalp cerrahisi  

 

 

 

2. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

 

 

 

3. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 
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4. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

 

 

5. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

 

Buna göre; profesör, doçent, yardımcı doçent, klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistanlar eğitici kadro olarak 

tanımlanmış, bir kurumun kalp ve damar cerrahisi alanında uzmanlık eğitimi verebilmesi için en az üç kişiden oluşmuş eğitici 

kadroya sahip olması gerektiği belirlenmiştir. En az üç kişiden oluşacak bu kadro üniversitelerde mutlaka bir profesör veya 

doçent içermeli, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise mutlaka bir klinik şefi veya doçent bir klinik şef yardımcısı 

bulundurmalıdır. Eğitim kadrosunu tamamlayacak 2. ve 3. kişiler “üniversitelerde profesör, doçent, yardımcı doçent, eğitim 

ve araştırma hastanelerinde ise klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistanlar” olarak tanımlanan eğitici kadrodan herhangi 

biri olabilir. Birden fazla eğitici, birden fazla eğitilen ve bu birimler içinde ara kademelerin varlığı eğitimin kalitesini 

artırmaktadır. Asistan eğitiminde kıdemli asistanların da önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarında 
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her an en az 3 asistanın bulunması gerektiği düşünülmüştür 

Fiziksel  

 

Herbir klinik şefliği/Anabilim dalı için en az 15 yataklı klinik, 6 yataklı tam donanımlı cerrahi yoğun bakım, 2 adet 

tam donanımlı ameliyathane ve 1 poliklinik bulunmalıdır.  

Portföy  

 

Her bir klinik şefliği/Anabilim dalı için ilk sene 150, 2. Sene ve sonrasında en az 250 ve üstü açık kalp ameliyatı 

yapılmalıdır. Her yıl ayrıca periferik vasküler cerrahi ve büyük damar operasyonu olmak üzere senelik en az 200 

vaka gerçekleştirmelidir. 

 

 

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

1. Tanılamaya ve yönlendirmeye yönelik değerlendirme: 
• Uzmanlık öğrencisinin, ilk bir yıl içinde, bu uzmanlık alanı için uygun olup olmadığı açısından değerlendirilerek doğru bir şekilde 
yönlendirilmesi 
2. Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresi içindeki mesleki ve bireysel gelişimini izlemeye ve desteklemeye yönelik geliştirici  
değerlendirme: 
• Uzmanlık örgencilerinin gelişimleri açısından yıllar bazında sistematik bir şekilde gözlenmesi, izlenmesi. Güçlü ve geliştirilmesi gerekli 
yönleriyle örgencilere gelişimlerine yönelik yapıcı geri bildirimlerin verilmesi 
3. Uzmanlık eğitiminin farklı dönemleri/ düzeyleri arasındaki geçişlere karar vermeye yönelik değerlendirme: 
• Değerlendirmenin, uzmanlık eğitimi programında, ileride program geliştirme sürecinde netleşecek dönemleri (temel ve ileri eğitim dönemleri 
veya kıdemsiz, kıdemli ve bas asistanlık dönemleri gibi) arasında geçişlere karar vermek için kullanılması. Uzmanlık öğrencilerinin üst dönemlere 
geçişlerinin kararlaştırılması. 
 
Açık  kalp  ameliyatlarındaki  tüm  rutin  uygulamalardan  en  az  100  vaka  uygulaması  yapmış ve  ortalama 1000  kalp ve damar 

operasyonunda  bulunmuş  olarak  ihtisasını  bitirecektir. Teorik  olarak  en  az  5  civarında  kongre  tebliğine  ve  5  civarında  makaleye   
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katkıda  bulunmuş , 10  civarında  bilimsel  konu  hazırlama  ve  sunma  deneyimine  kavuşmuş  olacaktır. 5 Yıllık   ihtisası sırasında  6  ayda  bir  

olmak  üzere  toplam  10  kez  sınava  girecektir. Tüm  bu  eğitim  süresinde yukarda belirtilen  “en  az” yapacağı  pratik  ve  teorik çalışmalarda  

seminerlere  katılım , sınavlarda alacağı puanlar , çevresi  ile  uyum , çalışma  disiplini , hastaneye  katkısı  ve  şef  mütalaaları  göz önünde  

bulundurulacaktır. Seminerlere  her  katılım  1  puan  olarak  değerlendirilecek % 90 katılımı gösterir  puanı toplamış  olacak, bir  yılda  

sınavlardan  aldığı  puan  ortalama 70  olacak , kanaat  notlarının  ortalaması  iyinin  altında  olmayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

ii. Karne 

ÖZGEÇMİŞ     

       

 Fotoğraf 

 

Adı  Soyadı 

 

 

 

Baba  Adı 
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Doğum  Yeri  ve  tarihi 

 

 

 

Sicil No: 

 

 

 

Mezun  olduğu  lise 

 

 

 

Bitirdiği  tıp fakültesi  ve yılı 

 

 

 

Yabancı dil  ve  derecesi 

 

 

 

Asistanlığa  başlama  tarihi 
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Uzmanlık  Tezi 

 

 

 

Tezin  Veriliş  Tarihi: 

 

Tez  Yöneticisi: 

 

Tez  Başlığı: 

 

Tez  Konusu: 

 

 

 

 

 

 

 

Tez  Takibi: 
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CERRAHĠ  YOĞUN  BAKIM 

 

 

1. Yıl Tarih: 

 

 

 

1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

 

Arter  Kateterizasyonu 

 

            

 

Ven Kateterizasyonu 
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Juguler 

Kateterizasyon 

 

 

Dren  Uygulama 

 

            

 

İABP  uygulama 

 

            

 

Dializ  uygulama 

 

            

 

Entübasyon 

 

            

 

Trakeostomi 
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Kanaat                                                            orta                              iyi                             pekiyi 

 

 

 

1.Çevresi  ile  uyum                                              □                                  □                                □ 

 

2. Rutin  uygulamalar  ve hasta takibi                     □                                 □                                 □ 

 

3.Çalışmalara  aktif  katılım                                    □                                  □                                □ 

 

4.Genel   Kanaat                                                  □                                 □                                 □ 
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1.Yıl         Tarih: 

 

SERVİS  ÇALIŞMASI 

 

 

Kanaat                                                            orta                               iyi                           pekiyi 

 

 

 

 

1. Çevresi  ile  uyum                                              □                                  □                               □ 

 

2.Rutin  uygulamalar   ve  hasta  takibi                   □                                  □                               □ 

 

3.Çalışmalara  aktif  katılım                                     □                                 □                               □  
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4. Genel  Kanaat                                                   □                                 □                               □        
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POLİKLİNİK  ÇALIŞMASI 

 

 

Kanaat                                                orta                               iyi                           pekiyi 

 

1. Çevresi  ile  uyum                                □                                  □                               □ 

 

2.Rutin  uygulamalar   ve  hasta  takibi    □                                  □                               □ 

 

3.Çalışmalara  aktif  katılım                      □                                 □                               □  

 

4. Genel  Kanaat                                        □                                 □                               □        

 

  

 

1.Yıl         Tarih: 
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AMELİYATLAR: 

 

                                            1.ay     2.ay    3.ay        4.ay      5.ay    6.ay   7.ay   8.ay   9.ay    10. ay  11.ay  12.ay 

 Op/1/2              

Sternotomi             

Kanülasyon             

Ven  Hazırlama             

Sternum  Kapama             

İMA  hazırlama             

Torakotomi             

Toraks  Kapama             

                 

Revizyon  

            

            

 Embolektomi 

Periferik  damar  
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 Dam. Anastomoz 

KMK             

PDA             

Aort Koark.             

PS             

ASD             

VSD             

AVR             

MVR             

AVR+MVR             

Triküspid  girişmleri             

          Proximal 

ACBG ..................... 

