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Önsöz 

TUK Kardiyoloji Kurulu toplantısında üyeler mevcut 4 yıllık sürenin Kardiyoloji uzmanlığı için yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.  

Ayrıca İç hastalıkları rotasyon sürelerini tekrar tartışmışlardır. Üyeler iç Hastalıkları eğitiminin Kardiyoloji uzmanlığı için hayati olduğunu ve  

toplam 4 yıllık kısa sürenin İç Hastalıkları rotasyon sürelerini de kısalttığını belirtmişlerdir. Kardiyoloji Uzmanlığı eğitimi için gerekli olan  

bilgi ve beceri eğitiminin 4 yıllık bu sürede verilemediğini tekrar iletmişlerdir. Bu konuda toplantıda örnek olarak sunulan ‘Speciality Training  

Curriculum for Cardiology, August 2010- Joint Royal Colleges of Physicians Training Board, London’ isimli Kardiyoloji eğitim programında  

uzmanlık eğitim süresinin 7 yıl olduğunu ve Avrupa Birliği Kriterlerinde de benzer sürenin uygulandığını Bakanlığımızın dikkatine arz  

etmişlerdir. 

 

1. GİRİŞ 

 

Kardiyoloji Uzmanlık eğitimi için uygun görülen 4 yıllık eğitim süresi her ne kadar yetersiz ise de; bu sürenin optimal kullanımı ile ilgili 

olarak komisyon üyeleri gerekli çalışmaları yapmışlar ve önerilerini ifade etmişlerdir. Bu haliyle bu tür bir programın –ne kadar titizlikle 

ifade edilirse edilsin- eksik ve yetersiz olması kaçınılmazdır. Komisyon üyeleri kardiyoloji uzmanlık eğitimi ile ilgili zaruri görülen ve dünya 

standartları düzeyindeki süre uygulamalarının Bakanlığımızca en kısa sürede düzeltileceği ümidini korumaktadır.  
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2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı 

 

Kardiyoloji uzmanlık eğitimi süresince uzmanlık eğitimini en verimli ve en uygun hale getirmek ve bu amaçla söz konusu eğitimin 

standartlarını belirlemek 

 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

 

Komisyon üyeleri yaklaşık 2 yıldır çalışmalarını sürdürmekte; belli aralıklarla yapılan toplantılarda ortak kanaatler ifade edilmektedir. Bu 

çalışmalarda özellikle Türk Kardiyoloji Derneği’nin ilgili konulardaki çalışmalarından büyük ölçüde yararlanılmaktadır. 

 

c. Müfredat Haritası 

 

5 yıla göre düzenlenmiş müfredat haritası aşağıda gösterilmiştir. Halen uygulanmakta olan 4 yıllık süreye göre 5. Yıldaki eğitim 4. Yılın 

içine çekilebilir.  

Rotasyonlar imkan ve ihtiyaçlara göre 1. Yıl veya 2. Yıl planlanabilir. 

 

Bilgi hedefleri 1. YIL* 2. 

YIL 

3. YIL 4. YIL 5. YIL 

KARDİYOLOJİD

E TANISAL 

YÖNTEMLER 

 EKG’yi oluşturan dalgalar  

 Efor testi: Endikasyonları, 
kontrendikasyonları, sonlandırma 
kriterleri, pozitiflik kriterleri, risk 
belirlemde kullanımı 

 Koroner anjiyografi endikasyonları 

R
O

TA
SY

O
N

LA
R

 
 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 

 Koroner anjiyografi teknikleri, 
kateterler, opak madde seçimi, 
anjiyografik pozisyonlar, anjiyoplasti 
/ by pass endikasyonları, 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 

 Transözofagia
l 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
   TEE işleminin        
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 Hemodinamik çalışma endikasyonları,  

 Ekokardiyografi endikasyonları (TTE, 
TEE ve stres ekokardiyografi) 

 Nükleer kardiyoloji tetkiklerinin 
endikasyonları 

 Diğer görüntüleme yöntemlerinin (CT, 
MRI) endikasyonları  

 Normal kardiyak anatomiyi bilmek 

 Rutin ekokardiyografik inceleme için 
hangi alanlardan görüntü çıkarıldığını, 
rutin ölçümlerin nasıl yapıldığını bilmek 

 Normal ekokardiyografik görüntüleri 
değerlendirmek  

 Transösefagial ekokardiyografi 
indikasyonlarını bilmek 

 Stres ekokardiyografi indikasyonlarını 
bilmek 
 

 

radyasyonun etkileri ve korunma 
yöntemleri 

 Hemodinamik incelemede 
kullanılan formüller 

 Transtorasik ekokardiyografide 
kullanılan görüntüleme kesitleri, 
anatomik ve fizyolojik 
değerlendirmeler, (Ör: duvar 
hareketleri, diyastolik fonksiyonlar 
vs),  formüller 

 Kardiyak hastalıklarda gelişen iki 
boyutlu (kapaklar, miyokart, 
perikart, aorta ve pulmoner arter)  
ekokardiyografik patolojileri bilmek 

 Doppler ekokardiyografi (renkli 
akım, pulsed ve devamlı akım 
Doppler) hakkında teorik bilgileri 
edinmek 

 Doppler ekokardiyografi ile 
yapılan hemodinamik ölçümlerin 
hangi pencereden ve nasıl 
yapıldığını hangi durumlarda 
kullanıldığını ve normal değerlerini 
bilmek  

ekokardiyografi 
öncesi hazırlık 

 Kardiyak 
patolojilerde 
Doppler 
ekokardiyografi 
ile yarı 
kantitatif ve 
kantitatif 
hesaplamaları 
bilmek 
 

nasıl yapıldığını 

 ve görüntü 

pencerelerini 

bilmek 

 Stres 
ekokardiyografi
nin 
protokollerini, 
ve raporlarının 
nasıl 
değerlendirilece
ğini bilmek  
 

ATEROSKLERO

Z 

 Ateroskleroz için klasik ve yeni risk 
faktörleri 

 Ateroskleroz patogenezi 

 Primer ve sekonder koruma 

 Metabolik sendrom: Tanım, korunma 
ve tedavi yaklaşımları 

 Lipid metabolizması 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
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 Lipid düşürücü tedaviler, ilaç seçimi, 
endikasyonların hastanın riskine göre 
belirlenmesi 
 

AKUT 

MİYOKART 

İNFARKTÜSÜ 

(AMİ) VE 

KARARSIZ 

ANGİNA 

 Akut koroner sendrom başlığı altındaki 
tanılar 

 AMİ patogenezi 

 Semptom ve bulgular 

 Tanı kriterleri 

 Kardiyak biyokimyasal belirteçler, 
avantajlı ve dezavantajlı yönleri 

 AMİ’de görüntüleme yöntemlerinin 
yeri 

 Acil servis şartlarında tanı ve tedavi 
yaklaşımları 

 Acil servis şartlarında hangi hastaların 
ne şekilde ve ne zaman sevkedilmesi 
gerektiğini tanımlama 

 Trombolitik ilaçlar: Sınıflanması, 
endikasyonları, kontrendikasyonları, 
komplikasyonları, litik tedavi seçimi 

 Reperfüzyon stratejisi olarak primer 
PTCA: Hangi durumlarda tercih edilmeli 

 Antiagregan ilaçların sınıflanması, etki 
mekanizmaları, AMİ’de kullanımı 

 Antikoagülan ilaçların sınıflanması, etki 
mekanizmaları, AMİ’de kullanımı 

 AMİ’nin komplikasyonları: Tanı, tedavi 
yaklaşımları 

 Mİ sonrası hastaların takiplerinde 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 

 Reperfüzyon hasarı, stunning, 
hibernating miyokart kavramları, 
mekanizmaları, hiberne miyokart 
için tanı yöntemleri 
 

 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
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dikkat edilmesi gereken konular (ilaç 
uyumu, aktif yaşama geçiş, kardiyak 
rehabilitasyon...) 

 Yüksek riskli kararsız angina 
hastalarının tanınması ve tedavi yaklaşımı 

KARARLI 

ANGİNA 

PEKTORİS 

 Göğüs ağrısı yapan nedenlerin ayırıcı 
tanısı 

 İskemi patofizyolojisi 

 Koroner dolaşım fizyolojisi 

 Sessiz iskemi kavramı 

 Kararlı angina pektoris düşünülen 
hastalarda tanı yöntemleri, hangi 
yöntemin seçileceği 

 Kararlı angina’da medikal tedavi 

 Kararlı anginada perkütan tedavi ve by 
pass tedavisi endikasyonları 
 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

HİPERTANSİYO

N 

 Tanım ve sınıflama 

 Hipertansiyon nedenleri 

 Patofizyoloji 

 Acil ve öncelikli hipertansiyon 
kavramları ve tedavi yaklaşımı 

 Antihipertansif ilaçlar ve hastaya uygun 
ilaç seçimi 

 İlaç dışı tedaviler 

 Sekonder hipertansiyon araştırılacak 
hasta gruplarının tanımlanması 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 

 Sekonder hipertansiyon 
düşünülen hastalarda tanısal 
yaklaşım 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

KALP 

YETERSİZLİĞİ 

 Tanım 

 Sınıflama 

 Etiyoloji ve patofizyoloji 

 İlaç dışı tedaviler 

 Kalp nakli tedavisinde endikasyon 
ve kontrendikasyonlar 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
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 Sistolik ve diyastolik kalp yetersizliği 
kavramları 

 Semptom ve bulgular 

 Tanı yöntemleri 

 Akut kalp yetersizliği tedavisi 

 Kronik kalp yetersizliğinde farmakolojik 
tedavi 
 

 Kalp nakli hastasında nakil öncesi 
hazırlıkta genel prensipler 

 İntraaortik balon pompasının 
(İABP) çalışma prensipleri ve 
hemodinamik etkileri 

 İABP endikasyon ve 
kontrendikasyonları 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 

pekiştirilmesi 

 İABP dışı 
mekanik destek 
cihazları 
 

pekiştirilmesi 
 

KALP KAPAK 

HASTALIKLARI 

 Kapak hastalıklarının etiyolojileri 

 Üfürümlerin oluşma mekanizması, 
sınıflaması, masum üfürümlerin tanınması 

 Akut romatizma tanısı, tedavisi, 
profilaksisi 

 Patofizyoloji: Kapak hastalığına özgü 
hemodinamik değişiklikler 

 Semptom ve bulgular 

 Tanı yöntemleri 

 Cerrahi veya perkütan tedavi 
endikasyonları 

 Primer ve sekonder korunma 

 Prostetik kapağı olanlarda takip 
prensipleri 
 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

İNFEKTİF 

ENDOKARDİT 

 Tanım 

 Etiyolojik ajanlar 

 Patofizyoloji 

 Semptom ve bulgular 

 Kan kültürü alma prensipleri 

 Riskli grupların sınıflaması 

 Cerrahi tedavi endikasyonları 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
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 Profilaksi 

 Farmakolojik tedavi 

PERİKART 

HASTALIKLARI 

 Perikardit nedenleri 

 Akut perikarditte semptom ve bulgular,  

 Akut perikardit ile AMİ’nin ayırıcı tanısı 

 Konstriktif perikarditte semptom ve 
bulgular, tanı yöntemleri 

 Kalp tamponadı: patofizyoloji 
 

 Konstriktif perikardit ile restriktif 
kardiyomiyopatinin ayırımı 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

MİYOKARDİTLE

RKARDİYOMİY

OPATİLER 

(KMP) 

 Etiyoloji 

 KMP’lerin sınıflaması 

 Semptom ve bulgular 

 Tanı yöntemleri 

 Hipertrofik KMP’de yüksek riskli 
gruplar 

 Farmakolojik tedaviler 

 Ani ölümden korunmada öneriler 
 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 

 İlaç dışı tedaviler (pacemaker, ICD, 
alkol ablasyonu vs) 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

KONJENİTAL 

KALP 

HASTALIKLARI 

 Sınıflama 

 ASD, VSD, PDA, pulmoner darlık  ve 
aort koarktasyonunda semptom ve 
bulgular, tanı ve tedavi yöntemleri 

 Hemodinamik değişiklikler 

 İnfektif endokardit profilaksisi 
 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 

 Diğer konjenital kalp 
hastalıklarında semptom ve 
bulgular, tanı ve tedavi yöntemleri 

 Siyanotik ataklarda tedavi 
prensipleri 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

ARİTMİLER  Aritmilerin EKG tanısı 

 Aritmi patofizyolojisi 

 Elektrofizyolojik çalışma 
endikasyonları 

 Bilginin 
güncellenmesi 

 Bilginin 
güncellenmesi 
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 Atriyal fibrilasyon ve flutter’da tedavi 
prensipleri 

 PSVT, VT ve VF’de acil tedavi 
yaklaşımları 

 Antiaritmik ilaçların sınıflaması, etki 
mekanizmaları ve etkili olduğu ritm 
bozukluklarının tanımlanması 

 Geniş QRS takikardilerin ayırımı 
 

 

 ICD endikasyonları 

 Geçici ve kalıcı pacemaker 
endikasyonları 

 VT’lerin uzun dönem tedavi 
prensipleri 

 Antiaritmik ilaç seçimi 

ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

SENKOP 

 Tanım 

 Patofizyoloji 

 Tanısal yaklaşım 

 Senkoplu hastalarda ilaç dışı korunma 
yöntemleri 

 Tilt table testinin uygulama prensipleri  
 

 Uzun dönem tedavi prensipleri 

 Holter analizi 

 Tilt table testinin analizi 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

ANİ ÖLÜM 

 Tanım 

 Ani ölümün evreleri 

 Riskli grupların tanınması 

 Ani ölümde primer ve sekonder 
korunma 
 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

ŞOK 

 Tanım 

 Patofizyoloji 

 Semptom ve bulgular 

 Şok nedenlerinin sınıflanması ve ayırıcı 
tanı 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
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 Tanı kriterleri 

 Tedavi yaklaşımları 
 

  

AKCİĞER 

ÖDEMİ 

 Tanım 

 Patofizyoloji 

 Kardiyak ve nonkardiyak akciğer 
ödeminin ayırımı 

 Acil tedavi yaklaşımları 
 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

PULMONER 

EMBOLİ, 

PULMONER 

HİPERTANSİYO

N 

 Patofizyoloji 

 Risk faktörleri 

 Tanı yöntemleri 

 Profilaksi 

 Tedavi 

 İdyopatik pulmoner hipertansiyon 
(İPHT) tanısı 

 İPHT tedavi yaklaşımları 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

AORT 

ANEVRİZMASI 

VE 

DİSEKSİYONU 

 Göğüs ağrısının ayırıcı tanısında aort 
diseksiyonu 
 

 Patofizyoloji 

 Tanı 

 Tedavi 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

PERİFERİK 

ARTER VE VEN 

HASTALIKLARI 

  Kronik tıkayıcı arter hastalıklarında 
semptom ve bulgular, tanı 
yöntemleri, genel tedavi 
yaklaşımları 

 Akut arter tıkanıklığında semptom 
ve bulgular, tanı yöntemleri 

 Venöz sistemin hastalıkları 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 
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* Birinci yıl için tanımlanan bilgi hedeflerine ulaşmada yardımcı olunması  için 1. sene asistanları  4.sınıf tıp öğrencileri  için senede 4 kez 

morfoloji binasında tekrarlanan kardiyoloji derslerinden 1 tanesine katılmakla yükümlü olacaklardır.  