          Distal 

            

Diğer Konjenital             

Fallot  Tetralojisi             
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DORV             

Diğer  Damar             

Aort  Cerrahisi             

Off – Pump             

Kanaat                                                          orta                               iyi                           pekiyi 

 

1. Çevresi  ile  uyum                                      □                                  □                               □ 

 

2.Rutin  uygulamalar   ve  hasta  takibi             □                                  □                               □ 

 

3.Çalışmalara  aktif  katılım                               □                                 □                               □  

 

4. Genel  Kanaat                                               □                                 □                               □        

 

 

1.Yıl         Tarih: 
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TEORİK  EĞİTİM  PROGRAMI 

 

Seminerler  (Hastahane  içi  eğitim  programı) 

 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

 

Hazırlama 

 

            

 

Sunum 

 

            

 

Tartışmacı 
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Kongre,Pan

el,Toplantı 

vs.  katılım 

1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

 

Yurt içi 

 

            

 

Yurt dışı 

 

            

 

 

Makaleler 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

 

Yurt  içi 

 

            

 

Yurt  dışı 
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Sınavlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

Puan 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotasyon 

Çizelgesi 

 

 

Dönem 

 

 

Klinik 

 

 

Eğitim sorumlusu  kanaati 
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Genel  Cerrahi 

   

 

Anestezi 

   

 

Kardiyoloji 

   

 

Göğüs  Cerrahisi 

   

 

Radyoloji 

   

 

Genel  Kanaat: 

   

 

KALP – DAMAR 

CERRAHISI (KDC) 

UZMANLIK EGITIMI 

 

 GENEL CERRAHI 

SONRASI KDC EGITIMI 

 

Primer cerrah 1. asistan                                         Primer cerrah 1. asistan 
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30 50 EDINSEL KALP 

HASTALIKLARI 
 

30 50 

5 10 Kapak cerrahisi 5 10 

10 25 Koroner cerrahi 10 25 

8  Diger 

(IABP, aritmi cer. vb) 
8  

2 5 Aort cerrahisi 2 5 

5 10 Kapalı kalp op. 

(perikard vb) 
5 10 

10 20 DOGUMSAL 

KALP 

HASTALIKLARI 

10 20 

5 10 Açık kalp 5 10 

5 10 Kapalı kalp (sant vb) 5 10 

25 40 DAMAR 

CERRAHISI 

25 40 

2 5 Abdominal aort ve 

dallarına rekonstr. 

girisimler 

(anevrizma/tıkayıcı 

damar hast. 

2 5 

10 15 Periferik arter 

rekonstr. girisimler 

(Anevrizma / tıkayıcı 

damar hast.) 

10 15 
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2 6 Karotis cerrahisi 2 6 

5 5 Embolektomi/ 

trombektomi 
5 5 

5 6 Ven hastalıkları 

Varis vb 
5 6 

1 3 Endovasküler girisim, 

(plasti/stent, 

EVAR,TEVAR,TAVI) 

1 3 

 

 

Teorik  olarak  sabah  seminerlerine  katılım  zorunludur.Bu  seminerlerden  en az üçünde  hazırlayıcı , ikisinde  sunucu  olarak  görev  alır. En  az 

1  kongre  tebliğine  ve  1  makaleye  çalışma  ve/veya  dokümantasyon  aşamasında aktif  olarak  katılır. 
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b. Değerlendirme Ölçütleri 

EĞİTİMİN İZLENMESİ 

Amaç ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediklerinin denetlenebilmesi için eğitim sürecinin izlenmesi önemlidir. Bunun için kullanılan 

yöntemler şunlardır; 

1. Hizmet içi sınavlar 

     2. Departman şefi veya başkanı tarafından klinik, araştırma ve eğitim aktivitelerinin değerlendirilmesi. 

3. Eğitim süresi sonunda uzmanlık öğrencisi tarafından klinikte uygulanan eğitimin değerlendirilmesi, 

4. Eğitim dönemi sonu, uzmanlık öncesi yeterlik sınavı 

 

EĞİTİMİN DENETLENMESİ 

 

Eğitim kurumları ve uyguladıkları programlar “Eğitim kurumları ve program değerlendirme komisyonu” tarafından periyodik olarak 

denetlenmelidir. Komisyonun kurulusu ve görevleri uzmanlık tüzüğünde tanımlanmıştır. 2002 tarihli Uzmanlık tüzüğünün 9’uncu 

maddesi “Uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarının kurulusunu, 10’uncu madde görevlerini tarif etmektedir. 11 numaralı 

madde ise eğitim yetkisinin verilmesi veya kaldırılması ile ilgilidir. 

Bu komisyon; 

(a) Eğitim kurumunda asgari nitelik ve standartların bulunup bulunmadığını, 

(b) Klinikte yapılması gereken minimum ameliyat sayısı ile mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaların gerçekleşip gerçekleşmediğini, tıbbi 

uygulama ve teknolojideki gelişmelerin izlenip izlenmediğini, 

(c) Eğitim plan, program ve uygulamalarını inceler, elde edilen sonuçlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin görüş bildirir. 
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7. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

Eğitim kurumlarının standardizasyonunda aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

1. Fiziki yapısı, 

2. Yatak sayısı, 

3. Eğitim araç, gereç ve personel durumu yönünden sahip olmaları gereken asgari nitelik ve standartlar 

4. Eğitim müfredat, plan, program ve uygulama esasları 

5. Uzmanlık öğrencilerinin en az yapmaları gereken ameliyatlar ile mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaları 

6. Eğitim sorumlularının en az yapmaları gereken ameliyatlar ile mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaları, 

Yıllık yapılan değerlendirilmeler sonucu ilgili kliniğin eğitim yetkisinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verilmelidir. 
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Kalp	  ve	  Damar	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  1/17

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KALP VE DAMAR 
CERRAHİSİ

1. DAMAR HASTALIKLARI, 
CERRAHİ ve GİRİŞİMSEL 
TEDAVİSİ 2. POSTOPERATİF 
TAKİP VE TEDAVİ 3. 
PULMONER EMBOLİ VE 
CERRAHİ TEDAVİSİ Damar Hastalıkları

Eğitimleri süresince arteriyel, venöz ve 
lenfatik dolaşım sisteminin 
değerlendirmesini yeterli derecede 
yapar

Uzmanlık öğrencileri, eğitimlerinin 24-36ncı ayları arasında 
aşağıdaki hedeflerden sorumludur:
a. Tam yeterli ve işlevsel bir anamnez ve fizik muayene alabilmeli; 
b. Uygun vasküler testleri bilmeli ve isteyebilmeli; c. Arteriyel, 
venöz ve lenfatik hastalıkların cerrahi olmayan tedavilerini uygun 
bir şekilde düzenleyebilmeli;

Cerrahi prosedürleri ve oluşabilecek komplikasyonları bilmeli, temel 
ekplorasyonlar, yara bakımı, variköz ven flebektomi, skleroterapi, 
embolektomi gibi temel işlemleri yapma becerisini kazanmalıdır.
Perkütan Girişimsel Prosedürleri bilmeli, temel prensiplerini 
öğrenmeli, kateter bilgisi, prosedür akışı bilgisi, görüntüleme 
cihazları bilgisi edinmeli

Akut ve kronik kritik bacak iskemisi, 
kronik aterosklerotik arteriyel 
hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar, 
abdominal ve periferik arter 
anevrizmaları, enflamatuar arteriyel 
hastalıklar, venöz ve lenfatik sistemlerle 
ilgili konularda tıbbi , girişimsel ve 
cerrahi müdahaleleri yapar

Kalp-Damar cerrahisi eğitiminde 36-48 ay içinde olan uzmanlık 
öğrencileri; Daha önce belirtilen hedeflerin yanı sıra eğitimlerinin bu 
döneminde aşağıdaki hedeflerden de sorumludur:
a. Uygun tanı yöntemlerini belirleyebilmelidir; b.Laboratuar 
sonuçları ve görüntüleme yöntemlerinden elde ettikleri bilgileri 
kullanabilmelidir; c. Cerrahi yöntemleri, endikasyonlarını, 
komplikasyonlarını ve sonuçlarını bilmelidir.
Temel cerrahi prosedürleri yanında A-v fistül, alt ve üst ekstremite 
anastomozları yapabilmelidir.
Perkütan girişimler sırasında yapılan işlemleri uygulamayı 
öğrenmeli, kateter kullanımı, seçimi, görüntüleme teknikleri 
becerisini kazanmalı, girişim sırasında oluşabilecek 
komplikasyonlara girişimsel ya da cerrahi çözüm seçeneklerini 
bilmeli
Kalp-Damar cerrahisi eğitiminin 48-60ıncı ayı içinde olan uzmanlık 
öğrencileri; Daha önce belirtilen hedeflerin yanı sıra eğitimlerinin bu 
döneminde aşağıdaki hedeflerden de sorumludur:
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Cerrahi vasküler prosedürleri eğitim süresine uygun olacak düzeyde 
gerçekleştirebilecek durumda olmalı (önceki yıllarındaki girişimlere 
ek olarak karotis arter cerrahisi, aorta ve alt ekstremite arter 
cerrahisi, ekstra-anatomik baypaslar).