 

 1. YIL 2. 

YIL 

3. YIL 4. YIL 5. YIL 

Beceri 

hedefleri 

 Anamnez alabilme 

 Kalp ve damar sistemi muayenesini 
sistematik ve eksiksiz olarak yapabilme 

 EKG çekebilme 

 Normal EKG’yi tanıyabilme 

 Akut miyokard infarktüsü EKG’sini 
tanıyabilme 

 Ventriküler takikardi ve fibrilasyon 
EKG’sini tanıyabilme 

 Atriyal fibrilasyon EKG’sini tanıyabilme 

 Akciğer grafisini  oluşturan anatomik 
oluşumları tanıyabilme 

 Venöz damar yolu açabilme 

 Kan gazı için arteriyel kan gazı örneği 
alabilme 

 Endotrakeal entübasyonu yapabilme 

 Kardiyopulmoner resusitasyonu 
yönetebilme 

 Defibrilatör kullanabilme 

 Efor testi raporlarını yorumlayabilme 

 Holter testi raporlarını yorumlayabilme 

 Ekokardiyografi raporlarını 
yorumlayabilme 

İÇ
 H

A
STA

LIK
LA

R
I R

O
TA

SY
O

N
U

 

 Bilginin güncellenmesi ve 
deneyimlerin pekiştirilmesi 

 Kalp ve damar 
hastalıklarının fizik muayene 
bulgularını tanıyabilme 

 Kalp hastalıklarının 
Teleradyografi bulgularını 
tanıyabilme 

 Kalp hastalıklarının EKG 
bulgularını tanıyabilme 

 Anamnez, fizik muayene ve 
laboratuar bulgularını 
birleştirerek tanıya 
varabilme 

 Tanıya uygun ilaç tedavisini 
seçebilme  

 Kardiyoloji ile ilgili acil 
durumlarda gerekli tıbbi 
müdaheleyi erken ve 
eksiksiz uygulayabilme 

 Kalp ve damar 
hastalıklarında kullanılan 
ilaçların yan etkilerini 
tanıyabilme 

 Bilginin 
güncel
lenme
si ve 
deneyi
mlerin 
pekişti
rilmesi 

 Koroner 
anjiyografi işlemini 
1. operatör olarak 
yapabilme 

 Koroner 
anjiyoplasti 
uygulamasını 2. 
operatör olarak 
yapabilme 

 Kalıcı pacemaker 
uygulamasını 2. 
operatör olarak 
yapabilme 

 Elektrofizyolojik 
çalışmayı 2. 
operatör olarak 

 Bilginin 
güncellenme
si ve 
deneyimlerin 
pekiştirilmesi 

 Klinik 
araştırma 
sonuçlarını 
makale (tez) 
olarak 
yazabilme 
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 Koroner anjiyografi ve anjiyoplasti 
raporlarını yorumlayabilme 

 EPS raporlarını yorumlayabilme 

 Ekokardiyografi cihazını kullanarak 
perikard sıvısı varlığını tanıyabilme 

 Kardiyoloji alanında yayım yapan 
önemli dergileri tanıma  

 Hasta yatırma ve taburcu etme 
işlemlerini yapabilme 

 Koroner anjiyografi ve anjiyoplasti 
uygulanmış hastaların işlem sonrası 
takibini yapabilir 

 Santral venöz kateter 
koyabilme 

 Geçici pacemaker takabilme 

 Ekokardiyografik inceleme 
yapıp rapor yazabilme 

 Efor testini raporlayabilme 

 Holter testini 
raporlayabilme   

 Araştırma projelerinde 
sağlıklı hasta verisi 
toplayabilme 

 Bir konuda seminer 
hazırlayıp sunabilme 

 Tilt table testini uygulama 
ve raporunu yazabilme 
 

uygulayabilme 

 Kongre ve benzeri 
bilimsel 
toplantılarda 
sunum yapabilme 

 

 

Tutum 

hedefleri 

 

 Hasta ve yakınları ile sağlıklı 
iletişim kurma 

 Hasta ve yakınları ile empati 
kurma 

 Hekim-hasta etkileşiminde dürüst 
ve güvenilir bir hekim modeli 
oluşturma 

 Astları ve üstleriyle sağlıklı iletişim 
kurma 

 Edindiği bilgi ve tecrübeleri 
astlarıyla paylaşımının önemini 
kavrama 

 Bilginin güncellenmesi 
ve deneyimlerin 
pekiştirilmesi 

 

 Bilginin 
güncellenmesi 
ve 
deneyimlerin 
pekiştirilmesi 

 

 Bilginin 
güncelle
nmesi 
ve 
deneyim
lerin 
pekiştiril
mesi 
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 Acil durumlarda hekim olarak ilk 
yardım sorumluluğunu taşıma 

 Meslekdaşlarını hekimlik açısından 
onur kırıcı ve haksız saldırılara 
karşı koruma 

 Ölüm gerçeği ve yarattığı 
sorunlarla başetme 

 Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki 
sorumluluk ve yükümlülüklerin 
farkında olma 

 Bilgilerini sürekli geliştirme ve 
yenileme gerekliliğinin bilincinde 
olma 

 

 

 

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 

Süre:     5 yıl 

Rotasyonlar ve süreleri: 

Nefroloji:    3 ay 

Endokrinoloji:    3 ay 

Gastroenteroloji:   3 ay 

Göğüs hastalıkları:   3 ay 
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Acil servis:    2 ay 

Kardiyak CT –MR                   1 ay 

(Hali-hazırda uygulanan toplam 4 yıllık ihtisas süresinde yönetmelikte belirtilen rotasyonlar ve sürelerinin uygun olduğu düşünüldü) 

Bazı beceri uygulamaları için asistanlık süresi boyunca ulaşılması zorunlu asgari sayılar  

Beceri      Asgari sayı 

Koroner anjiyografi:    200 

Sağ-sol kalp kateterizasyonu:   25 

Ekokardiyografi:    350 

Transözafagial ekokardiyografi:                50 

Geçici pacemaker takılması:   50 

Kalıcı pacemaker takılması:   10 

Elektrofizyolojik çalışma:   20 

Perkütan koroner girişim:   50 

Efor testi yorumlaması:                 300 

Holter yorumlaması:    200 

 

 

Asistanlık süresi boyunca yapılması hedeflenen asgari bilimsel aktiviteler 
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Seminer:   Her yıl en az 2 adet     Makale sunumu:  Her yıl en az 2 adet  

 

 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli  

Mevcut sistemde Tıpta Uzmanlık Sınavıyla belirlenmektedir.  

  

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Mevcut sistemde Tıpta Uzmanlık Sınavıyla belirlenmektedir.  

 

e. Asistanlık Süresi 

TUK Kardiyoloji Kurulu toplantısında üyeler mevcut 4 yıllık sürenin Kardiyoloji uzmanlığı için yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.  

Ayrıca İç hastalıkları rotasyon sürelerini tekrar tartışmışlardır. Üyeler iç Hastalıkları eğitiminin Kardiyoloji uzmanlığı için hayati  

olduğunu ve toplam 4 yıllık kısa sürenin İç Hastalıkları rotasyon sürelerini de kısalttığını belirtmişlerdir. Kardiyoloji Uzmanlığı  

eğitimi için gerekli olan bilgi ve beceri eğitiminin 4 yıllık bu sürede verilemediğini tekrar iletmişlerdir. Bu konuda toplantıda örnek  

olarak sunulan ‘Speciality Training Curriculum for Cardiology, August 2010- Joint Royal Colleges of Physicians Training Board,  

London’ isimli Kardiyoloji eğitim programında uzmanlık eğitim süresinin 7 yıl olduğunu ve Avrupa Birliği Kriterlerinde de benzer  

sürenin uygulandığını Bakanlığımızın dikkatine arz etmişlerdir.  
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f. Yan Dallar 

 

Mevcut mevzuata göre yan dallar bulunmamaktadır, ancak günümüzde kardiyoloji bilim alanındaki hızlı gelişmeler girişimsel kardiyoloji, 

elektrofizyoloji-aritmi-pacemaker, kardiyak görüntüleme, ve kalp yetersizliği ve transplantasyon alanlarında özel eğitimi gerekli kılmıştır. 

Bu alanlarda en azından sertifikasyon programının uygulanması önem arz etmektedir. Aynı şekilde genetik ve kişiye özel tıp alanında 

hızlı gelişmeler yakın gelecekte kadrolar ve müfredata yansıyacaktır.  

 

 

3. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

Mevcut müfredat programını süre kısıtlaması nedeniyle genişletmek mümkün değildir. Ancak sürenin yukarıda örneklerle belirtildiği 

üzere uzatılması durumunda İç Hastalıkları ve Yan Dallar’da belirtilen hedefleri içerecek şekilde genişletilebilir. Bu müfredat kapsamında 

asgari hedefler belirlenmiştir. Müfredat hazırlanması dinamik bir süreç olup, ülkenin ihtiyaçlarına göre periyodik olarak güncellenmesi 

önerilmiştir.  

 

4. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ Eğitici, merkez özellikleri ve asistan karnesi aşağıda özetlenmiştir.  

 

5. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

Yüksek Öğretim Kurumu, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygun kriterler aranacaktır.  

b. Fiziki Özellikleri 

Aşağıda belirtilen altyapı olanaklarının değerlendirilmesi uygundur.  

a. Yatak sayısı  
a. Koroner yoğun bakım  
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b. Servis  
c. Anjiyografi servisi  

b. Poliklinik sayısı  
a. Yeni hasta sayısı  
b. Kontrol hasta sayısı  

c. Ekokardiyografi laboratuvarı  
a. Cihaz sayısı  
b. Cihaz(lar)ın marka ve modeli  
c. Yıllık ekokardiyografi sayısı  

i. Transtorasik ekokardiyografi  
ii. Transözofageal ekokardiyografi  

iii. Stres ekokardiyografi  
d. Efor testi laboratuvarı  

a. Cihaz sayısı  
b. Cihaz(lar)ın marka ve modeli  
c. Yıllık efor testi sayısı  

e. Kateter laboratuvarı  
a. Cihaz sayısı  
b. Cihaz(lar)ın marka ve modeli  
c. Yıllık koroner anjiyografi  sayısı  
d. Yıllık kalp kateterizasyonu (sağ, sol) sayısı  
e. Yıllık hemodinamik değerlendirme (FFR, debi) sayısı  
f. Yıllık kalıcı/geçici kalp pili sayısı  

f. Ana bilim dalı / Klinik ve/veya Kurum kütüphanesi 

a. Kitap sayısı:                                  
b. Periyodik yayın sayısı: 

g. Tüm hastanenin /  kliniğin arşivi, ilgili anabilim dalı/klinikte üretilen uzmanlık tez sayısı,  
tezlerin isimleri, tez alanın ve danışmanların isimleri 
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7.) Tüm hastanenin olanaklarının sorgulanması  

a) Radyoloji AD/ Klinik olanakları (Çok kesitli CT, MRI, girişimsel radyoloji vb) 
b) Nükleer Tıp AD/ Klinik olanakları (PET,SPECT, MUGA vb) 
c) Kalp Damar Cerrahisi AD/ Klinik olanakları (ameliyathane, yoğun bakım vb) 
d) İç Hastalıkları AD/ Klinik olanakları (bilim dalları vb) 
e) Çocuk Kardiyolojisi Klinik olanakları (EKO vb) 

 

 

 

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınav asistanlık süreci içerisinde her 6 ayda bir değerlendirme (sözlü ve/veya yazılı) önerilmiştir.  

ii. Karne örneği aşağıda belirtilmiştir.  

 
KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ                                              

 

KAYIT DEFTERİ 

Araştırma Görevlisi: 

Çalıştığı Kurum:  

Uzmanlık Eğitimine Başlama Tarihi: 

Uzmanlık Eğitimini Bitiriş Tarihi: 
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KİŞİSEL BİLGİLER 

ADI – SOYADI: 

DOĞUM TARİHİ: 

UYRUĞU: 

ADRESİ: 

TELEFON: 

E-MAİL: 

YABANCI DİL: 

 

 

 

EĞİTİM DURUMU: 
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       YER    TARİH              

 İLK ÖĞRETİM: 

 ORTA ÖĞRETİM: 

 TIP FAKÜLTESİ: 

 İÇ HASTALIKLARI   

 ROTASYONU: 

 DİĞER ROTASYONLAR: 
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KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ 

1. YIL (200.. – 200..) 

(Her yıl için bu sayfadan 1 adet düzenlenir) 

TARİH ÇALIŞILAN BÖLÜMLER ONAY 

1-30 OCAK 200..   

1-28 ŞUBAT 200..   

1-31 MART 200..   

1-30 NİSAN 200..   

1-31 MAYIS 200..   

1-30 HAZİRAN 200..   

1-31 TEMMUZ 200..   
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1-31 AĞUSTOS 200..   

1-30 EYLÜL 200..   

1-31 EKİM 200..   

1-30 KASIM 200..   

1-31 ARALIK 200..   
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KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ 

1. YIL (200.. – 200..) 

KLİNİK UYGULAMA VE İNCELEMELER 

(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN BİZZAT KENDİ YAPTIĞI VE YARDIMCI OLARAK KATILDIĞI KLİNİK UYGULAMA VE İNCELEMELER AYRI AYRI 
BELİRTİLECEKTİR) 

 

1-30 OCAK 200.. (Her ay için 1 sayfa düzenlenir) 

KLİNİK UYGULAMA 
UYGULAMA ADEDİ 

Serviste Yatan Hasta Takibi  (O) 
 

Koroner Yoğun Bakım Hastası Takibi (O)  

Poliklinik Muayenesi (O)  

Acil Servis Konsültasyonu (O)  

Dış Servis Konsültasyonları (A)  

Gece Nöbetleri (O)  

EKG değerlendirmesi (O)  

Transtorasik Ekokardiyografi (G)  
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Transözofajiyal Ekokardiyografi (G)  

Efor Testi (O)  

Tilt Testi (A)  

24 Saatlik Holter EKG Tetkiki / Event Recorder (A,O)  

24 saatlik kan kan basıncı monitorizasyonu 

değerlendirilmesi 

 

DC Kardiyoversiyon (A,O)  

Defibrilasyon / Resüsitasyon (A,O)  

Geçici Pacemaker Takılması (A,O)  

Santral Kateterizasyon / Swan Ganz Kateteri (A,O)  

Basınç takibi için intraarteriyel girişim  

Kalıcı Pacemaker kontrolü (G)  

İntraortik Balon Pompası Takılması (G)  

Perikardiyosentez  
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 “O”: Bizzat yaptığı işlemler 

 “A”: Asiste ettiği işlemler 

 “G”: Gözlemci olarak katıldığı işlemler
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KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ  (200.. – 200..) 

GENEL DEĞERLENDİRME 

KLİNİK UYGULAMA VE İNCELEMELER TOPLAMI 

 

 

KLİNİK UYGULAMA 
TOPLAM UYGULAMA ADEDİ 

Servisde Yatan Hasta Takibi 
 

Koroner Yoğun Bakım Hastası Takibi  

Poliklinik Muayenesi  

Acil Servis Konsültasyonu  

Dış Servis Konsültasyonları  

Gece Nöbetleri  

EKG değerlendirmesi  

Transtorasik Ekokardiyografi  

Transözofajiyal Ekokardiyografi  
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Efor Testi  

Tilt Testi  

24 Saatlik Holter EKG Tetkiki  

24 saatlik kan kan basıncı monitorizasyonu 

değerlendirilmesi 

 

DC Kardiyoversiyon  

Defibrilasyon / Resüsitasyon  

Geçici Pacemaker Takılması  

Santral Kateterizasyon / Swan Ganz Kateteri  

Basınç takibi için intraarteriyel girişim  

Kalıcı Pacemaker kontrolü  

Kalıcı Pacemaker Takılması   

K. Anjiyografi / Sağ-Sol Kalp Kateterizasyonu  

İntraortik Balon Pompası Takılması  

Perikardiyosentez  
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Renal / Periferik  / Karotis Anjiyografisi  

Koroner Anjiyoplasti / stent  

Renal  / Periferik Anjiyoplasti  

Diğerleri  

 

 

 

NOT: Asistan karnelerindeki uygulama işlemleri ve sayıları her kliniğin imkanlarına ve uygulama sayılarına göre değerlendirmeye tabi 
tutulacaktır. Yeni gelişmeler dikkate alınarak güncellenecektir.  

EPS, ablasyon, ICD-CRT, perkütan valvuloplasti, perkutan kapatma işlemleri ve endovasküler girişimlerde gözlemci olarak bulunması görgünün 
arttırılması açısından önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN ÖĞRETİM ÜYELERİ 
 

Tarih: ...  / .... / 200 
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KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ 

(200.. – 200..) 

KLİNİK İÇİ AKADEMİK EĞİTİM 

SEMİNER VE MAKALE SUNUMLARI 

 

 

TARİH KONU 
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b. Değerlendirme Ölçütleri 

Örnek karnede belirlenen ölçütlere göre yapılmaktadır.  

 

7. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri senede 2 kez değerlendirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Tezden bağımsız olarak en az 2 kez 

asistanla geribildirimiyle ilgili olarak görüşülmelidir.  

 

b. Eğitimin Standardizasyonu ilgili çekirdek müfredat uyarınca sağlanılacaktır.   
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik Kardiyoloji 
Uygulamaları Acil Klinik Uygulamaları 1. yıl asistanları

Hastanın kalp kökenli akut AC ödeminde olup 
olmadığına karar verme
Akut AC ödemi tablosundaki hastanın hemodinamik 
durumunu değerlendirme, ivedi FM muayene 
yapabilme
Yüzey EKO ile tanı konulamayan koşullarda TEE ve 
anjiyografik aorta grafi yapabilme
TELE de asendan aorta gölgesinin genişlediği ve 
klinik olarak diseksiyondan şüphe edildiği koşullarda 
, Yüzey EKO yapabilme
4. yıl asistanları
EKG ve TELE sini değerlendirebilme
Hemodinamisi bozuk olmayan hastalarda acil 
tedaviye başlayabilme
2. yıl asistanları
dış rotasyonlar
3. yıl asistanlar
Hemodinamisi bozuk hastaların tedavisini 
uygulayabilme
hemodinamisi bozuk hastalarda CVP takabilme, 
entübasyon yapabilme, santral arter yolu açabilme, 
kan gazı alabilme,
4. yıl asistanları
Akut sol kalp yetersizliğine neden olabilecek tüm 
patolojilerin tanısını koyabilme, acil kapak 
patolojilerini değerlendirebilme
Acil koroner anjiyografiye karar verebilme, 1. 
Operatör olarak koroner anjiyografi yapabilme.
1. yıl asistanları
Prodromal semptomları anlamak.
3. yıl asistanlar
2. yıl asistanları
Dış rotasyonlar
1. yıl asistanları
Hastadan eksiksiz kardiyak anamnez almayı 
öğrenme, aort diseksiyonu ağrısının ayırıcı tanısını 
yapabilme
Aort diseksiyonu FM bulgularını bilme ve EKG ve 
TELE bulgularını yorumlamayı öğrenme
Acil tedavi algoritmalarını bilmek.
4. yıl asistanları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kalp tamponatı tanısı konulan hastaların yoğun 
bakıma yatırılması ve EKO rehberliğinde acil 
perikardiyosentez yapabilme
3.yıl asistanları
1.TELE de kalp gölgesinin genişlediği durumlarda 
perikard efüzyonu ve perikard tamponatını ekarte 
edebilmek için EKO yapabilme.
2. yıl asistanları
Dış rotasyonlar
1. yıl asistanları
Hastadan kardiyak anamnez almayı öğrenme, 
perikardit semptomlarını sorgulayabilme, ağrının 
ayırıcı tanısını yapabilme
Perikarditin FM bulgularını öğrenme, Perikardit 
EKG bulgularını yorumlamayı öğrenme
ST yükselmesiz Mİ EKG si yorumlama
ST yükselmesiz hastaya acilen hangi tanı, takip ve 
tedavi uygulamalarının yapılacağını ilgili kılavuzlara 
uygun bir şekilde öğrenme
2. Yıl asistanları
dış rotasyonlar
3. yıl asistanlar
Lüzum halinde acilde santral arteryel, venöz damar 
yolu açma, geçici kalp pili takma
4. yıl asistanlar
Acilde sadece konsültasyon ve ayırıcı tanıları 
değerlendirmek için gerektiğinde bulunacaktır.
ST yükselmesiz Mİ
1. yıl asistanları
Lüzum halinde acilde santral arteryel ve venöz 
damar yolu açma
Lüzum halinde geçici kalp pili takabilme
Acilde trombolitik yapmaya karar verme
4. yıl asistanı
Primer perkütan koroner girişime karar verme, 1. 
Operatör olarak koroner anjiyo yapma
Kararsız angina pektoris
1. yıl asistanları
EKG de akut iskemi bulgularını yorumlama
Kararsız angina pektoriste acilde hangi takip ve 
tedavi uygulamalarının yapılacağını ilgili kılavuzlara 
uygun bir şekilde öğrenme
Kararsız angina pektoriste risk derecelendirmesi 
yapmayı öğrenme
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2. yıl asistanları
Dış rotasyonlar
3. yıl asistanları
Kararsız angina pektoriste hastanın risk 
değerlendirmesine göre servis, yoğun bakım veya ara 
yoğun bakım yatış kararı verme

Lüzum halinde acilde santral arteryel, venöz damar 
yolu açma, geçici kalp pili takma
4. yıl asistanlar
Acilde sadece konsültasyon ve ayırıcı tanıları 
değerlendirmek için gerektiğinde bulunacaktır.
Dış rotasyonlar
2. Yıl asistanlar
Hemodinamiyi bozan Dar QRS SVT EKG sini 
tanıma ve DC kardiyoversiyon uygulama
4. yıl asistanları
1. Yıl asistanları
VF EKG sini tanıyabilme, DC kardiyoversiyon 
uygulama
Hemodinamiyi bozan Geniş QRS taşikardiyi tanıma 
ve DC kardiyoversiyon uygulama
Temel ve ileri kardiyak yaşam desteği yapabilmek 
(havayolu sağlama, ilaç kullanımı, defibrilasyon, 
pace)
İlgili diğer branş hekimleri ve diğer medikal 
personelle ekip ruhu ile çalışmayı organize edebilme
dış rotasyonlar
3. yıl asistanlar
2. yıl asistanları
Temel yaşam desteği yapabilme
Hasta ve yakınlarının anksiyetelerini paylaşmadan 
empatiyle ortamı sakinleştirmek
ilaç intoksikasyonları, Elektrolit bozuklukları, 
Elektrik çarpması
Pulmoner emboli
Göğüs hastalıkları, Göğüs cerrahisi, Kalp cerrahisi 
ile ortak hasta gurupları Pnömotoraks, P emboli, 
Akut arter tıkanması, K Travması
3. ve 4. yıl asistanları
Hastanın yatışına karar verme ,tedavi hedeflerini, 
tedavi seçeneğini belirleme
İvedi ve öncelikli hipertansif kriz tanısı koyabilme 
ve ilişkili klinik durumları tanıyabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
2.yıl asistanları
dış rotasyonlar
3. ve 4. yıl asistanlar
Hemodinamiyi bozmayan Geniş ve dar QRS 
kompleksli taşikardilerin ayırıcı tanısını yapabilme 
ve acildeki tedavisini uygulayabilme
1. yıl asistanları
Digital ve diğer antiaritmik intoksikasyonu, tanı ve 
tedavisi

Pnömotoraks acil tanı, TELE ve FM bulgularını 
öğrenme, hastanın göğüs cerrahisine yönlendirilmesi
Warfarine bağlı kanama komplikasyonlarının tanı ve 
tedavisi
hipo /hiper natremi, hipo/hiperpotasemi acil tanı ve 
tedavisi
Akut pulmoner emboli klinik, FM, TELE, kan gazı 
bulgularını değerlendirme, EKO ile acilde ayırıcı 
tanı yapabilme
Akut arter tıkanması, organ spesifik bulgularının 
bilinmesi hastanın acilen damar cerrahisi veya genel 
cerrahiye yönlendirilmesi
Kalbe ve büyük damarlara nafiz künt ve delici 
travma varlığında hastanın kardiyak durumunu hızla 
değerlendirmek

GÖREV ANALİZİ AKUT KORONER 
SENDROMLAR
GÖĞÜS AGRISI AYIRICI TANILARI VE TEDAVİ 
YAKLAŞIMLARI
AKUT KORONER SENDROMLAR
ST yükselmeli Mİ
Akut perikardit ve kardiyak tamponat
ST Yükselmesiz Mİ
Kararsız angina pektoris
Aort diseksiyonu ve diğer akut aortik patolojiler
Akut sol kalp yetersizliği kliniği
Akut kalp yetersizliği ve AC ödemi tanı ve tedavi 
algoritmalarının öğrenilmesi
AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİNİN 
KARDİYAK NEDENLERİ ACİL TANI VE 
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Tele, ekokardiyografi, BNP, Kan gazı analizlerinin 
öğrenilmesi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hemodinamik duruma göre tedavi yaklaşımları
ANİ KARDİYAK ÖLÜM
ACİLDE ARİTMİYE YAKLAŞIM
Supraventriküler aritmi
Bradikardi
Ventriküler aritmi
Hipertansif acillere yaklaşım

ÖĞRENİM HEDEFLERİ AKUT KORONER 
SENDROMLAR
ST yükselmeli Mİ

1.yıl asistanı
Akut Mİ şüphesi söz konusu olan hastadan eksiksiz 
kardiyak anamnez alma ve Fizik muayeneyi 
öğrenme
ST yükselmeli Mİ EKG si yorumlama
ST yükselmeli hastaya acilen hangi tanı, takip ve 
tedavi uygulamalarının yapılacağını ilgili kılavuzlara 
uygun olarak öğrenme
2. yıl asistanı
Dış rotasyonlar
3. yıl asistanı
Akut Mİ ayırıcı tanısında ve olası mekanik 
komplikasyonlardan şüphe edilmesi halinde 
EKOKARDİYOGRAFİ yapabilme.