1. EKSTRA KORPOREAL 
DOLAŞIM, 
HİPOTERMİ,MİYOKARD 
KORUMASI, 2. 
KOAGULASYON, KAN 
ÜRÜNLERİ,DERİN 
HİPOTERMİ VE DOLAŞIMIN 
DURDURULMASI, 
ULTRAFİLTRASYON3.Mekanik 
Destek Sistemleri Ekstrakorporeyal dolaşım ve hipotermi

Bu bölümün sonunda uzmanlık 
öğrencisi, pulsatil ve non-pulsatil 
ekstrakorporeal dolaşım ve total dolaşım 
arrestinin fizyolojisini, hipoterminin 
etkilerini anlar. Oksijenatör, kalp-
akciğer pompası ve yardımcı dolaşım 
sistemlerini çalıştırabilecek bilgiye 
sahip olur. Ayrıca koagulasyon – 
antikoagulasyon mekanizmalarını, kan 
gazı ve asit baz dengesini, kullanılan 
ilaçları ve kan ürünlerini öğrenir. 
Gerektiğinde kalp-akciğer pompasının 
başına geçerek kurar ve kullanır.

1. Kardiyopulmoner bypass , hemodilüsyon ve hipotermi 
fizyolojisini, oksijenatörlerinin mekanizmasını ve fizyolojisini anlar, 
hastaya uygun akım hızlarını hesaplayabilir, ısı kontrolünü, uygun 
hemodilüsyon yöntemlerini bilir ve uygular
2. Pompaların kurulmasını ve kullanılmasını bilir; uygun kanüllerin, 
oksijenatör tipinin, tüp setinin seçimini bilir, 3. Çeşitli 
ekstrakorporeal bypass sistemlerinin fizyolojisini ve kullanımından 
doğacak sorunları anlar;
3.Kardiyopulmoner baypasa bağlı inflamatuar yanıt, hematolojik 
etkiler ve end-organ hasarı gibi sonuçları ve gerekli önlemleri 
öğrenir, 4. Ekstrakorporeal dolaşımın kullanım alanlarını öğrenir.
5. Kan gazı değişimlerini anlar ve yorumlar, asit baz dengesiyle ilgili 
değişiklikleri izler ve gerekli girişimleri yapabilir. 6. Hava embolisi, 
pıhtılaşma gibi gelişebilecek komplikasyonları tanır, ve çözen 
yöntemleri öğrenir,

Miyokard Koruması

1. Miyokardiyal hasarın mekanizmaları 
ve önlemlerini bilir 2. Miyokardiyal 
metabolik yolların ve bunların 
iskemi/reperfüzyona yanıtını bilir. 3. 
Kardiyoplejinin içeriği, bileşimi, ısısı, 
uygulama yöntemleri ve miyokardiyal 
korumadaki değerlerinin bilir.

1. Miyokardiyal korumanın gerekliliğinin ve uygun yöntemlerin 
bilinmesi. 2. Farklı yöntemler kullanılarak etkili miyokardiyal 
korumanın sağlanması; 3. Uygulanan miyokardiyal korumanın 
yeterliliğinin gösterilmesi.
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Mekanik Destek Sistemleri

Bu bölümün sonunda, uzmanlık 
öğrencisi mekanik kardiyak destek ve 
ekstrakorporeal membran oksijenasyon 
(ECMO) endikasyonlarını, hasta 
seçimini, araç seçimini, mekanik destek 
komplikasyonlarının tanınması ve 
tedavisini bilir, hastanın destekten 
ayrılma ve transplantasyona köprü 
yöntemlerini öğrenir.

1. Mekanik araçlı veya ECMO’lu kalp desteği endikasyonlarını bilir. 
Hastaların preop ve postop değerlendirilmesi ve tedavisini 
planlanlayabilir, 2. Ventriküler destek araçlarının girişim tekniklerini 
ve bilir ve uygulayabilir;
1. Ventriküler destek araçlarının girişim tekniklerini ve bilir ve 
uygulayabilir; 2. Mekanik destek sistemlerinin komplikasyonlarını 
tanımlar; 3. Bu araçlardan hastanın ayrılma prensiblerini bilir;

Koagülasyon-Antikoagülasyon

Bölümün sonunda uzmanlık öğrencisi 
koagülasyon ve fibrinolitik sistemi 
düzenleyen fizyolojik bilgiyi edinir. 
Antikoagulan ve antitrombotik ilaçları, 
antikoagulasyon yöntemlerini bilir. 
Spesifik klinik problemlerin 
düzeltilmesinde tedavi algoritmlerini 
kullanarak müdahale eder.

1. Pıhtılaşma kaskadını ve pıhtılaşma patofizyolojisini öğrenir; 2. 
Kalp cerrahisine hazırlanan hastalarda bulunabilecek koagulopatileri 
ve bunları açığa çıkaracak testleri bilir ve uygular.
1. Kalp-akciğer pompasının kullanımı için gerekli antikoagulasyon 
ve sonunda nötralizasyon yöntemlerini öğrenir 2. Kalp cerahisinin 
spesifik hemorajik ve trombotik komplikasyonlarını ve bunlara 
yaklaşımı öğrenir;
1. Kırmızı hücre ve trombosit kantite ve kalitesini ve koagülasyon 
faktörlerini etkileyen hastalıkların tedavisinde kullanılan kan 
komponentlerini öğrenir; 2. Antikoagulan ve antitrombotik ajan 
komplikasyonlarını ve tedavilerini bilir ve uygular

Kan Ürünleri

Uzmanlık öğrencisinin kan ve 
bileşenlerinin özelliklerini, temin 
şekillerini bilir. kan kullanımı 
endikasyonlarını, hangi hastalara 
uygulanması gerektiğini, takibini ve 
doğabilecek yan etkilerini bilmesi, kan 
tasarrufu konusunda bilgi sahibi olması 
ve doğru şekilde uygular.

1. Kan gruplarını, alt grupları öğrenir, 2. Kan kullanımı 
endikasyonlarını bilir. 3. Meydana gelebilecek komplikasyonları bilir 
ve tedavi edebilir.
4. Güvenilir kan ve kan ürünleri sağlamak için uygun testleri bilir ve 
kullanır, 5. Kan bileşenlerinin ayrılma ve depolanmasını öğrenir; 6. 
Hangi koşullarda kan tasarrufu yapılacağını bilir ve yönetir.
7. Aşırı kan kaybı ve kan alımının preoperatif risk faktörlerini 
bilirler; 8. Hastanın hangi kan ürününe gereksinimi olduğunu 
gösteren bulguları değerlendirir ve koagülasyon sistemi 
bozukluklarının düzeltilmesi için stratejiler geliştirir,
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9. Kan saklanmasını ve tekrar kullanımını sağlayan operatif ve 
postoperative teknikleri öğrenir,

DERİN HİPOTERMİ VE 
DOLAŞIMIN DURDURULMASI 
(TOTAL SİRKULATUAR ARREST)

Bu ünite sırasında asistan derin 
hipotermi ve total sirkulatuar arrest 
endikasyonlarını, hangi hastalara ve 
patolojilere uygulanması gerektiğini, 
izlemini, kan gazı bulgularının 
değerlendirilmesini ve arrestin 
sonlandırılmasını öğrenir ve her açıdan 
yönetir.

1.Total sirkulatuar arrest (TCA) nedir, ne zaman ve hangi 
durumlarda uygulanır, nasıl sonlandırılır, bu konulara hakim olur.
2. Total sirkulatuar arrest esnasında ve sonrasında oluşabilecek 
komplikasyonları bilir ve bu komplikasyonlar nasıl giderilir, bunları 
bilir ve yönetebilir.
3. Total sirkulatuar arrest için gerekli teknik detayları bilir, 
perfüzyonistleri yönlendirebilir, 4. Derin hipotermi uygulamalarını 
bilir 4. Total sirkulatuar arrest esnasında uygulanacak serebral 
koruma yöntemlerini bilir ve uygular
1. TCA için gerekli uygulamaları bilir ve yönetir. 2. Postoperatif 
hastalarda komplikasyonları ve problemleri öngörür ve uygun 
tedaviyi sağlar.

ULTRAFİLTRASYON

Bu ünite sırasında asistan ultrafiltrasyon 
endikasyonları, hazırlanması, takibi ve 
sonlandırılması konusuna hâkim olur ve 
her açıdan yönetebilir seviyeye gelir.