Yoğun Bakım Klinik 

ST yükselmeli Mİ'nün mutad ve atipik klinik 
tablolarının tanınması ve ilgili durumlarla karışabilen 
diğer hastalıklardan ayırdedilmesi
Miyokard nekroz göstergelerinin miyokard 
infarktüsü zeminindeki yükselme ve düşme 
profillerinin tanımlanması, reperfüzyon sırasındaki 
evolüsyonun ayırdedilmesi, herbir nekroz 
göstergesinin spesikliğinin ve duyarlılığının tarfi
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ST yükselmeli Mİ'nün trombolitik tedavi 
endikasyon, kontrendikasyon, uygulama şekli, yan 
etkiler ve ilaçların ayrıntılı özellikleri ile tedavi 
komplikasyonlarının öğrenilmesi ve uygun şekilde 
tatbiki; İlgili bu konudaki kılavuz bilgilerinin 
bilinmesi
Güncel ACC/AHA ce ESC kılavuzları ile son 
çalışmaların ışığında ST yükselmeli Mİ'nün 
revaskülarizasyon dışındaki acil ve idame medikal 
tedavisinin yapılabilmesi; yanısıra ilaçların 
semptomatik ve prognostik önemlerinin kavranması
ST yükselmeli Mİ nün tipik ve atipik EKG 
bulgularının tanınması ve her EKG bulgusunun (ST 
yükselmesi, T negatifliği, Q dalgası) ayırıcı tanının 
yapılması
ST yükselmeli Mİ'nün komplikasyonlarının 
tanınması ve ilgili tedavilerinin uygun şekilde 
yapılabilmesi
Klinik tabloların tanınması; farklı kılavuzlara göre 
risk sınıflamalarının yapılabilmesi ve risk 
sınıflamasının prognoz ve tedavideki öneminin 
anlaşılması
Yoğun bakımda invazif girişimler
Santral venöz kateter uygulaması
Geçici kalp pili takılması
Yoğun bakım ünitesindeki cihazların kullanımı
Monitörlerin merkezi ve hasta başı kullanımı
Kardiyoversiyon ve defibrilasyon cihazının 
kullanımı
İntraaortik balon pompası cihazının kullanımı
BİPAP ve CPAP cihazlarının kullanımı
Geçici kalp pili cihazı ve kalıcı kalp pili ve ICD 
sorgulama (interrogasyon) cihazlarının kullanımı
Yoğun bakım ünitesinde uygulanan spesifik 
parenteral tedavilerin (inotropikler, levosimendan, 
trombolitikler; Gp2b3a inh, amiodaron vs) 
uygulanması
Taşikardiler
Bradikardiler
Sinüs düğümü hastalığı- klinik ve EKG tanısı; 
tedavisi
Atriyoventriküler (AV) AV ileti bozuklukları - klinik 
ve EKG tanısı; tedavisi
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Supraventriküler taşikardiler-klinik ve EKG tanıları; 
tedavileri
Ventriküler taşikardiler- klinik ve EKG tanıları ve 
tedavileri
Pulmoner arter "wedge" kateteri uygulaması
Öğrenim hedeflerinin uzmanlık eğitim sürelerine 
göre dağılımı
Akut sağ kalp yetersizliği
Akut masif pulmoner emboli
Post-op ve diğer sebeblerle gelişen akut sağ kalp 
yetersizliği
Teşhis (klinik ve laboratuar testleri)
Tedavi (medikal teadavi; trombolitik tedavi 
endikasyonları/kontrendikasyonları; cerrahi tedavi 
endikasyonları)
Akut sol kalp yetersizliği (akut pulmoner ödem)
Teşhis (klinik ve laboratuar testleri)
Tedavi (acil medikal tedavi, parenteral inotropik 
tedaviler ve idame tedavisi)
İleri hayat desteği
Resüsitasyon sonrası takip
Temel hayat desteği
Akut koroner sendrom
Akut aritmi problemleri
Akut kalp yetersizliği
Kardiyopulmoner resüsitasyon
Perkütan vasküler işlem sonrası hasta takibi
İnvazif ve non-invazif monitörizasyon

ST yükselmeli miyokard infarktüsü (ST Yükselmeli 
Mİ)
Kararsız angina pektoris (KAP) ve ST yükselmesiz 
miyokard infarktüsü
Yoğunbakımda (YB) teşhisi
YB da tedavisi
Komplikasyonları ve tedavileri
Klinik tabloları ve ayırcı teşhisi
EKG bulguları ve ayırıcı teşhisi
Miyokard nekroz göstergeleri
Genel medikal tedavi prensipleri
Trombolitik tedavi (ilaçlar, uygulanma şekilleri, 
endikasyonlar, kontrendikasyonlar)
Teşhis ve risk sınıflaması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
ST yükselmesiz Mİ ve KAP'ın EKG yorumlanması 
ve ayırıcı teşhisi
ST yükselmesiz MI ve KAP deki EKG bulgularının 
öğrenilmesi ve ayırıcı tanının yapılabilmesi
ST yükselmesiz MI ve KAP tedavisi
Güncel ACC/AHA ce ESC kılavuzları ile son 
çalışmaların ışığında ST yükselmesiz Mİ ve KAP nin 
acil ve idame medikal tedavisinin yapılabilmesi; 
ilaçların endikasyon ve ayrıntılı uygulama bilgilerine 
sahip olunması ve ilgili ilaçların semptomatik ve 
prognostik önemlerinin kavranması
Supraventriküler taşikardilerin klinik ve EKG tanısı 
ve ayırıcı tanısı; acil tedavi yaklaşımlarının 
kavranması
Ventriküler taşikardilerin klinik ve EKG tanısı ve 
ayırıcı tanısı; acil tedavi yaklaşımlarının kavranması
Sinüs düğümü hastalığına ilişikin klinik ve EKG 
tablolarının kavranması ve acil tedavilerinin 
yapılabilmesi
AV blokların klinik ve EKG tablolarının kavranması 
ve acil tedavilerinin yapılabilmesi

Pulmoner emboli etyolojisinin ve tanıda kullanılan 
testlerin kavranması ve bu testleri ayrıntılı bir şekilde 
yorumlanabilmesi ve ayırıcı tanının yapılabilmesi
Pulmoner emboli tedavi seçenekleri ve bu 
endikasyonlarının ayrıntılı olarak kavranması

Akut sağ kalp yetersizliği gelişebilecek cerrahi ve 
diğer etyolojilerden haberdar olunması ve 
tadavilerinin bilinmesi
Akut sol kalp yetersizliğinin teşhisi ve teşhiste 
kullanılan testlerin yorumlanabilmesi ve ayırıcı tanı
Tedavide kullanılan ilaçların ve diğer girişimlerin 
uygulanabilmesi ve ilgili ilaçlara ilişikin ayrıntılı 
bilgi sahibi olunması
Temal hayat desteğinin teorik olarak kavranması ve 
uygulanması, resüsitasyonun idare edilmesi
İleri hayat desteğinin teorik olarak kavranması ve 
uygulanması, resüsitasyonun idare edilmesi
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Resüsitasyon sonrası etyolojinin belirlenebilmesi, 
prognozlarının kavranması ve uzun süreli takip ve 
tedavinin planlanabilmesi
Farklı perkütan girişimlerin (PTCA, stent 
implantasyonu, valvüloplasti vs) komplikasyonları 
ile ilgili donanımlı olunması ve her işleme göre 
farklı olabilecek takip protokolleri çerçevesinde ilgili 
hastaların takibinin yapılabilmesi
İnvazif ve non-invazif monitörizasyonun 
endikasyonları ve süreleri ile ilgili bilgi sahibi 
ollunması
Santral venöz kateterin takılması ile ilgili 
endikasyonların kavranması, tekniklerin öğrenilmesi; 
komplikasyonların farkında olunması ve işlemin 
yapılabilmesi
Pulmoner arter "wedge" kateteri takılması ile ilgili 
endikasyonların kavranması, tekniklerin öğrenilmesi; 
komplikasyonların farkında olunması ve işlemin 
yapılabilmesi
Geçici kalp pili takılması ile ilgili endikasyonların 
kavranması, tekniklerin öğrenilmesi; 
komplikasyonların farkında olunması ve işlemin 
yapılabilmesi
İlgili cihazın ayrıntılı olarak kullanılabilmesi ; 
ayarlarının yapılabilmesi
İlgili cihazın ayrıntılı kullanılabilmesi
İlgili cihazın ayrıntılı olarak kullanılabilmesi ; 
ayarlarının yapılabilmesi

Pozitif basınçlı suni solunum cihazınınkullanımı
İlgili cihazın ayrıntılı olarak kullanılabilmesi ; 
ayarlarının yapılabilmesi
Kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde uygulanan 
parenteral tedavi protokollerinin öğrenilmesi ve 
uygulanması
BİRİNCİ YIL
Kardiyopulmoner resüsitasyonun teorik olarak 
kavranması ve pratik uygulama
Perikardiyosentez yapılması
Tamponadın kavranması, işlem ile ilgili teorik 
bilgilerin kavranması ve işlemin yapılabilmesi
İKİNCİ YIL
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ÜÇÜNCÜ YIL
Kardiyopulmoner resüsitasyonun yönetilmesi
Akut koroner sendrom ve diğer (yoğun bakım 
gerektiren) acil kardiyolojik hastalıkların tanınması 
ve tedavilerinin yapılması
Acil aritmi klinik tablolarının ve EKG lerinin 
tanınması ve acil medikal tedavilerinin yapılması
Defibrilasyonun uygulanabilmesi
Yoğun bakım monitörlerinin kullanılabilmesi
DÖRDÜNCÜ YIL
Yoğun bakımda yapılan invazif işlemlerle ilgili 
ayrıntılı teorik bilgilenme ve ilgili işlemlerin herbiri 
için en az 10 defa işlemin seyredilmesi
Kardiyoloji yoğun bakımında uygulanan parenteral 
tedavi protokollerinin ayrıntılı olarak endikasyon ve 
uygulama şekillerinin bilinmesi ve uygulanabilmesi
Kardiyopulmoner resüsitasyonun yönetilmesi; seri 
entübasyonun yapılablmesi
Santral venöz kateter uygulaması
Elektif kardiyoversiyon ile ilgili teorik bilgilenme ve 
işlemin gerçekleştirilmesi
Geçici kalp pili cihazı ve kalıcı kalp pili ve ICD 
sorgulama (interrogasyon) cihazlarının kullanımı
BİPAP, CPAP, suni solunum cihazlarının kullanımı, 
ayarlarının yapılabilmesi
Geçici kalp pili takılması
Önceki senelerin bilgi ve becerilerini pekiştirme
Yoğun bakımda yapılan invazif işlemlerle ilgili 
olarak herbiri için en az 10 defa primer operatöre 
yardımcı olunması
Pulmoner "wedge" kateterinin takılması
Perikardiyosentezin yapılabilmesi
İntraaortik balon pompası cihazının kullanımı

Yatan Hasta Klinik 
Uygulamaları

Kalp kapak hastalıklarında tanı yaklaşımlarını tarif 
eder
Kalp kapak hastalıklarından korunma ilkelerini 
sıralar
İntraaortik balon pompasının çalışma ilkelerini ve 
hemodinamik etkilerini açıklar
İntraaortik balon pompası endikasyon ve 
kontrendikasyonlarını sıralar
İntraaortik balon pompası dışındaki mekanik destek 
cihazlarını sayar
Verilen olgu için tedavi planlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kalp kapak hastalıkları
Kalp kapak hastalıklarında tanı oluşturur
Kalp kapak hastalıklarında tedavi planlar
Kalp kapak hastalığı tanımı yapar
Kalp kapak hastalıklarını sınıflar
Kalp kapak hastalıklarının etyolojilerini sıralar
Kalp naklinde nakil öncesi hazırlık ilkelerini açıklar
Venöz sistem hastalıklarında tedavi ilkelerini tarif 
eder
Verilen olguda tedavi planlaması yapar
Kronik kalp yetersizliğinin ilaç tedavisini tarif eder
Kalp yetersizliğinde ilaç dışı tedavi yöntemlerini 
sıralar
Kalp yetersizliğinde cerrahi tedavi (kalp nakli) 
endikasyonlarını sıralar
Kalp yetersizliğinde cerrahi tedavi (kalp nakli) 
kontrendikasyonlarını sıralar
Sisteolik ve diyastolik kalp yetersizliği kavramlarını 
tarif eder
Kalp yetersizliğinin semptom ve bulgularını tarif 
eder
Kalp yetersizliğinde tanısal yaklaşımın nasıl 
yapıldığını tarif eder
Kalp yetersizliğinin tedavi ilkelerini tarif eder
Akut kalp yetersizliği tedavisinin ilaçla tedavi 
ilkelerini tarif eder
Kalp yetersizliğini sınıflar
Kalp yetersizliğinin etyolojik nedenlerini sıralar
Kalp yetersizliğinin patofizyolojik mekanizmalarını 
tarif eder
Hipertansiyonun tedavi ilkelerini tarif eder
Hastaya uygun ilaç tedavisinin nasıl planlanacağını 
tarif eder
Hipertansiyonda ilaç dışı tedavi yöntemlerini tarif 
eder
Verilen olguda tedavi planlaması yapar
Kalp yetersizliği
Kalp yetersizliği tanısı oluşur
Kalp yetersizliğinde tedavi planlar
Kalp yetersizliğini tanımlar
Sekonder hipertansiyon araştırılması gereken hasta 
grubunu tanımlar
Sekonder hipertansiyon düşünülen hastalarda tanısal 
yaklaşımı tarif eder
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Verilen olguda hipertansiyon tanısı oluşturur
Antihipertansif ilaçları sınıflar
Acil ve öncelikli hipertansiyon olgularında tedavi 
ilkelerini tarif eder
Hipertansiyon sınıflamasını açıklar
Hipertansiyon nedenlerini sıralar
Hipertansiyonda patofizyolojik mekanizmaları tarif 
eder
Acil ve öncelikli hipertansiyon kavramını tanımlar
Hipertansiyon olgusunda tanısal yaklaşımı tarif eder
Sekonder hipertansiyon kavramını açıklar
Hipertansiyon
Hipertansiyon tanısı oluşturur
Hipertansiyon tedavisi planlar
Hipertansiyonu tanımlar

Venöz sistem hastalıklarında tanı yöntemlerini sıralar
Kronik tıkayıcı arter hastalıklarında tedavi ilkelerini 
tarif eder
Akut arter hastalıklarında tedavi ilkelerini tarif eder
Venöz sistem hastalıklarında semptom ve bulguları 
tarif eder
Aort anevrizması ve diseksiyonunun 
patofizyolojisini tarif eder
Aort anevrizması ve diseksiyonunun tanı 
yöntemlerini sayar
Aort anevrizması ve diseksiyonunun tedavi ilkelerini 
tarif eder
Periferik arter ve ven hastalıkları
Periferik arter ve ven hastalıklarının tanısını 
oluşturur
Periferik arter ve ven hastalıklarında tedavi planlar
Arter ve ven hastalıklarını sınıflar
Kronik tıkayıcı arter hastalıklarında semptom ve 
bulguları tarif eder
Kronik tıkayıcı arter hastalıklarında tanı 
yöntemlerini sıralar
Akut arter hastalıklarında tanı yöntemlerini sıralar

Aort anevrizması ve diseksiyonu tanısı koyar
Aort anevrizması ve diseksiyonu tedavisini planlar
Göğüs ağrısı yapan nedenleri açıklar
Aort anevrizması ve diseksiyonunu tanımlar

45/99



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Kardiyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:13/66

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Göğüs ağrılı hastada aort diseksiyonunun ayırıcı 
tanısının nasıl yapıldığını tarif eder
Ani ölümü tanımlar
Ani ölümün evrelerini tarif eder
Ani ölüm için riskli grupları sayar

Ani ölümde primer ve sekonder korunmayı tarif eder
Şok
Şok tanısı koyar
Şokta tedavi planlar
Şoku tanımlar
Şok nedenlerini sınıflar
Şokun ayırıcı tanısının nasıl yapıldığını tarif eder
Şokun patofizyolojik mekanizmalarını açıklar
Şokun semptom ve bulgularını sıralar
Şokun tanı kriterlerini sayar
Şok tanısının nasıl oluşturulacağını tarif eder
Şokta tedavi ilkelerini tarif eder
Şokta tedavi yaklaşımlarını tarif eder
Verilen olguda tedavi planlaması yapar
Akciğer ödemi
Akciğer ödemi tanısı oluşturur
Akciğer ödemi için tedavi planlaması yapar
Akciğer ödemini tanımlar
Akciğer ödeminin patofizyolojisini tarif eder
Kardiyak ve nonkardiyak akciğer ödeminin nasıl 
yapılacağını tarif eder
Akciğer ödeminde acil tedavi yaklaşımlarını tarif 
eder
Verilen olgu için tedavi planlaması yapar
Aort anevrizması ve diseksiyonu
İnfektif Endokardit
Perikart Hastalıkları
İnfektif endokardit (İE) tanısı oluşturur
İE'i tanımlar
İE'te etiyolojik ajanları sıralar
İE patofizyolojisini tanımlar
İE'te semptom ve bulguları tarif eder
Kan kültürü alma prensiplerini sayar
İE için risk gruplarını sınıflar
Perikart hastalığı tanısı oluşturur
İE tedavisi planlar
İE profilaksisini tarif eder
İE için farmakolojik tedavi ilkelerini açıklar
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İE'te cerrahi tedavi endikasyonlarını sayar
Verilen olgu için İE tedavisi düzenler
Perikardit nedenlerini sayar
Akut perikarditin semptom ve bulgularını tarif eder
Akut perikardit ile AMİ’nin ayırıcı tanısının nasıl 
yapılacağını tarif eder
Konstriktif perikarditlerin semptom ve bulgularını 
tarif eder
Konstriktif perikarditte tanı yöntemlerini açıklar
Kalp tamponadının patofizyolojisini açıklar
Konstriktif perikardit ile restriktif 
kardiyomiyopatinin ayırımının nasıl yapılacağını 
tarif eder
Miyokarditler/Kardiyomiyopatikler (KMP)
Perikart hastalıklarının tedavisini düzenler
Perikarditlerin tedavi ilkelerini açıklar
Perikarditlerin medikal tedavisini tarif eder
Perikarditlerin girişimsel tedavilerini tarif eder
Verilen perikardit olgusu için tedavi planlaması 
yapar
Miyokarditler/KMP için tanı oluşturur
Miyokarditler/KMP'in etiyolojik faktörlerini sıralar
Miyokarditler/KMP’leri sınıflar
Miyokarditler/KMP'de semptom ve bulguları tarif 
eder
Miyokarditler/KMP'in tanı yöntemlerini sıralar
Hipertrofik KMP’de yüksek riskli grupları tarif eder
Miyokarditler/KMP'de tedavi planlar
Miyokarditler/KMP'de farmakolojik tedavi ilkelerini 
açıklar
Miyokarditler/KMP'de ani ölümden korunma 
önerilerini tarif eder
Miyokarditler/KMP'de ilaç dışı tedavileri 
(pacemaker, ICD, alkol ablasyonu vs) tarif eder
Verilmiş Miyokarditler/KMP olgusu için tedavi 
düzenler
Konjenital Kalp Hastalıkları
Konjenital Kalp Hastalıklarının tanısını oluşturur
Konjenital Kalp Hastalıkları için tedavi planlar
Konjenital kalp hastalıklarını sınıflar

Konjenital kalp hastalığını tanımlar
ASD, VSD, PDA, pulmoner darlık ve aort 
koarktasyonunda semptom ve bulguları tarif eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
ASD, VSD, PDA, pulmoner darlık ve aort 
koarktasyonunda tanı yöntemlerini sıralar
ASD, VSD, PDA, pulmoner darlık ve aort 
koarktasyonunda hemodinamik değişiklikleri tarif 
eder
Diğer konjenital kalp hastalıklarında semptom ve 
bulguları tarif eder
Diğer konjenital kalp hastalıklarında tanı 
yöntemlerini tarif eder
Konjenital kalp hastalıklarında ilaçla tedavi ilkelerini 
tarif eder
Konjenital kalp hastalıklarında ilaç dışı tedavi 
ilkelerini tarif eder
Siyanotik ataklarda tedavi ilkelerini tarif eder
Verilen konjenital kalp hastalığı olgusunda uygun 
tedavi planlamasını yapar

Aritmiler
Aritmi tanısı oluşturur
Aritmilerde tedavi planlar
Aritmi kavramını tarif eder
Aritmileri sınıflar

Aritmilerin EKG tanısının nasıl yapıldığını tarif eder

Aritminin patofizyolojisini açıklar
Geniş QRS takikardilerin ayırımının nasıl yapıldığını 
tarif eder
Elektrofizyolojik çalışma ilkelerini sıralar
Antiaritmik ilaçları sınıflar
Antiaritmik ilaçların etki mekanizmalarını açıklar
Antiaritmik ilaç seçiminde etkili faktörleri sıralar
Atriyal fibrilasyon ve flutter’da tedavi ilkelerini 
açıklar
PSVT, VT ve VF’de acil tedavi yaklaşımlarını tarif 
eder
ICD endikasyonlarını sayar
Geçici ve kalıcı pacemaker endikasyonlarını sıralar
Ventriküler taşikardilerin uzun dönem tedavi 
ilkelerini açıklar
Verilen aritmi olgusu için uygun tedavi yaklaşımını 
tarif eder ve planlar

Senkop
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Senkop tanısı oluşturur
Senkop tedavisi planlar
Senkopu tanımlar
Senkopları sınıflar
Senkop patofizyolojisini tarif eder
Senkoplarda tanısal yaklaşımı tarif eder
Tilt table testinin uygulama ilkelerini sayar
Tilt table testinin analizinin nasıl yapıldığını tarif 
eder
Senkop tanısında Holter analizinin yerini tarif eder
Senkoplu hastalarda ilaç dışı korunma yöntemlerini 
açıklar
Senkoplu hastalarda uzun dönem tedavi ilkelerini 
açıklar
Ani ölüm
Ani ölümü tanımlar

Medikal Tedavi / 
Rehabilitasyon Klinik 

Rehabilitasyon ve bileşenlerinin Tanımlanması
Kalp hastalığı olanlarda rehabilitasyonun ve 
sekonder korunmanın iş hayatı ve özel hayat 
açısından önemini tanımlamak
Egzersiz ve spor fizyolojisini anlama ve egzersiz 
yararlarını ve güvenliğini tanımlamak
temel değerlendirmeyi, egzersiz testini, hasta 
eğitimini, hayat tarzı değişikliklerini, risk faktörü 
yönetimini, psikososyal ve mesleki desteğin önemini 
anlamak
Rehabilitasyon ve sekonder korunmada uzman 
hemşirelerin, fizyoterapistlerin, psikologların, 
diyetisyenlerin ve genel pratisyenlerin rolünü 
tanımlamak
Rehabilitasyonun psikolojik yönlerini tanımlamak

Kardiyak bakımın bileşeni olarak rehabilitasyonu ve 
sekonder korunmayı tanımlamak
Hastalarda kardiyovasküler risk ve egzersiz 
kapasitesini değerlendirmek
Hedef populasyonu ve hastalarda risk sınıflamasını 
tanımlamak
Spesifik populasyonları tanımlamak (Akut koroner 
sendrom, revaskülarizasyon yapılan hastalar, stabil 
koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, Diyabet)
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Spesifik populasyonlara program planlamak
Kardiyopulmoner egzersiz testi yada konvansiyonel 
egzersiz testi, ekokardiyografi ve gerekiyorsa diğer 
testleri uygulayarak risk sınıflaması yapmak
Kalp hastalıklarının karşılıklı fiziksel ve psikolojik 
etkileşimlerini tanımlamak
Yoğunluk, süre, değişim açısından egzersiz 
programlarını ve diğer hayat tarzı değişikliklerini 
tanımlama
Hasta ve aile eğitiminin önemini tanımlamak
“Atlet kalbi”

“Atlet kalbi” özelliklerini tanımlamak
“Atlet kalbi” özelliklerini değerlendirebilmek
Sporun kardiyolojideki rolünü tanımlamak

anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
anjiyotensin reseptör blokerleri,aldosteron 
antagonistleri

antiaritmik ilaçlar

anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
İlaçların sınıflandırılması ve etki mekanizmalarının 
bilinmesi

İlaçların sınıflandırılması ve etki mekanizmalarının 
bilinmesi
Kardiyovasküler hastalıkları tedavi ederken 
farmakolojiye teorik ve pratik anlamda hakim olma
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Kardiyak bakımın bileşeni olarak rehabilitasyonu ve 
sekonder korunmayı tanımlamak

Kalp hastalığı olanlarda rehabilitasyonun ve 
sekonder korunmanın iş hayatı ve özel hayat 
açısından önemini tanımlamak
Egzersiz ve spor fizyolojisini anlama ve egzersiz 
yararlarını ve güvenliğini tanımlamak
Temel değerlendirmeyi, egzersiz testini, hasta 
eğitimini, hayat tarzı değişikliklerini, risk faktörü 
yönetimini, psikososyal ve mesleki desteğin önemini 
anlamak

Kardiyak bakımın bileşeni olarak rehabilitasyonu ve 
sekonder korunmayı tanımlamak
Kalp hastalığı olanlarda rehabilitasyonun ve 
sekonder korunmanın iş hayatı ve özel hayat 
açısından önemini tanımlamak
Egzersiz ve spor fizyolojisini anlama ve egzersiz 
yararlarını ve güvenliğini tanımlamak
temel değerlendirmeyi, egzersiz testini, hasta 
eğitimini, hayat tarzı değişikliklerini, risk faktörü 
yönetimini, psikososyal ve mesleki desteğin önemini 
anlamak

diğer vazodilatasyon yapan ilaçlar
pozitif inotropik ilaçlar
dijital
REHABİLİTASYON

Rehabilitasyon ve sekonder korunmayı kardiyak 
bakımın ayrılmaz bileşenleri olarak tanımlamak

Kardiyak bakımın bileşeni olarak rehabilitasyonu ve 
sekonder korunmayı tanımlamak
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Kapsamlı temel değerlendirmenin parçası olarak 
amaca uygun anamnez almak ve fizik muayene 
yapmak
özel etki mekanizmasına sahip ilaçlar
kardiyak toksisite yapan ilaçlar
İlacın etkinlik ve güvenliği için birtakım tanısal 
testleri yapabilme ve yorumlayabilme(laboratuar 
testleri,EKG,hemodinamik monitörizasyon ve eko)
antitrombositer ilaçlar
antikoagülan ilaçlar
digital
trombolitikler
lipid düşürücü ilaçlar
Alfa bloker ilaçlar
kalsiyum kanal blokerleri

nitratlar
Hastaya ilaç yazarken ve tadaviyi izlerken 
gözönünde bulundurulması gerekenler

Hastanın kullandığı ilaçlar ile ilgili detaylı anamnez 
alınmalı(marketlerde satılan ilaçlar dahi 
sorgulanmalı)
İlaç başlarken risk ve yarar hesabı yapılmalı
İlaç tedavisinin beklenen etkileri ve yan etkileri 
izlenmeli ve gerektiğinde tedavi değişikliklerine 
gidilmeli
Olası ilaç etkileşimleri fark edilmeli ve gerekli 
düzenlemeler yapılmalı
İlaçların fiyatları takip edilmeli
Hastanın kullanmakta olduğu bitkisel bir takım 
ilaçlar tespit edilmeli ve hastaya bunlarla ilgili 
gerekli bilgilendirme yapılmalı
Tedaviye bağlılık ve olası yan etkilerin erken tespiti 
için hasta ve hasta yakınları ile temasta olunmalı

İlaçları tercih ederken dikkat edilecek hususlar
İlaçla ilgili yayınlanmış bir klinik çalışmanın dizayn 
ve sonuçlarını değerlendirebilmeli
İlaç ile ilgili randomize klinik çalışmalar ve kanıta 
dayalı tıp ile ilgili temel bilgilere sahip olma
Klinik uygulamaya, kanıta dayalı tıp prensipleri ve 
mevcut klavuz bilgileri yansıtılmalı
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İlaçla ilgili yayınlanmış bir klinik çalışmanın dizayn 
ve sonuçlarını değerlendirebilme
İlaç ile ilgili randomize klinik çalışmalar ve kanıta 
dayalı tıp ile ilgili temel bilgilere sahip olma
İlaçla ilgili kanıta dayalı tıp prensipleri ve mevcut 
klavuz bilgilerinin klinik uygulamaya yansıtılması
Kardiyovasküler hastalıklarda sık kullanılan diğer 
ilaçlar (narkotik analjezikler, sedatif/anksiyolitik 
ilaçlar vb.)
Kardiyovasküler hastalığa eşlik eden hastalıklarla 
ilgili ilaçlar (özellikle Anemi, diyabet ve tiroid 
ilaçlarının gözden geçirilmesi)
betablokerler

ACEİ

İlaçların sınıflandırılması ve etki mekanizmalarının 
bilinmesi (Farmakokinetik, farmakodinamik, 
farmakogenetik, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, 
yan etkileri ve toksisiteleri)
anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
anjiyotensin reseptör blokerleri
aldosteron antagonistleri

renin inhibitörleri
diüretikler
antiaritmik ilaçlar
betabloker ilaçlar

Konsultasyon Klinik 
Diğer hastalıklarda k (pulmoner hastalıklar, bağ 
dokusu hastalıkları) kardiyak semptom ve 
problemlerin sıklığını öğrenmek, ve uygun tedavi 
önerisinde bulunmak.