1. Hangi hastalara ultrafiltrasyon uygulanacağını bilir. 2. 
Ultrafiltrasyon sırasında takibini ve gelişebilecek yan etkilerini 
giderebilecek bilgi ve yeteneği edinir. Gerektiğinde perfüzyonistleri 
yönlendirir.

SANTRAL VENÖZ YOLLAR 
VE ARTERİEL YOLLAR 
2.MEDİASTEN VE DİAFRAM 
HASTALIKLARI 3. 
ENDOVASKÜLER VE HİBRİD 
GİRİŞİMLERI

SANTRAL VENÖZ YOLLAR VE 
ARTERİEL YOLLAR

Bu bölümün sonunda uzmanlık 
öğrencisi santral venöz yolların ve 
arteryal yolların endikasyonları, 
kontrendikasyonları, yaklaşım ve 
uygulama şekillerini ve 
komplikasyonlarının tedavisini bilir.

1. Uygun teknikle santral venöz yol girişimi uygular 2. Uygun 
teknikle arteryel yol girişimi uygular 3. Bu uygulamalarda kullanılan 
kateterlerin seçimini bilir, “transducer” ve diğer monitör özelliklerini 
öğrenir, uygular
2. Diyaframın yapılarını, bunlar hasarlandığı takdirde meydana 
gelecek fizyolojik değişiklikler, solunum parametrelerine etkileri, 
klinik tablo ve diyafram kesilerinin sonuçları anlaşılmalı, 3. 
Diyaframın görüntüleme yöntemleri öğrenir

Mediasten Hastalıkları

Bir uzmanlık öğrencisi mediasten 
anatomisini, fizyolojisini ve 
embriyolojisini öğrenmeli, komşu 
yapılarla ilişkilerini bilir.

1. Mediastenin anatomik sınırlarını ve bölümlerini, her bölümün 
içinde bulunan yapıları, bu yapıların embriyolojik gelişimini ve 
anormal yerleşimli yapıların patolojik durumlarını bilir
3. Mediastenin değerlendirmesinde kullanılan Bilgisayarlı tomografi, 
magnetik rezonans görüntüleme, kontrastlı çalışmalar ve anjiyografi 
uygulamalarını öğrenir.
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Diyafram Hastalıkları

Diyafram anatomisi, fizyoloji ve 
embriyolojisini, komşu yapılarla olan 
ilişkisini anlamalı, radyografik 
çalışmalarını yorumlar.

1. Diyaframın embriyojenik kökeni ve gelişim anomalileri, 
anatomisi ve komşuları, hernileri bilinmeli,
2. Diyaframın sinirsel ve damarsal yapıları, bunlar hasarlandığı 
takdirde meydana gelecek fizyolojik değişiklikler, solunum 
parametrelerine etkileri, klinik tablo ve diyafram kesilerinin 
sonuçları anlamalı,

Endovasküler ve Hibrid Girişimler

Endovasküler ve hibrid girişimler için 
doğru endikasyon, uygulama ortam ve 
yöntemleri, uygulama prosedürleri ve 
komplikasyonlarını öğrenir.

Kalp ve damar hastalıklarının endovasküler ve hibrid tedavi 
seçenekleri için uygun hasta seçimini ve endikasyonları bilmek
Endovasküler ve hibrid girişimlerin yapıalcağı ameliyathane 
ortamını, temel uygulama prosedürlerini, radyasyondan korunma, ve 
cihazlarla ve kateterlerle ilgili teknik bilgileri bilir
İşlemleri, işlem prosedür akışına uymayı, olası sonuçları ve 
komplikasyonları ve çözümleri bilmek ve uygulamakta beceri 
kazanmak
1. Endovasküler ve hibrid girişimlerin endikasyonlarının anlaşılması, 
2. Operatif ve non-operatif tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi, 3. 
Stent, stent-greft ve kateterlerin tanınması, tomografik ve anjiografik 
olarak ölçümlerin yapılması
1. Endovasküler ve hibrid girişim endikasyonu koyma. 2. 
Bilgisayarlı tomografi veya anjiografik ölçümler yaparak uygun 
stent veya grefti planlama 3. Endovasküler ve hibrid girişimleri 
gerçekleştirme 4. Hastanın işlem sonrası takip ve kontrolü.

1. HİPERTROFİK OBSTRUKTİF 
KARDİYOMİYOPATİ 2. 
KARDİYAK TÜMÖRLER Hipertrofik Obstruktif Kardiyomiyopati

Hipertrofik obstrüktif 
kardiyomiyopatinin patolojisi ve 
etyolojisinin anlaşılması, operatif ve 
non-operatif tedavi yöntemlerinin 
öğrenir.

1. Hipertrofik kardiyomiyopatinin öğrenilmesi (genetik, patolojik ve 
anatomik değişiklikler, fizyolojideki bozukluklar, klinik özellikleri, 
tanı ve tedavi yöntemlerinin tanımlanması), 2. Cerrahi seçeneklerin 
öğrenilmesi. uygulamasının görülmesi

Kardiyak Tümörler
Kardiyak tümörlerin teşhis ve tedavi 
yöntemlerini bilir.

1. Kardiak tümör tipleri, sıklığı, anatomik yerleşimi, fizyolojik ve 
patolojik sorunların tanımlanması, tanı yöntemleri ve cerrahi 
tedavisinin öğrenilmesi, 2. Kardiak tümörlü hastalarda teşhis 
tetkiklerinden elde edilen bulguların değerlendirilmesi
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1. KONJENİTAL KALP 
HASTALIKLARI 
ANATOMİ,2.KKH FİZYOLOJİ 
VE FİZYOLOJİK 
DEĞERLENDİRME 3.KKH 
AMELİYATLARINDA KPB 
4.çEŞİTLİ KONJENİTAL 
ANOMALİLER

KONJENİTAL KALP 
HASTALIKLARI ANATOMİ

Bu ünitenin sonunda uzmanlık öğrencisi 
konjenital kalp anomalileri ile ilişkili 
olduğu için kalp ve büyük damarların 
embriyolojisini, kalbin normal 
anatomisini, ana konjenital kardiyak 
anomalilerin patolojik anatomisini 
tanımlar ve bu bilgisini ekokardiyografi, 
anjiokardiyografi ve diğer görüntüleme 
yöntemlerini yorumlamada kullanır.

1. Normal kalbin embriyolojisini ve anatomisini öğrenir; 2. Ana 
kardiyak anomalilerin embriyoloji ve anatomisini öğrenir;
3. Görüntüleme yöntemlerini yorumlar, normal ve anormal kardiyak 
anatomi ile bağdaştırır. 4. Konjenital kardiyak cerrahinin tarihçesini 
ve her bir kardiyak anomaliyi düzeltmek için geliştirilmiş 
operasyonları bilir.
1. Operasyon planlama veya gerçekleştirmede kalbin anatomi 
bilgisini uygular; 2. Konjenital kalp hastalığının tanısını koymak için 
tetkik görüntülerini yorumlar; 3. Her bir hasta içi en iyi prosedürü 
seçmek üzere bilgisini kullanır

KKH FİZYOLOJİ VE FİZYOLOJİK 
DEĞERLENDİRME

Bu ünitenin sonunda uzmanlık öğrencisi 
gelişen kalbin fizyolojisini, ilerleyen yaş 
ile fizyolojik değişimleri ve uterus dışı 
değişimleri ve konjenital kalp 
hastalığının fizyolojik sonuçlarını anlar. 
Uzmanlık öğrencisi fizyolojik 
anomalileri tariflemek için invazif ve 
non-invazif testlerin sınırlamalarını ve 
bulgularını anlar ve hasta bakımında 
bunları kullanır.