Kardiyak risk değerlendirmesi için uygun preoperatif 
görüntüleme yöntemini seçmek
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Kardiyak risk değerlendirmesi için uygun preoperatif 
görüntüleme yöntemini seçmek
İstirahat/stres EKO
İstirahat/stres nükleer perfüzyon görüntüleme

Kalp dışı cerrahiler için perioperatif kardiyoloji 
konsültasyonu
Kardiyak risk değerlendirmesi için uygun preoperatif 
görüntüleme yöntemini seçmek
İstirahat/stres EKO yapmak ve değerlendirebilmek
İstirahat/stres nükleer perfüzyon görüntüleme 
değerlendirmesi yapmak
Operasyon sırasındaki cerrahi stresin etkilerini 
tahmin etmek için gerekli bilgilerin toplamak ve 
değerlendirmek.
Cerrahi sonrası, kalp hastalığı ile ilgili hastanın 
cerrahinin yararını görebilecek kadar uzun 
yaşamasına yol açacak bilgileri toplamak

İskemik nörolojik semptomları olan hastalarda 
kardiyoloji konsültasyonu
Kardiyak embolinin potansiyel kaynağını araştırma 
ve uygun tedavi önermek
Aterosklerozun özellikle koroner kalp hastalığı ve 
periferik arter hastalığı gibi diğer kardiyovasküler 
hastalık bulgularını araştırmak ve uygun tedavi 
önermek
Acil Polikliniği kardiyoloji konsültasyonu
Acil servise başvuran hastalara yaklaşım stratejilerini 
anlamak
Acil servise gelecek kardiyak hastalarda hangi tanı 
metodlarını kullanacağını bilmek.
Hastaların problemlerini Kardiyak non- kardiyak 
Non kardiyak diye ayrılabilmek
Kardiyak problemlerin gerçekten acil olup 
olmadığını ve acil şartlarında mı? yoksa poliklinik 
şartlarında mı tedavi edileceğini anlamak
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Acil şartlarında tanı ve ayırıcı tanı için gerekli tanı 
araçlarını kullanmak, yorumlamak
Kardiyak acillerde acil yapılması gereken girişimleri 
yapmak
Diğer uzmanlık dallarıyla güçlü işbirliği yaparak 
hastalara multidisipliner yaklaşıma girmek.
Diğer durumlarda kardiyoloji konsültasyonu

Non kardiyak hastalıklara eşlik eden kardiyovasküler 
problemleri tanımak.
Diğer uzmanlık dallarıyla güçlü işbirliği yapmak
Kardiyak ve aort kökenli embolilerde mekanizmayı 
ve potansiyel tedavi seçeneklerini anlamak
İskemik nörolojik hastalık varlığında beraberinde 
koroner ve diğer arteriyel hastalıklar açısından 
dikkatli olmak
Embolinin kaynağını araştırmakta transozofagial yol 
dahil ekokardiyografiyi kullanmak
Diğer aterosklerotik bulgular için tanı yolları 
planlamak, uygun tedavi ve risk yönetimi 
tavsiyesinde bulunmak.
Potansiyel emboli kaynağı olan tabloların (özellikle 
Patent foramen ovale) düşük olasılık taşıdığını ve 
sıklıkla yandaş hastalık olarak izlendiğini anlamak
Eşlik eden kardiyovasküler aterosklerotik hastalığın 
tanısı ve tedavisinin önemini anlamak
Preoperatif testlerin perioperatif ve uzun dönem 
kardiyak tedaviyi ve risk yönetimini cerrahiyi 
geciktirmeden etkiliyecekse yapılması gerektiğini 
anlamak
Değerlendirme için görüntüleme yöntemlerini 
kullanmak
Eko ile ventriküllerin sistolik-diyastolik 
fonksiyonları, kapak darlığı gradiyenti, kapak 
yetersizlik derecelendirmesi , Kalp tamponadı tanısı 
ve ayırıcı tanısını yapmak.
Koroner arter hastalığı, stres sırasında duvar hareket 
anomalilerini belirlemek.
Stres testi sırasında hedef kalp hızını, iskemi eşiğini, 
iskeminin ciddiyetini değerlenirmek.
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Ritim ve iskemi açısından gerektiği zaman 
intraoperatif kardiyak monitörizasyon önermek.
Cerrahi öncesi ciddi stenozu olan hastada gerekirse 
kardiyak girişimi daha ön plana almak

Cerrahi öncesi stres tetleriyle yaygın iskemi saptanan 
hastalarda koroner revaskülarizasyonu düşünmek
İntraoperatif hemodinamik instabilite, önemli ST 
segment değişikliği ve yeni duvar hareket 
bozuklukları olan hastada acil koroner 
revaskülarizasyon düşünmek
Hastaları preoperatif yapılan testlerin perioperatif 
kardiyak tedavi açısından önemi konusunda 
bilgilendirmek.
Cerrahinin gecikmesinin potansiyel 
komplikasyonları ve ek (invaziv) girişimlerin 
yararları konusunda hastayı bilgilendirmek.
Perioperatif bakımda yer alan diğer uzmanlarla 
(anestezist, cerrahi, yoğun bakım uzmanları) iş 
birliğinde olmak.
Her bir görüntüleme yönteminin gücünü artısı ve 
eksikliklerini bilmek
Konsültasyon uygulamalarını 2.yılını doldurmuş 
asistanın yapması
İki ay acil konsultasyon olmak üzere 6 ay 
konsultasyon yaptırılması.
Kalp dışı cerrahiler için perioperatif kardiyoloji 
konsültasyonu

Non-Invaziv Tanısal Klinik 
Uygulamalar

Stres ekokardiyografinin protokollerini ve raporlarını 
değerlendirir

Tilt testi (Eğik masa testi)
Tilt testi endikasyonlarını tanımlar
Tilt table testini uygular ve rapor yazar
İleti sisteminin fizyolojisi ve anatomisini tanımlar
EKG'nin temel prensiplerini tanımlar
EKG’yi oluşturan dalgaları tanır
Normal EKG'yi tanır
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Atriyal ve ventriküler hipertrofi, dal blokları ve diğer 
ileti blokları, taşikardi, bradikardi, akut ve kronik 
miyokard iskemisi, perikardit ve miyokardit , 
elektrolit anormallikleri, preeksitasyon, QT 
anormallikleri, Pace disfonksiyonunun EKG 
bulgularını tanır

Egzersiz testi endikasyonları, kontrendikasyonları, 
sonlandırma kriterleri, pozitiflik kriterleri, risk 
belirlemde kullanımını tanımlar
Egzersiz testi raporlarını yorumlar
Ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi

Egzersiz testini yapar
Egzersiz testini raporlar
24 saat ritm monitörizasyonu
24 saat ritm monitörizasyonu endikasyonlarını ve 
kısıtlılıklarını tanımlar
24 saat ritm monitörizasyonu raporlarını yorumlar
24 saat ritm monitörizasyonu yorumlar

24 saat kan basıncı monitörizasyonu
24 saat kan basıncı monitörizasyonu raporlarını 
yorumlar
Akciğer grafisi

Akciğer grafisini oluşturan anatomik oluşumları tanır
Kalp hastalıklarının teleradyografi bulgularını tanır
Ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi endikasyonlarını 
tanımlar

57/99



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Kardiyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:25/66

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Rutin ekokardiyografik inceleme için hangi 
alanlardan görüntü çıkarıldığını, rutin ölçümlerin 
nasıl yapıldığını tanımlar
Normal ekokardiyografik görüntüleri değerlendirir
Transtorasik ekokardiyografide kullanılan 
görüntüleme kesitleri, anatomik ve fizyolojik 
değerlendirmeleri (duvar hareketleri, diyastolik 
fonksinlar gibi), formülleri tanımlar
Kardiyak hastalıklarda gelişen iki boyutlu (kapaklar, 
miyokart, perikart, aorta ve pulmoner arter) 
ekokardiyografik patolojileri tanımlar
Doppler ekokardiyografi (renkli akım, pulsed ve 
devamlı akım Doppler) hakkında teorik bilgileri 
tanımlar
Doppler ekokardiyografi ile yapılan hemodinamik 
ölçümlerin hangi pencereden ve nasıl yapıldığını 
hangi durumlarda kullanıldığını ve normal 
değerlerini tanımlar
Kardiyak patolojilerde Doppler ekokardiyografi ile 
yarı kantitaitf ve kantitatif hesaplamaları tanımlar
Ekokardiyografik inceleme yapıp rapor yazar
Transözefageal ekokardiyografi
Transözefageal ekokardiyografi endikasyonlarını 
tanımlar
Transözefageal ekokardiyografi öncesi hazırlığı 
tanımlar
Transözefageal ekokardiyografi işleminin nasıl 
yapıldığını ve görüntü pencerelerini tanımlar
Dobutamin stres ekokardiyografi
Stres ekokardiyografi endikasyonlarını tanımlar
Nükleer tetkikler
Nükleer kardiyoloji tetkiklerinin endikasyonlarını 
tanımlar
Nükleer kardiyoloji tetkiklerinin raporlarını 
yorumlar
Diğer görüntüleme yöntemleri (CT,MR)
Diğer görüntüleme yöntemlerinin (CT, MR) 
endikasyonlarını tanımlar
Diğer görüntüleme yöntemlerinin (CT, MR) 
raporlarını yorumlar
24 saat kan basıncı monitörizasyonu yorumlar
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Transtorasik ekokardiyografi beceri uygulamaları 
için asistanlık süresi boyunca en az 350 
ekokardiografik değerlendirme yapılması zorunludur

Transözefageal ekokardiyografi beceri uygulamaları 
için asistanlık süresi boyunca en az 50 transözefageal 
ekokardiografik değerlendirme yapılması zorunludur
Egzerszi testi beceri uygulamaları için asistanlık 
süresi boyunca en az 100 egzersiz testi yapılması 
zorunludur
24 saat ritm monitörizasyonu beceri uygulamaları 
için asistanlık süresi boyunca en az 100 24 saat ritm 
monitörizasyonu değerlendirmesi yapılması 
zorunludur

Transtorasik ekokardiyografi endikasyonlarını 
bilmeli
Rutin ekokardiyografik inceleme için hangi 
alanlardan görüntü çıkarıldığını, rutin ölçümlerin 
nasıl yapıldığını bilmeli
Normal ekokardiyografik görüntüleri 
değerlendirebilmeli
Transtorasik ekokardiyografide kullanılan 
görüntüleme kesitleri, anatomik ve fizyolojik 
değerlendirmeler (duvar hareketleri, diyastolik 
fonksinlar gibi), formüller
Kardiyak hastalıklarda gelişen iki boyutlu (kapaklar, 
miyokart, perikart, aorta ve pulmoner arter) 
ekokardiyografik patolojileri bilmek
Doppler ekokardiyografi (renkli akım, pulsed ve 
devamlı akım Doppler) hakkında teorik bilgileri 
edinmek
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Doppler ekokardiyografi ile yapılan hemodinamik 
ölçümlerin hangi pencereden ve nasıl yapıldığını 
hangi durumlarda kullanıldığını ve normal 
değerlerini bilmek
Kardiyak patolojilerde Doppler ekokardiyografi ile 
yarı kantitaitf ve kantitatif hesaplamaları bilmek
Ekokardiyografik inceleme yapıp rapor yazabilme
Transözefageal ekokardiyografi endikasyonlarını 
bilmeli
Transözefageal ekokardiyografi öncesi hazırlık
Transözefageal ekokardiyografi işleminin nasıl 
yapıldığını ve görüntü pencerelerini bilmek
Stres ekokardiyografi endikasyonlarını bilmeli
Stres ekokardiyografinin protokollerini ve raporların 
nasıl değerlendirileceğini bilmek

Holter testini yorumlayabilme

EKG çeker
EKG'yi yorumlar
Kalp hastalıklarının EKG bulgularını tanıyabilmeli

Elektrokardiyografi

Ekokardiyografi

Transtorasik ekokardiyografi

Transözefageal ekokardiyografi
Dobutamin stres ekokardiyografi
24 saat ritm monitörizasyonu
Egzersiz testi

Ayaktan Hasta / Koruyucu 
Hekimlik Klinik Uygulamaları Diyabetik Kalp Hastalığı
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Hipertansiyon-Arteryel hipertansiyonu olan 
hastalarda kardiyak komplikasyonları ve diğer end-
organ hasarlarını değerlendirmek
Dislipidemi-Dislipideminin farklı formlarını teşhis 
ve tedavi etmek
Dislipidemi-Dislipideminin kardiyak ve non-
kardiyak komplikasyonlarını değerlendirmek
Diyabetik Kalp Hastalığı-Diyabetik bir hastadaki 
kardiyovasküler komlikasyonları teşhis ve tedavi 
etmek(bozulmuş açlık glukozundan,insülin bağımlı 
diyabete kadar uzanabilen bir spektrumda)
Diyabetik Kalp Hastalığı
Halka mesajlar vererek,tüm dünyada 
kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin 
azaltılmasına yardımcı olmak
Birden fazla risk faktörü ile toplam riskin tahmin 
edilenden çok daha fazla olabileceği göz önünde 
bulundurularak risk korunmasına yaklaşılmalı
Hipertansiyon- Arteryel hipertansiyonun çeşitli 
formlarını teşhis ve tedavi etmek
Korunma metodlarının hangi yollarla etkili 
olduklarını anlayabilme
Bir toplumdaki kardiyovasküler hastalık ve risk 
faktörlerini tanımlayabilme
Kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü taşıyan 
hastaları değerlendirme ve tedavi etme