1. Normal fetal dolaşımı anlar; 2. Fetüs yenidoğan olunca dolaşımın 
değişken doğasını anlar;
3. Fetus, yenidoğan ve çocuktaki obstrüksiyonların, intra ve ekstra 
kardiyak şantların, kalbe normal bağlantıların ve anomalilerin 
kombinasyonlarının fizyolojisini anlar.
1. Yenidoğan yaşamı boyunca dolaşımdaki fizyolojik değişimleri 
tanımlar; 2. Yenidoğan, infant ve çocuktaki klinik olarak önemli 
konjenital kalp hastalığının tanısını koyar;
3. Konjenital kalp defektlerinin tanısı için anatomik anomalilerin ve 
fizyolojik sonuçlarının bilgisini uygular; 4. Konjenital kalp hastaları 
için fizyolojik açılarını preoperatif, intraoperatif ve postoperatif 
olarak değerlendirir.
5. Konjenital kalp hastalıklı kritik hastaları stabilize eder; 6. 
Kardiyak kateterizasyon bilgilerinden kan akımı ve resistanlarının 
hesabını yapar.
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KKH AMELİYATLARINDA KPB

Bu ünitenin sonunda uzmanlık öğrencisi 
yenidoğan, infant ve çocukta konjenital 
kalp hastalığı tedavisi için 
kardiyopulmoner baypas prensiplerinin 
bilgisine, miyokard koruma tekniklerine 
ve derin hipotermi ve total sirkülatuar 
arrest kullanımına dair bilgilere sahip 
olur.

1. Farklı baypas teknikleri için endikasyonları bilir 2. Farklı 
intrakardiyak defektler için arteriyel ve venöz kanülasyon 
tekniklerini bilir;
3. Yenidoğan ve infantta miyokardiyal koruma tekniklerini anlar; 4. 
Hemodilüsyonun ve antikoagülasyonun değişen seviyelerinin 
kullanımını anlar; 5. Perfüzyon akımını ve basınç kontrolünü anlar;
6. Vücut sıcaklığı manupülasyon yöntemlerini ve total sirkülatuar 
arrestli veya arrestsiz derin hipotermi teknikleri için endikasyonları 
bilir.
1. Arteriyel ve venöz kanülasyon yapar ve kardiyopulmoner baypası 
başlatır; 2. İntraoperatif olarak perfüzyonu yönetir ve 
kardiyopulmoner baypası yürütür;
3. Kardiyopulmoner baypas kullanarak konjenital kalp defektlerinin 
onarımını gerçekleştirir veya onarıma katılır.

ÇEŞİTLİ KONJENİTAL 
ANOMALİLER

Bu ünitenin sonunda uzmanlık 
öğrencisilar alışılmadık kompleks 
konjenital anomalilerin anatomisine, 
fizyolojisine, tanısına ve operatif 
tedavisini bilir.

1. Koroner anomalilerin, konjenital komplet kalp bloklarının, 
hipoplastik sol kalp sendromunun, pulmoner atrezinin, “düzeltilmiş 
transpozisyon”un, tek ventrikülün, cor triatumun ve kardiyak 
tümörlerinin değerlendirmesini ve tedavisini yapar
Yukarıdaki anomaliler için palyatif ve düzeltici tedavi yöntemlerinin 
ve uygun kardiyak patoloji için kardiyak transplantasyonun rolünü 
anlar.
1. Pacemaker yerleştirilmesini, pulmoner atrezi veya stenoz (VSDli 
veya VSDsiz) için sistemik-pulmoner arter şantlamasını ve büyük 
soldan sağa şantlar için pulmoner arter bantlama yöntemini 
gerçekleştirir;
2. Yukarıdaki anomalilerin anjiografilerini, ekokardiyografilerini ve 
kardiyak kateterizasyonlarını değerlendirir; 3. Yukarıdaki anomaliler 
için tedavi planları geliştirir;

4. Yukarıdaki anomalilerin operatif tedavisini gerçekleştirir veya 
asiste eder; 5. Yukarıdaki anomalilerin postoperatif bakımını yönetir.

1. TRANSPLANTASYON Kalp Transplantasyonu

Bu bölümün sonunda, uzmanlık 
öğrencisi organ koruma, immünsupresif 
tedavi, rejeksiyonun tanı ve tedavisi, 
kalp transplantasyonu endikasyonları ve 
tekniklerini bilir.

1. Son dönem kalp yetmezliği hastalarına yaklaşımda temel ilkeleri 
ve kalp transplantasyonu endikasyonlarını bilir;
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2. Kalp yetmezliği patofizyolojisi ve endokrinolojisini öğrenir; kalp 
yetmezliğinde doğal seyir, medikal tedavi yöntemleri ve 
farmakolojisini tanımlar;
3. Konvansiyonel cerrahi tedavi yöntemleri olan revaskularizasyon, 
kapak cerrahisi, transplantasyonu da içeren kalp yetmezliğinde 
cerrahi tedavi endikasyonlarını öğrenir.
4. Kalp transplantasyonunda immünsupresif tedavisinin 
uygulanmasını anlar; rejeksiyon immunolojisi ve immunosupresif 
tedavi yaklaşımlarını öğrenir;
5. Kalp transplantasyonu tekniklerini öğrenir; 6. Kardiyak 
rejeksiyonun belirtileri ve semptomlarını tanır ve uygun tedaviyi 
bilir; 7. Organ donörlerinin değerlendirilmesi ve tedavisini öğrenir;
8. Organ çıkarılması ve korunması yöntemlerini, beyin ölümü 
patofizyolojisi, donör kalbinin korunmasında biyokimyasal ve 
farmakolojik yaklaşımı öğrenir. 9. Endomyokardiyal biyopsi teknik 
ve komplikasyonlarını tanır.
10. Primer ve ya sekonder pulmoner hipertansiyonu olan kardiyak 
lezyonların onarımında kalp-akciğer veya akciğer 
transplantasyonunu da içeren alternatif tedavi endikasyonlarını bilir,
11. Geçici/kalıcı mekanik kardiyak destek sistemlerinin endikasyon 
ve uygulamalarını, komplikasyonlarını bilir
1. Son dönem kalp yetmezliğini tanır, 2. Kalp yetmezliğine uygun 
medikal tedaviyi düzenleyebilir, 3. Mekanik destek sistemleri, 
konvansiyonel cerrahi ve transplantasyonu da içeren uygun cerrahi 
tedavi yöntemlerini bilir,
4. Organ donörlerinin planlanması; beyin ölüm kriterleri ile birlikte 
donör hastaya yaklaşımı öğrenir, 5. Organ çıkarımını ve 
preservasyon uygulamasını bilir; 6. Kardiyak transplantasyon 
uygulamasına katılır;
7.Kardiyak transplant alıcının pre ve postop takibinde bulunur; 8. 
İmmünsupresyon ve komplikasyonlarında doğru yaklaşım ile 
kardiyak transplantasyonun immünsupresif tedavisine katkı yapar
9. Alıcının rejeksiyon veya enfeksiyon belirtilerini ve uygun 
tedavilerin uygulanmasını değerlendirir; 10. Endomyokardiyal 
biyopsi uygulaması yapar veya uygulamalarına katılır.
11. Mekanik kardiyak destek sistemlerinin uygulanması; 12. Donör 
kalbinin hazırlanması ve transplantasyona katılır

Kalp Akciğer Transplantasyonu

Ünitenin sonunda uzmanlık öğrencisi 
kalp-akciğer korunması ve 
immüsupresif redavinin prensiplerini 
öğrenir, rejeksiyonu tanır ve tedavi eder, 
kalp-akciğer transplantasyon 
tekniklerini bilir.

1. Kalp-akciğer transplantasyonu endikasyonlarının bilir; 2. Kalp-
akciğer transplantasyonunda immünsupresif tedavi uygulaması; 3. 
Kalp-akciğer nakli operatif tekniklerinin bilinmesi;
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4. Kardiyopulmoner rejeksiyon semptom ve bulgularının tanınması; 
5. Rejeksiyon ve enfeksiyonun tanınması ve her biri için enfeksiyon 
ve rejeksiyonun tanıması; 6. Kalp-akciğer donörlerinin 
değerlendirme ve tedavi planlanmasının yapılması;
7. Kalp-akciğer blok çıkarımı ve korunması; 8. Kalp-akciğer 
alıcısında radyolojik ve fiberoptik bronkoskopi komplikasyonlarını 
ve tekniklerini bilir.
1. Kardiyopulmoner transplantasyon donörlerinin değerlendirilmesi 
ve tedavisine katkıda bulunur; 2. Kalp-akciğer blok çıkarılması ve 
korunmasına katkıda bulunur; 3. Kalp-akciğer transplantasyonuna 
katkıda bulunur;
4. Transplantasyonun immünosupresif tedavisine katkıda bulunur; 5. 
Transplant alıcılarını preop ve postop değerlendirebilir; 6. Transplant 
alıcılarını pulmoner rejeksiyon ve infeksiyon belirtileri ve kardiyak 
disfonksiyonu değerlendir
7. Endobronşial biyopsi, torakoskopik akciğer biyopbiyopsisi ve 
kardiyopulmoner transplantasyon hastalarının endokardiyal 
biyopsisini uygulayabilir.1. TIBBİ KAYIT VE KALİTE 

SİSTEMİ VE YÖNETİMİ 
GENEL PRENSİPLERİNİN 
ÖĞRENİLMESİ 2.BİİLİMSEL 
ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMA 
YAPMA,YAYINLAMA VE 
DEĞERLENDİRME BİLGİ VE 
BECERİSİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ 3. 
UZMANLIK EĞİTİMDE 
GEREKLİ SERTİFİKA 
PROGRAMLARI

1. SOL SAĞ ŞANTLAR 2. 
SİYANOTİK ANOMALİLER 3. 
PREOPERATİF HASTA 
HAZIRLAMA 4.ÇOCUKLARDA 
POSTOPERATİF YOĞUN 
BAKIM SOL-SAĞ ŞANTLI HASTALIKLAR

Ünite sonunda uzmanlık öğrencisi 
konjenital kardiyak anomaliler sonucu 
meydana gelen sol-sağ şantların tanısını 
ve tedavisini anlar ve operatif ve non-
operatif tedavisini gerçekleştirir.

Bu anomaliler: 1) Atriyal septal defekt 2) Ventriküler septal defekt 3) 
Patent duktus arteriosus 4) Atriyoventriküler septal defekt 5) 
Aortopulmoner pencere
1. En sık veya önemli anomalilerin anatomisini, embriyolojisini ve 
fizyolojisini bilir; 2. En sık veya önemli anomalilerin operatif 
endikasyonlarını bilir;
3. En sık veya önemli anomalilerin operatif onarımını ve teknik 
bileşenlerini bilir; 4. Her bir anomalinin postoperatif bakımını anlar.
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1. Atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus 
arteriosus ve pulmoner arter banding operasyonlarına katılır veya 
gerçekleştirir;
2. Daha kompleks kardiyak anomalilerin onarımına katılır veya 
gerçekleştirir; 3. Bu anomalili hastaların her birinin preoperatif 
değerlendirmesini gerçekleştirir; 4. Postoperatif bakımı 
gerçekleştirir.

ÇOCUKLARDA POSTOPERATİF 
YOĞUN BAKIM PRENSİPLERİ

Bu ünite sonunda uzmanlık öğrencisi 
konjenital kardiyak anomalinin 
palyasyonu veya düzeltilmesi 
sonrasında hastaların postoperatif 
bakımını anlar ve postoperatif 
bakımlarını her açıdan yönetir.

1. Yenidoğanın ve infantların fizyolojik karakterlerini bilir; 2. Basit 
ve kompleks kardiyak anomalileri düzeltilen infantların veya 
çocukların yönetimini anlar; 3. Sistemik-pulmoner arter şantlı 
hastaların postoperatif yönetimini anlar;
4. Sağ kalp baypas operasyonu geçiren hastaların yönetimini anlar; 
5. Hipoplastik sol kalp sendromlu hastaların fizyolojik preoperatif ve 
postoperatif yönetimini anlar;
6. Hangi infantın ve çocuğun pulmoner hipertansif krize yatkın 
olduğunu anlar; 7.Pulmoner hipertansif krizlerin önlenmesini, 
tanımasını ve tedavisini bilir.
1. İntrakardiyak şantlı veya şantsız infant ve çocuklar için ventilatör 
yönetir; 2. İnfantlarda ve çocuklarda kalp debisi, pulmoner ve 
sistemik resistansı değerlendirir;
3. Kritik hasta infant ve çocuklarda kalp debisini optimize etmek için 
önyük, miyokardiyal kontraktilite, kalp hızı ve artyükü fizyolojik ve 
farmakolojik olarak manupüle edebilir;
4. Yenidoğanın ve infantın metabolik rezervini değerlendirir ve 
endike olursa acil terapötik girişimi sağlar; 5. Postoperatif pediatrik 
hastalarda komplikasyonları ve problemleri öngörür ve uygun 
tedaviyi sağlar.

Siyanotik Anomaliler

Bu ünite sonunda uzmanlık öğrencisi 
siyanotik anomalilerin anatomisini ve 
fizyolojisini, tanılarını, preoperatif, 
operatif ve postoperatif yönetimini bilir 
ve operatif veya non-operatif tedavisini 
gerçeklştirir.

Bu anomaliler; 1. Fallot tetralojisi 2. Büyük damarların 
transpozisyonu 3. Trunkus arteriozus 4. Triküspit atrezisi 5. Ebstein 
anomalisi 6. Çift çıkışlı sağ ventrikül 7. Total anormal pulmoner 
venöz dönüş
1. Her bir anomalinin anatomisini ve fizyolojisini bilir; 2. Tanı 
yöntemlerini bilir; 3. Tıbbi tedavinin veya girişimsel kardiyolojinin 
tedavi seçeneği olarak rolünü anlar;
4. Operasyonun zamanlaması için endikasyonu bilir; 5. Operatif 
onarımın teknik komponentlerini anlar; 6. Postoperatif bakım, 
beklenen sonuç, uzun dönem sonuç ve komplikasyonları bilir.
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1. Bu konjenital anomaliler için palyatif oparasyonlara katılır veya 
gerçekleştirir; 2. Tetraloji, TGA, truncus arteriosus, TAPVR, Ebstein 
anomalisi ve Fontan tipi operasyonlara katılır veya gerçekleştirir;
3. Preoperatif değerlendirme ve hazırlık yapar; 4. Postoperatif 
bakımı yönetir.

1. KALP KAPAK 
HASTALIKLARI 2. 
OBSTRÜKTİF ANOMALİLER Obstruktif Anomaliler

Bu ünite sonunda uzmanlık öğrencisi 
kalbin sağ veya sol tarafının veya aortun 
obstrüktif anomalilerinin anatomisi ve 
fizyolojisini, tanılarını, yönetimini, ve 
postoperatif bakımını anlar ve operatif 
ve non operatif tedavisini gerçekleştirir.

Bu anomaliler; 1. Aort darlığı 2. Pulmoner darlık 3. Aort 
koarktasyonu 4. Kesintili arkus aorta 5. Vasküler ringler
1. Her bir anomalinin anatomisini ve fizyolojisini bilir; 2. Tanı 
yöntemlerini bilir; 3. Tıbbi yönetimin ve girişimsel kardiyolojinin 
rolünü anlar; 4. Operasyon ve zamanı için endikasyonları bilir;
5. Operatif onarımın teknik komponentlerini bilir; 6. Postoperatif 
bakımın prensiplerini anlar; 7. Beklenen sonuçları, uzun dönem 
sonuçlarını ve komplikasyonları bilir

1. Aort koarktasyonu düzeltmelerini gerçekleştirir; 2. Aort 
valvulotomisine, supravalvüler veya subvalvüler aort stenozuna, 
pulmoner valvotomiye, subvalvüler pulmoner stenoz düzeltilmesine, 
vasküler ringlerin düzeltilmesine katılır veya gerçekleştir
3. Sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu ve kesintili arkus aorta 
operasyonlarına katılır veya gerçekleştirir; 4. Preoperatif 
değerlendirme ve hazırlığı yapar;
5. Yenidoğan koarktasyonlu, kesintili arkus aorta patolojili, kritik 
aort darlıklı hastaların yönetiminde prostoglandinleri kullanır.

Perikard Hastalıkları
Genel Yetkinlikler
Mesleki 
Profesyönellik
İletişim
Hukuk ve Etik
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Erişkin Kalp Cerrahisi AORT HASTALIKLARI
AORT HASTALIKLARI nın tanısını 
koyar

1.Acil durumları da içeren torasik ve 
torakoabdominal aort hastalıklarının 
tanısı, uygun tanısal testlerin 
kullanılması, radyografi, 
ekokardiyografi, bilgisayarlı tomografi, 
magnetik rezonans görüntüleme ve 
kontrastlı çalışmaların değerlendirilmesi 
ve yorumlanmasını yapar. 2.Acil 
disseksiyonları da içeren torasik ve 
torakoabdominal aort patolojilerinin 
uygun medikal tedavisini bilir.