Kişisel bazda global kardiyovasküler riski 
belirleyebilme(HeartSCORE)

Primer korumadan hedef organ hasarının tedavisine 
kadarki sürecin mevcut patolojinin devamlılığı ile 
ilişkili olduğunun hep hatırda tutulması
Prognozu iyileştirmek için asemptomatik hastaların 
tedavisinin önemi benimsenmeli
Hastayı değerlendirirken diyabete eşlik edebilecek 
başka risk faktörlerinin de potansiyel varlığı akılda 
tutulmalı ve hasta ona göre değerlendirilmeli
Hipertansiyonun yeterince teşhis edilemediği ve 
sıklıkla tedavisinin de yetersiz kaldığı bilinmeli
İlaç yazarken fiyatı da göz önünde bulundurulmalı
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Antihipertansif tedaviye bağlılık konusunda hastayı 
motive edebilme
Hastayı değerlendirirken hipertansiyona eşlik 
edebilecek başka risk faktörlerinin de potansiyel 
varlığı akılda tutulmalı
Dislipideminin tanı ve tedavisinin bazen 
multidisipliner bir yaklaşım gerektirebileceği akılda 
olmalı
Hastaları tedaviye bağlılık konusunda motive 
edebilmeli
Hastayı değerlendirirken dislipidemiye eşlik 
edebilecek başka risk faktörlerinin de potansiyel 
varlığı akılda tutulmalı ve hasta ona göre 
değerlendirilmeli
Diyabetik bir hasta için multidisipliner bir 
yaklaşımın gerekliliğinin anlaşılması
Hipertansiyonun tanı ve tedavisinin multidisipliner 
bir yaklaşım gerektirdiğinin akılda tutulması
Diyetisyen,diyabetolog ve uzman hemşirelerle 
işbirliği içerisinde olma
Kalıtsal kardiyovasküler hastalıklara sahip 
ailelerde,aile bireylerine gerekli desteği sunma
Kardiyovasküler hastalıkları önleme programlarına 
aktif bir şekilde katılmalı(ister çocuklar,ister 
erişkinler,ister yaşlılar için olan programlar)
Hastaları eğiterek, hastaların daha sağlıklı yaşam 
biçimlerini benimsemelerine yardımcı olmak
Risk faktör modifikasyonunun önemini takdir 
edebilme
Kardiyovasküler riskin nüfus,cinsiyet,ırk ve 
sosyoekonomik düzeyle ilgili farklılıklar 
gösterebileceğini takdir edebilme
TAVIR VE DAVRANIŞLAR
Diyabetik Kalp Hastalığı:Diyabetik hastaların 
tedavisinde rol alan doktorlar ve yardımcı tıbbi 
personelin oluşturduğu bir ekipte aktif olarak 
yeralabilme

Hipertansiyon:Hipertansiyonu olan bir kişinin risk 
profilini belirlemek için uygun parametrelerden 
yararlanma
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Dislipidemi:Lipid düzeylerini hedef değerlere 
çekmek ve olası komplikasyonların önlenmesi için 
uygun tedaviyi seçme

Dislipidemi:Dislipidemisi olan bir kişinin risk 
profilini belirlemek için uygun parametreleri seçmeli
Dislipidemi:Çoklu ilaç tedavisini yönetebilme
Diyabetik Kalp Hastalığı:Düzgün anamnez almak ve 
fizik muayene yapmak
Diyabetik Kalp Hastalığı:Diyabet ve onunla ilişkili 
komplikasyonları önleyebilme,teşhis ve tedavi 
edebilme
Dislipidemi:Dislipidemiyi doğru tanı ve terapötik 
kontrol metodları kullanarak değerlendirmek
Dislipidemi:Hastaları doğru yaşam tarzı ve tedaviye 
bağlılık konularında bilgilendirebilme
Dislipidemi:Hastaları lipid profili baktırma 
konusunda bilgilendirme
Hipertansiyon:Sekonder hipertansiyon ekartasyonu 
için mümkün olan en ucuz metodların seçilmesi
Hipertansiyon:Hedef organ hasarını önleme/tedavi 
etme ve kan basıncını hedef değerlere çekmek için 
uygun tedaviyi belirleme
Hipertansiyon:Çoklu ilaç tedavisini yönetebilme
Dislipidemi:Düzgün anamnez almak ve fizik 
muayene yapmak
Hipertansiyona bağlı gelişen sekonder organ 
hasarlarını 
belirleme(kardiyak,nörolojik,renal,aterosklerotik 
vaskuler hastalık)
BECERİ
Düzgün anamnez almak ve fizik muayene yapmak.
Kişisel bazda global kardiyovasküler riski 
belirleyebilme(HeartSCORE)
Toplum bazında kardiyovasküler riski 
belirleyebilme(morbidite,mortalite,sakatl
Kişisel ve toplum bazında risk faktörlerinden 
korunmanın yararını değerlendirebilmeli.Risk 
faktörleri ile uygun bir biçimde başedebilmeli ve 
konunun önemi hastaya,hastanın ailesine ve daha 
geniş çevresine yayabilmeli.
Hipertansiyon:Düzgün anamnez almak ve fizik 
muayene yapmak
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HipertansiyonAmbulatuvar kan basıncı 
monitörizasyonu da dahil olmak üzere, 
hipertansiyonun tanı ve tedavisindeki doğru tanı ve 
tedavi metodlarını kullanarak kan basıncının 
değerlendirilmesi
Hipertansiyon:Hastaları tedaviye bağlılık ve yaşam 
tarzı değişiklikleri ile ilgili bilgilendirme
Hipertansiyon:Kendi kan basınçlarını nasıl 
ölçecekleri hakkında bilgilendirme
Dislipidemi tedavisini bilme
Dislipideminin tanı ve değerlendirilmesini bilme
Dislipideminin sonuç ve komplikasyonlarını bilme
Aterosklerozisin hücre biyolojisini bilme
Diabetes Mellitus’un tanımını yapabilmeDiabetin koroner arter hastalığındaki rolunu şu 
başlıklar altında izah edebilme:Epidemiyoloji, 
Kardiyovasküler komplikasyonların patofizyolojisi, 
Risk faktor modifikasyonunun rolü, Diyabetik 
hastalarda koroner arter hastalığının taranması, 
Koroner arter hastalığı olanlarda diabetin 
taranması(oral glukoz tolerans testi), v Diyabetin ve 
onun non-kardiyak ve kardiyak 
komplikasyonlarının(koroner arter hastalığı,diabetik 
kardiyomiyopati,otono

Sekonder hipertansiyon ve nedenlerini 
açıklayabilme:1-Renovasküler hipertansiyon, 2-
Bilateral renal parankimal hastalık, 3-Hormonal 
kontraseptifler ve konjuge östrojenlere bağlı 
hipertansiyon, 3-Sekonder hipertansiyonun diğer 
formları, 4- Sol ventrikül hipertrofisinin hücre 
biyolojisini bilme
Dislipideminin epidemiyoloji,etiyoloji ve 
patofizyolojisini bilme
Esansiyel hipertansiyonun tedavisini bilme
Esansiyel hipertansiyonun komplikasyonlarını 
açıklayabilme
Esansiyel hipertansiyonun tanı ve 
değerlendirilmesini açıklayabilme:1-Ambulatuvar 
kan basıncı monitörizasyonu da dahil olmak üzere 
kan basıncı ölçümü, 2-Hedef organ hasarının 
semptom ve belirtileri, 3-Tanı yöntemleri.
Sekonder korumadaki risk değerlendirilmesini 
açıklayabilmeli
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Risk faktörlerinin sıklıkla bir arada oldukları ve 
dolayısıyla geniş kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiği 
bilinmeli
Spesifik risk faktörlerinin olası sonuç ve 
komplikasyonları tanınabilmeli
Esansiyel hipertansiyonun epidemiyoloji,etiyoloji ve 
patofizyolojisini bilme
Risk faktörlerini ve o toplumla ilgili yüksek riskli 
durumların sıklığını ve dağılımını açıklayabilme

Primer korunmadaki,risk skorlama tablolarındaki ve 
multifktöriyel risklerin bir arada bulunması ile ilgili 
riskleri açıklayabilme
BİLGİ
Diyet ve beslenmenin kardiyovasküler risk 
yönetimindeki rollerini açıklayabilme
Sigara,dislipidemi,diyabet,hipertansiyon,sedanter 
yaşam,sol ventrikül hipertrofisi,obezite,metabolik 
sendrom ve psikososyal faktörlerle ilgili özel tedavi 
ve korunma stratejilerini açıklayabilme
Toplumda görülen bir kardiyovasküler hastalığın 
epidemiyolojisini(insidans,prevalans,beklenen yaşam 
süresi)anlatabilme
AMAÇ
Düzgün anamnez almak ve fizik muayene yapmak.

Girişimsel Tedavi Klinik 
Uygulamalar

Koroner anjiyografi,ventrikülografi ve bypass greft 
anjiyografileri de dahil sol kalp kateterizasyonu 
yapabilme
Perkutan Koroner Girişimler (PKG)

Laboratuvar ekipmanlarının nasıl kullanıldığını 
bilme(kan gazı cihazları,tranduserler,enjeksiyon 
pompası gibi)
Perkütan arteryel(femoral,radial ve brakial) ve venöz 
girişleri yapma ve kateterizasyon sonrasında 
hemostazı sağlama
Oksimetri,basınç ölçümleri ve kardiyak output 
ölçümleri de dahil olmak üzere yatak başı sağ kalp 
kateterizasyonu yapabilme
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Laboratuvarda meydana gelebilecek acil tıbbi 
koşullar ve ölümcül olabilecek aritmiler ile baş 
edebilme
Normal ya da patolojik koroner 
anjiyogram,ventrikülogram,aortogram ve pulmoner 
anjiogramları değerlendirebilme

Kardiyak Kateterizasyon ve Anjiyografide Beceri

Kardiak kateterizasyon ve anjiografide beceri
Transseptal kardiyak kateterizasyon için gerekli 
malzemeleri ve gerekli teknikleri bilme
Sağ ve sol kalp kateterizasyonlarını yapabilme ve 
yorumlayabilme

Kalp,aorta,büyük damarlar,koroner arterler ve 
kateterizasyon için kullanılan femoral,radial,brakial 
arterlerin radyolojik anatomilerinin bilinmesi
Floroskopik görüntüleme,radyasyon fiziği ve 
güvenliği ile ilgili prensipleri bilme
Hemodinamik ve oksimetrik verilerin nasıl elde 
edileceğini bilmek,bununla birlikte kardiak 
output,vasküler direnç,kapak alanı ve birtakım 
ölçütler kullanarak belirlenen AV şantların nasıl 
hesaplandığını bilmek
Kardiyak kateterizasyon sırasında elde edilen basınç 
dalga formlarını bilme
Kateterizasyon için gerekli farklı perkütan ya da cut-
down tekniklerini bilme
Kalp kateterizasyonunda kullanılan farklı kateter 
tiplerini bilme
Koroner anjiografide kullanılan farklı kateter 
tiplerini bilme
Koroner ve sol ventrikül anjiyografisi

Kardiyak kateterizasyon

Nativ koronerler ve bypass greftlerinin 
anjiyogramları ile sol ventrikül anjiyogramlarını 
yapabilme ve bunları yorumlayabilme
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Nativ koronerler ve bypass greftlerinin 
anjiyogramları ,sol ventrikül anjiyogramları

PKG’nin endikasyonlarını,tekniklerini,tipik akut ve 
uzun dönemdeki 
problemlerini,kısıtlılıklarını,komplikasyonlarını,alter
natiflerini ve yardımcı farmakoterapisini anlamak
Majör PKG tekniklerinin mekanizmalarını 
bilme(balon anjiyoplasti,stent 
implantasyonu,rotablasyon)
Balon ve stentlerin, antiproliferatif ilaç 
kaplamaları,tipik uzunluk ve çapları da dahil olmak 
üzere,önemli özelliklerinin bilinmesi
Akut ve subakut stent trombozu,stent restenozu gibi 
problemleri anlama,girişimsel işlemlere karar 
verirken yarar ve risk oranlarının tartılması 
gerektiğini bilmek
Diyabet ve böbrek yetersizliğinin getirdiği ek riskleri 
bilme
PKG’nin akut ve kronik komplikasyonlarından 
haberdar olma
Hastalığın anatomisi,yaygınlığı ve sol ventrikül 
fonksiyonları göz önünde bulundurularak tedavi 
seçimine(medikal,girişimsel ya da cerrahi) karar 
verme.

Adjuvan ilaç tedavisinin, özellikle de antikoagülan 
ve platelet inhibitör 
rejimlerin(aspirin,tienopiridinler,glikoprotein IIb/IIIa-
inhibitörleri)bilinmesi
İntrakoroner ultrason,dopler ve basınç ölçümlerinin 
temel prensiplerini anlama
PKG öncesi ve sonrası özellikle antikoagülan ve 
antiagregan tedavilere adapte olabilme
Kronik koroner arter hastalığı olanlarda anjiyografi 
ve PKG adayları belirleyebilme
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Yapılan işlemin potansiyel zararlarına nasıl yanıt 
verileceğini bilme(kontrast nefropatisi,hematom,ilaç 
rezistansı,hastanın tienopiridin ve ASA alırken 
kanama riski olan nonkardiyak hastalıklara ya da 
girişimsel işlemlere maruz kalması
Akut koroner sendromda acil anjiyografi ve PKG 
adaylarını belirleyebilme

Girisimsel kardiyoloji işlemlerinde yeterlilik
Koroner ve sol ventrikül anjiyografisi:300 işlem
Perkütan girişim:50 işlem
Elektrofizyolojik çalışmalar:50 işlem
Geçici kalp pili implantasyonu:25 işlem
Sağ-sol kalp kateterizasyonu: 25 işlem
Kalıcı kalp pili implantasyonu:50 işlem

Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi

Invaziv Tanısal Klinik 
Uygulamalar

Periferik damar anatomisini (karotis arter, renal arter, 
üst ve alt extremite arterleri vs) bilmeli, invaziv 
teşhis ve tedavi yöntemlerini ve indikasyonlarını 
değerlendirebilmeli

Invaziv Tanısal yöntemlerin risklerini tanımlar

Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografinin 
komplikasyonlarının önleyici tedavilerini 
tanımlar.