1. Intra-torasik dalları da içeren torasik aort anatomisinin 
ayrıntılarıyla bilinmesi.
2. Çıkan, arkus, inen torasik ve abdominal aort anevrizmaları ve aort 
diseksiyonlarının fizyolojisi ve etyolojisinin anlaşılması; torasik ve 
torakoabdominal aort anevrizma ve diseksiyonunun 
patofizyolojisinin öğrenilmesi;
3. Acil aort cerrahisini de içeren aort hastalıklarının tanısal 
yöntemlerinin spesifisitesi ve sensitivitesinin bilinmesi.

AORT HASTALIKLARI nın tedavisini 
yapar

1. Torasik aort hastalıklarının 
(anevrizma,diseksiyon, okluziv 
hastalıklar) operatif ve non-operatif 
tedavileri, operasyon için hastanın 
hazırlanması 2. Aort hastalıklarında, 
ekstrakorporeal dolasım, hipotermi ve 
sirkulatuar arrestin planlanması ve 
yönetilmesi; beyin ve spinal kord 
koruma yöntemlerinin uygular. 3. 
Aortanın okluziv hastalıklarının, 
disseksiyonlarının, anevrizmaların 
preoperatif ve postoperatif bakımlarının 
planlanması, uygulanması, distal aorta 

1. Torasik aort hastalıklarına yaklaşım prensiplerinin bağımsız 
konsültan seviyesinde ele alınabilmesi ve değerlendirilmesi;
2.Aterosklerotik hastalıklar, Marfan sendromu, ve kistik mediyal 
nekrozu da içeren aort hastalıklarının patofizyolojisinin bilinmesi.
3.Aort anevrizmalarının potansiyel morbidite ve mortalitelerinin 
tanımlanması ve uygun tedavi planları, aort hastalıklarında medikal 
ve cerrahi kararların endikasyonlarının bilinmesi;
4.. Aort hastalıklarında doğal seyir ve sonuçların bilinmesi; 5. Akut 
ve kronik aort diseksiyonlarının operatif ve non-operatif 
tedavilerinin bilinmesi
6.Konduit seçimi, beyin ve spinal kordun korunma teknikleri, aort 
cerrahisi komplikasyonlarına yaklaşımını da içeren cerrahi 
yöntemlerin bilinmesi.
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7. Postoperatif sağkalımı belirleyen faktörlerle, akraba tarama ve 
araştırmasının bilinmesi.

İskemik kalp hastalıkları

Koroner dolaşım anatomi ve 
fizyolojisinin bilinmesi, dolaşım 
bozukluğunun patofizyolojik 
sonuçlarının öğrenilmesi, iskemik kalp 
hastalıklarındaki sebep ve sorunların 
anlaşılması ve tedavilerinin kapsamlı 
olarak planlanması ve uygulanması

Koroner dolaşım anatomi ve normal 
fizyolojisinin bilinmesi, dolaşım 
bozukluğunun patofizyolojik 
sonuçlarının öğrenilmesi, iskemik kalp 
hastalıklarındaki sebep ve sorunların 
anlar.

1. Koroner sirkülasyonun normal ve değişik varyasyonlardaki 
anatomisinin, buna paralel olarak radyolojik anatominin öğrenilmesi, 
2. Aterosklerotik plak oluşumunun anlaşılması,
3. Anatomik darlıkların veya tıkanıklıkların neden olduğu fizyolojik 
bozuklukların öğrenilmesi, 4. Koroner kalp hastalıklarında risk 
faktörlerinin, en güncel primer ve sekonder önleyici tedbirlerin 
bilinmesi,
5. İskeminin ortaya konması için kullanılan görüntüleme 
yöntemlerinin prensiplerinin bilinmesi , kullanılması ve 
yorumlanması,
6. İskemik kalp hastalığı olan hastaların değerlendirilmesi, Stabil ve 
kararsız anjina, akut koroner sendromların tanınması
7. Koroner arter by-pass cerrahisinin, koroner anjiografinin ve 
perkutan koroner arter balon anjioplastinin tarihçesinin bilinmesi, 
risk ve komplikasyonlarının anlaşılması,
8. Koroner arter bypass grefti kullanılmış hastalarda preoperatif ve 
postoperatif hasta bakımının öğrenilmesi
9. Koroner arter hastalıklarının operatif ve nonoperatif tedavilerinin 
sonuçlarının istatistiksel yöntemler kullanılarak tanımlanması;
10. Kronik koroner yetmezlikte medikal ve cerrahi tedavi 
endikasyonları, zamanlanması ve sonuçlarının bilinmesi

İskemik kalp hastalıklarındaki sebep ve 
sorunların anlaşılması ve bunların kısa 
ve uzun dönem tedavilerinin kapsamlı 
olarak planlanması ve uygular.

11. Cerrahi tedavilerinin yapılması (koroner baypas cerrahisinde 
internal torasik arter (ITA) ve diğer arteryel greftleri kullanmak da 
dahil);
12. Düşük kalp debisi, iskemik ventriküler septal rüptür, kardiyak 
rüptür ve iskemik mitral yetmezliğinin değerlendirilmesi, koroner 
iskemi komplikasyonlarının tanınması ve uygun tedavi 
yöntemlerinin uygulanması
13. Preoperatif ve postoperatif kritik hasta bakımı yapılması;
14. Baypas için kullanılacak ven ve arter greftlerinin hazırlanması, 
bu işlemin komplikasyonsuz ve aynı zamanda süratle yapılabilmesi, 
greftlerin baypas için uygun nitelikte olup olmadıklarının 
değerlendirilmesi,
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15. Koroner bypass cerrahisinin kardiyopulmoner baypas ile 
uygulanması. Teknik beceri gerektiren işlemlerin eğitim sorumlusu, 
şef veya öğretim elemanı gözetiminde, belirlenen sayılarda ve belli 
bir sırayla uygulanması
16. İntra-aortik balon pompası ve ventriküler destek sistemlerinin 
hazırlanması ve uygulanması.

Miyokard hastalıkları

Miyokard hastalıklarının patolojisi ve 
etyolojisinin anlaşılması, operatif ve 
non-operatif tedavi yöntemlerini bilir

Miyokard hastalıklarının patolojisi ve 
etyolojisinin anlaşılması, operatif ve 
non-operatif tedavi yöntemlerini bilir.

1. Myokarditin etyoloji, patofizyoloji ve çeşitli tiplerindeki klinik 
özelliklerin öğrenilmesi
2. Myokarditlerdeki genetik, patolojik ve anatomik değişiklikler, 
fizyolojideki bozukluklar, klinik özellikleri, tanı testleri ve tedavi 
yöntemlerinin tanımlanması,
3. Tanı ve tedavi algoritminin öğrenilmesi.
4. Kardiak transplantasyon immünolojisi, rejeksiyon ve tedavisi, 
fizyolojisi, cerrahi tekniği, hazırlık tetkikleri ve izlemi, biyopsi 
usulleri ve yorumlanması, rejeksiyon kliniği, rejeksiyon durumunda 
yapılacakların algoritmik olarak öğrenilmesi

Konu ile ilgili Klinik uygulamaları 
yapar.

1. Miyokarditli ve kardiyomyopatili hastalarda röntgen, kompüterize 
tomografi, magnetik rezonans görüntüleme, ekokardiografi, kardiak 
kateterizasyon tetkiklerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması,
2. Yardımcı dolaşım yöntemlerinin uygulanması. Kalp 
transplantasyonu olgularında preoperatif ve postoperatif bakım 
yöntemleri
3. Donörden kalp alımı, kardiak kateterizasyon, endomyokardial 
biyopsi, kontrol ekokardiyografi çalışmaları

Kardiyak aritmiler

Kardiyak aritmilerin fizyoloji ve 
etyolojisinin anlasılması, kalp pili ve 
defibrilatörlerin tanınması, operatif ve 
non-operatif uygulamaların 
öğrenilmesi, antiaritmik ilaçların tanır.

Kardiyak aritmilerin fizyoloji ve 
etyolojisinin anlasılması, kalp pili ve 
defibrilatörlerin tanınması, operatif ve 
non-operatif uygulamaların öğrenilmesi, 
antiaritmik ilaçların tanır.

1. Kardiyak aritmilerin fizyolojik değerlendirmesi ve etyolojik 
nedenlerin anlaşılması, 2. Operatif ve non-operatif tedavi 
yöntemlerinin öğrenilmesi, antiaritmik ilaçların etki mekanizmaları 
ve klinik kullanımlarının, komplikasyonlarının öğrenilmesi
3. Elektrofizyolojik çalışmalar ve haritalama tekniklerinin 
öğrenilmesi ve tedavide kullanılması. 4. Otomatik defibrilatör, kalp 
pillerinin çalışma prensiplerinin, endikasyonlarının, uygulama 
yöntemlerinin , harf kodlarının öğrenilmesi
5. Ablasyon tekniklerinin ve prensiplerinin bilinmesi

Klinik Becerileri kazanır.

1. Elektrofizyolojik çalışmalara katılmak. 2. Kalp pili ve kateter 
hattının yerleştirilmesi, epikardiyal ve transvenöz uygulamaların 
öğrenilmesi (otomatik intra-kardiyak defebrilatör uygulaması da 
dahil olmak üzere),
3. Uygun kalp pilinin seçilmesi, takıldıktan sonra izlenmesi
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Kalp kapak hastalıkları

Kalp kapaklarının normal ve patolojik 
anatomilerinin öğrenilmesi, anamnez, 
fizyoloji ve klinik değerlendirme 
yapılması, kapak hastalıklarında 
operatif ve non-operatif tedavilerin 
öğrenilmesi.

Kalp kapaklarının normal ve patolojik 
anatomilerinin öğrenilmesi, anamnez, 
fizyoloji ve klinik değerlendirme 
yapılması, kapak hastalıklarında operatif 
ve non-operatif tedavileri öğrenir.

1. Atriyo-ventriküler ve semilunar kapakların normal ve patolojik 
anatomisi, kalp kapaklarının komşu yapılarla ilişkisinin öğrenilmesi
2. Herbir major kapak patolojisinin, patofizyolojisinin ve klinik 
prezentasyonun öğrenilmesi (mitral darlık ve yetmezlik, aort darlığı 
ve yetmezliği, trikuspit darlığı ve yetmezliği gibi), Valvuler kalp 
hastalıklı hastalara yaklaşımın esaslarının öğr
3. Kapak hastalıklarında doğal seyrin bilinmesi
4. Valvuler kapak hastalıklarının tanı ve görüntüleme yöntemlerinin 
bilinmesi: oskültasyon, transtorasik (TTE) ve transözofajeal 
ekokardiyografi (TEE), kardiyak kateterizasyon ve hemodinami, 
magnetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemleri gibi;
5. Operatif ve non-operatif tedavi seçeneklerinin herbir kapak 
hastalığı için öğrenilmesi, medikal veya cerrahi yaklaşım 
endikasyonlarının bilinmesi;
6. Kalp kapaklarının replasman ve onarım tekniklerinin öğrenilmesi, 
kapak replasmanı veya onarım yöntemlerinin/protezlerin avantaj ve 
dezavantajlarının bilinmesi;
7. Kalp kapak protezlerinin tanınması, uygun protez seçiminde 
dikkat edilecek özelliklerin öğrenilmesi, 8. Kapak replasmanı, aort 
kökü genişletme yöntemleri ve komplikasyonların tedavisini de 
içeren kapak cerrahisi tekniklerinin irdelenmesi;
9. Preoperatif ve postoperatif tedavilerin herbir kapak hastalığı için 
öğrenilmesi; 10. Morbidite ve mortalitenin zaman içinde çok 
değişkenli analizini de içeren kapak cerrahisi sonuçlarının 
bildirilmesi için rehber oluşturulması.
11. Antikoagulan ve antitrombotik, antiagregan ilaçların tanınması, 
kullanım endikasyonları ve dozlarının bilinmesi.

Kapak Hastalıkları ile ilgili klinik 
uygulamaları yapar.

1. Kapak hastalıkları için uygun testlerin seçimi ve yorumu. Kardiak 
kateterizasyon ve ekokardiografinin ışığında, kapak hastaları için 
değerlendirme, tanı koyma ve tedavi stratejilerini belirleme ve 
uygulama;
2. Kapak hastalarında operatif ve non-operatif tedavi risklerini 
belirleme ve terapötik seçenekleri uygulama; 3. Preoperatif klinik 
hazırlık, erken ve orta dönem postoperatif bakım;

4. Kalp yetmezliği medikasyonu ve antikoagulanları da içeren uygun 
medikal tedavinin önerilmesi. 5. Kapak onarım ve replasmanının, 
intraoperatif transözafageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi;
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6. Cerrahi tedavi için uygun zamanın belirlenmesi. 7. Uygun kapak 
operasyonu ve protezin belirlenmesi.
8. Rezidüel obstrüksiyon/yetmezlik, enfeksiyon, tromboz ve 
dejenerasyonu içeren komplikasyonların tanınması ve tedavisi.

Kalp hastalıkları ile ilgili teknik 
becerileri öğrenir.

1. Kapak dikiş yöntemleri, korda koruma teknikleri 2. Mitral kapak 
rekonstrüksiyonu, anuloplasti teknikleri, ringler, uygun ringin 
seçilmesi, yapay kordaların tanınması ve uygulamaları
3. Aort kökü genişletme ve stentli ve stentsiz 
kapak/homogreft/otogreft replasmanı için kompleks cerrahi 
operasyonların uygulanması.

PULMONER EMBOLİ VE 
CERRAHİ TEDAVİSİ

Pulmoner emboli klinik ve etyolojisinin 
anlar, erken tanı ve önemi, operatif ve 
non-operatif uygulamaların ögrenir, 
antikoagülan ilaçları bilir.

Pulmoner emboli klinik ve etyolojisinin 
anlar, erken tanı ve önemi, operatif ve 
non-operatif uygulamaların ögrenir, 
antikoagülan ilaçları bilir.

1. Pulmoner embolinin klinik değerlendirmesi ve etyolojik 
nedenlerin anlaşılması,
2. Operatif ve non-operatif tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi, 
antikoagülan ilaçların etki mekanizmaları ve klinik kullanımlarının, 
komplikasyonlarının öğrenilmesi
3. Tanı yöntemlerinin öğrenilmesi ve tedavide kullanılması.

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE 
ARAŞTIRMA 
YAPMA,YAYINLAMA VE 
DEĞERLENDİRME BİLGİ VE 
BECERİSİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

Bu bölümün sonunda uzmanlık 
öğrencisi kalp ve damar cerrahisinde 
bilimsel yöntem uygulamalarını öğrenir, 
çözümlenmemiş problemlerin 
çözümlerini bilimsel yaklaşımla 
tanımlayabilir. Kalp ve damar cerrahisi 
literatürünü değerlendirebilir hale gelir.

Bu bölümün sonunda uzmanlık 
öğrencisi kalp ve damar cerrahisinde 
bilimsel yöntem uygulamalarını öğrenir, 
çözümlenmemiş problemlerin 
çözümlerini bilimsel yaklaşımla 
tanımlayabilir. Kalp ve damar cerrahisi 
literatürünü değerlendirebilir hale gelir.

1. Bilimsel yöntemleri öğrenir ve temel ve klinik çalısmalara 
uygular; Cerrahi uygulamaların klinik verilerini kullanmayı ve 
çıkarımlar yapmayı öğrenir; 2. Bilgisayarlı ve konvansiyonel 
kütüphane araştırmasını nasıl yapacağını öğrenir;
3. Bilimsel yayınların geçerliliğinde istatistiğin ve veri 
değerlendirmenin önemini anlar; 4. Araştırma konusu tasarımını, 
gelişimini ve sorunların bilimsel yöntemle çözümünü öğrenir.
1. Basılı yayınları okur ve sunumları dinler; 2.Araştırma sürecinin 
her aşamasında, öğrendiğini göstermek için bilimsel dergide 
yayınlanacak makalenin tüm aşamalarını uygular veya öğretim 
üyelerinin kabul edeceği bir sunum hazırlar.
3. Yeterliliğini gösterir: a. Çözümlenebilir bir problem veya bilimsel 
bir soru tanımlar, b. Yeterli literatür taraması yapar, c. Uygun veriyi 
sentezler ve analiz eder, d. Kabul edilmiş bir tartışma hazırlar,
4. Probleme uygun istatistik testleri uyguladığını gösterir; 5. Sık 
kullanılan istatistik yöntemlerini bildiğini gösterir: tek değişkenli 
analiz, çok değişkenli analiz, varyans analizi, esli veri de T test ve 
karsılaştırma yöntemlerini öğrenir.
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6. Pratikte yol gösterici olan majör klinik araştırma yayınlarını analiz 
edebildiğini gösterir; 7. Kalp ve damar cerrahisi ile ilgili bir 
problemi çözmek için en az bir geçerli bilimsel yöntem tasarlayıp, 
bilgisini kullanır.
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