Radyasyon fiziği ve güvenliğiyle floroskopik 
görüntülemeyi tarif eder.

Radyasyon fiziği ve güvenliğiyle floroskopik 
görüntülemeyi tarif eder.
Invaziv Tanısal yöntemlerde kullanılan malzemeyi 
tanır

Kateterizasyon laboratuarı ekipmanlarını 
tanımlar.

Invaziv Tanısal yöntemler öncesi hasta 
değerlendirmeyi uygular
Invaziv Tanısal yöntemler sonrası hasta takibi 
uygular
Invaziv Tanısal yöntemler öncesi hasta bilgilendirme 
yöntemlerini uygular
Invaziv Tanısal yöntemlerin teşhis sonuçları ile 
bağlantısını kurar
Invaziv Tanısal yöntemlerin noninvaziv test 
sonuçları ile ilişkisini kurgular

Invaziv Tanısal yöntemlerin gereksiz kullanımını 
önler

Mesleki risklere karşı (radyasyon, enfeksiyon) 
duyarlı davranmak, böyle durumlardan 
personeli ve kendisini korumak
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Invaziv Tanısal yöntemlerden hastaya gelebilecek 
zararları önler

İnvaziv tanısal yöntemlerin komplikasyonlarını 
anında teşhis edebilir, önleyici uygulamaları 
tanımlar ve tedavi yöntemlerini uygular ve 
değerlendirir.

Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografinin 
komplikasyonlarını anlar, önler ve tedavi eder
İnvaziv tanısal yöntemler sonrası hipotansiyon, 
kalp yetmezliği, myokard iskemisi, aritmiler, 
kontrast reaksiyonu komplikasyonlarını tanımlar 
ve tedavi eder.
İnvaziv tanısal yöntemler sonrası renal 
yetmezlik, kolesterol embolisi, retroperitonal 
kanama, kardiyak tamponat komplikasyonlarını 
tanımlar ve tedavi eder.
Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografinin 
komplikasyonlarının önleyici tedavilerini 
tanımlar.

Arteryal (femoral, brakiyal, radyal) ve venöz 
yoldan ulaşılması ve kateterizasyondan sonra 
hemostazın sağlanabilmesi, komplikasyonların 
tedavisi tanımlar.
Giriş yeri komplikasyonlarını değerlendirir ve 
tedavi eder.
Kontrast çeşitlerini ve kontrasta karşı 
oluşabilecek reaksiyonları değerlendirir ve 
tedavi eder.
Oluşabilecek aritmileri değerlendirir ve tedavi 
eder.
Sonrası böbrek yetmezliği bulgularını, tedavi ve 
önlem seçeneklerini değerlendirir.
Verilen ilaçların etki ve yan etkilerini 
değerlendirir.

Invaziv Tanısal yöntemler ile ilgili gerekli 
durumlarda hastayı ileri merkezlere yönlendirmeyi 
uygular
Hangi durumlarda koroner anjiyografi veya invaziv 
testlerin gerekli olmadığını uluslararası kılavuzlara 
dayalı olarak tanımlar, uygular ve değerlendirir.
Invaziv Tanısal yöntemlerle ilgili kullanılan ilaç 
tedavilerini tanımlar

Invaziv Tanısal yöntemler sonrası antikoagulan 
tedavi indikasyonlarını tanımlar
Invaziv Tanısal yöntemler sonrası antiplatelet 
tedavi indikasyonlarını tanımlar

Kardiyak kateterizasyon: Sol ve sağ kalp 
kateterizasyonlarını uygular ve değerlendirir.

Koroner ve sol ventrikül anjiyografisi: Sol 
ventrikül görüntülemeyi uygular ve 
değerlendirir

Koroner anjiyografi ve anjiyoplasti raporlarını 
yorumlayabilme
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Koroner anjiyografi indikasyonlarını bilir, 
uygular ve değerlendirir.

Koroner fizyolojiyi ve koroner akım fizyolojisini 
tanımlar, ve endotel disfonksiyonu değerlendirir.
Selektif Koroner anjiyografi tekniğini tanımlar.
Koroner arter anatomisini tanımlar.
Koroner anjiyografide kullanılan katater 
çeşitlerini ve şekillerini, kullanıldığı 
indikasyonları, zor durumlarda başvurulabilecek 
kateter cinslerini, şekillerini ve büyüklüklerini 
tanımlar.
Koroner bypass kontrolünde graft çeşitlerini, 
graftları görüntülemek için kullanılacak 
yöntemleri tanımlar.
Koroner arter anomalilerini tanımlar.
Koroner fistülleri tanımak ve tedavi seçeneklerini 
tanımlar.
Eşlik eden anomalileri tanımlar.

Kateter işlemi esnasında kullanılan 
malzemelerin özelliklerini ve yetersiz 
malzemelerin hastalara verebileceği zararı 
tanımlar.
Kalp kateterizasyonu öncesi hastaların 
durumlarının değerlendirir.
Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografinin 
komplikasyonlarını anlar, önler ve tedavi eder
Kateterizasyon sırasında femoral, radyal, 
brakiyal arterler dahil, kalp, aort, büyük 
damarlar ve koroner arterlerin radyolojik 
anatomisini değerlendirir.
Kateterizasyonun değişik perkutan ve kesi 
tekniklerini tanımlar.
Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografide 
kullanılan değişik tip kateterleri tanımlar.
Transeptal kardiyak kateterizasyon tekniği ve 
bunda kullanılan araçları tanımlar.

Kalp hastalıkların invaziv hemodinamik olarak 
değerlendirir.

Hemodinamik değerlendirme yöntemlerini 
tanımlar.
Hemodinamik değerlendirmede ve sağ kalp 
kataterizasyonunda indikasyon ve 
kontraindikasyonları değerlendirir ve uygular.
Kalp kapak hastalarında invaziv hemodinamik 
değerlendirme indikasyonlarını tanımlar.
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Pulmoner hipertansiyonu invaziv olarak 
değerlendirir, hemodinamiği 
tanımlar,indikasyonları tanımla, uygular ve 
değerlendirir.
Rutin hemodinamik ve oksimetrik veri toplar, 
tanımlar ve kardiyak outputu, vasküler 
rezistansları, kapak alanlarını, AV şantları 
ölçümlerden hesaplar.
Kardiyak kateterizasyon sırasında oluşan basınç 
dalgalarını ve hemodinamik kriterleri 
değerlendirir ve uygular.
Rutin hemodinamik ve oksimetrik veri toplar, 
tanımlar ve kardiyak outputu, vasküler 
rezistansları, kapak alanlarını, AV şantları 
ölçümlerden hesaplar.
İntrakoroner ultrason, Doppler ve kan basıncı 
değerlendirmelerinin ana prensip ve 
endikasyonlarını anlar.
Hemodinamik ölçümlerle pulmoner ödemin 
kardiyak ve nonkardiyak sebeplerinin belirler.
Kalp kapak hastalarında invaziv hemodinamik 
değerlendirme yöntemlerini tanımlar, uygular 
ve değerlendirir.
Kardiyak output, sistemik şant, pulmoner ve 
sistemik resistans ölçer. Hemodinamik incelemede kullanılan formüller
Kalp yetmezliği tedavisine refrakter hastaların 
hemodinamik bulguları ve potansiyel 
sebeplerini değerlendirir.
Kardiyak ve nonkardiyak şok arasındaki 
hemodinamik ayırımı tanımlar. İntravasküler 
volüm replasman tedavisine yanıt vermeyen 
hastalarda kardiyak ve nonkardiyak şok ayırımı 
tanımlar.
İnatropik ve mekanik kardiyak destek alan 
hastalarda hemodinamik değerlendirme 
tanımlar ve uygular.
Perikardiyak tamponad bulgularını 
hemodinamik olarak değerlendirir ve uygular.
Konstriktif perikardit ve restriktif kalp 
hastalıklarında hemodinamik bulguları 
değerlendirir ve uygular.
Pulmoner hipertansiyon hastalarında 
hemodinamik bulguları ve vazoreaktif testleri 
değerlendirir ve uygular.
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Periop kalp yetmezliği olanlarda hemodinamik 
bulguları değerlendirir ve uygular.

Periferik damar hastalığını (karotis arter, renal arter, 
üst ve alt extremite arterleri vs) invaziv yöntemlerle 
teşhis eder, tedavi indikasyonlarını değerlendirir.

Kateterizasyon sırasında femoral, radyal, 
brakiyal arterler dahil, kalp, aort, büyük 
damarlar ve koroner arterlerin radyolojik 
anatomisini değerlendirir.

Periferik damar anatomisini (karotis arter, renal 
arter, üst ve alt extremite arterleri vs) tanımlar, 
invaziv teşhis ve tedavi yöntemlerini ve 
indikasyonlarını değerlendirir.

Elektrofizyolojik çalışma indikasyonlarını 
değerlendirir. Kalbin elektriksel sistemini anlayıp tanımlar.

İndikasyonlarını değerlendirir ve tanımlar.
Teknik yaklaşımı tanımlar.
Hangi durumlarda elektrofizyoloji ve girişimsel 
kardiyoloji alanında ileri eğitim almış 
meslektaşlara başvurulmasının gerekli 
olduğunu tanımlar, uygular ve değerlendirir.
Elektrofizyolojik çalışma tekniğini tanımlar.
Hangi aritmilerde elektrofizyolojik çalışma 
indikasyonlarının olduğunu değerlendirir.
Elektrofizyolojik çalışma 
kontraindikasyonlarını değerlendirir.
Elektrofizyolojik çalışma sonrası major ve 
minör komplikasyonları değerlendirir ve tedavi 
eder.

Konjenital kalp hastalıklarının yetişkinlerde sık 
görülen formlarını hemodinamik olarak 
değerlendirir.

Doğuştan kalp hastalığı ve şant (ASD,VSD) 
bulunan hastalarda hemodinamik bulguları ve 
ölçüleri değerlendirir ve uygular.

Doğuştan koroner arter anomalilerinin sıklığını 
ve anjiyografik bulgularını tanımlar.

Pacemaker ve perikardiyosentez uygulamalarını 
tanımlar, nasıl ve ne zaman yapılacağını ve olası 
komplikasyonlarını açıklar.

Acil Klinik Uygulamaları AKUT KORONER SENDROMLAR ST yükselmeli Mİ

Akut Mİ şüphesi söz konusu olan hastadan 
eksiksiz kardiyak anamnez alma ve Fizik 
muayeneyi öğrenme
ST yükselmeli Mİ EKG si yorumlama
ST yükselmeli hastaya acilen hangi tanı, takip ve 
tedavi uygulamalarının yapılacağını ilgili 
kılavuzlara uygun olarak öğrenme
Akut Mİ ayırıcı tanısında ve olası mekanik 
komplikasyonlardan şüphe edilmesi halinde 
EKOKARDİYOGRAFİ yapabilme.
Lüzum halinde acilde santral arteryel ve venöz 
damar yolu açma
Lüzum halinde geçici kalp pili takabilme
Acilde trombolitik yapmaya karar verme
Primer perkütan koroner girişime karar verme, 1. 
Operatör olarak koroner anjiyo yapma
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ST yükselmesiz Mİ ST yükselmesiz Mİ EKG si yorumlama

ST yükselmesiz hastaya acilen hangi tanı, takip 
ve tedavi uygulamalarının yapılacağını ilgili 
kılavuzlara uygun bir şekilde öğrenme

Kararsız angina pektoris EKG de akut iskemi bulgularını yorumlama
Kararsız angina pektoriste acilde hangi takip ve 
tedavi uygulamalarının yapılacağını ilgili 
kılavuzlara uygun bir şekilde öğrenme
Kararsız angina pektoriste risk derecelendirmesi 
yapmayı öğrenme
Kararsız angina pektoriste hastanın risk 
değerlendirmesine göre servis, yoğun bakım 
veya ara yoğun bakım yatış kararı verme

Akut perikardit ve kardiyak tamponat

Hastadan kardiyak anamnez almayı öğrenme, 
perikardit semptomlarını sorgulayabilme, 
ağrının ayırıcı tanısını yapabilme

Perikarditin FM bulgularını öğrenme, Perikardit 
EKG bulgularını yorumlamayı öğrenme
1.TELE de kalp gölgesinin genişlediği 
durumlarda perikard efüzyonu ve perikard 
tamponatını ekarte edebilmek için EKO 
yapabilme.
Kalp tamponatı tanısı konulan hastaların yoğun 
bakıma yatırılması ve EKO rehberliğinde acil 
perikardiyosentez yapabilme

Aort diseksiyonu ve diğer akut aortik patolojiler

Hastadan eksiksiz kardiyak anamnez almayı 
öğrenme, aort diseksiyonu ağrısının ayırıcı 
tanısını yapabilme

Aort diseksiyonu FM bulgularını bilme ve EKG 
ve TELE bulgularını yorumlamayı öğrenme

TELE de asendan aorta gölgesinin genişlediği ve 
klinik olarak diseksiyondan şüphe edildiği 
koşullarda , Yüzey EKO yapabilme

Acil tedavi algoritmalarını ÖĞRENMEK
AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİNİN 
KARDİYAK NEDENLERİ ACİL TANI VE 
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Hastanın kalp kökenli akut AC ödeminde olup 
olmadığına karar verme
Akut AC ödemi tablosundaki hastanın 
hemodinamik durumunu değerlendirme, ivedi 
FM muayene yapabilme
EKG ve TELE sini değerlendirebilme
hemodinamisi bozuk hastalarda CVP takabilme, 
entübasyon yapabilme, santral arter yolu 
açabilme, kan gazı alabilme,
Akut sol kalp yetersizliğine neden olabilecek 
tüm patolojilerin tanısını koyabilme, acil kapak 
patolojilerini değerlendirebilme

ACİLDE ARİTMİYE YAKLAŞIM Bradikardi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Supraventriküler aritmi

Ventriküler aritmi
VF EKG sini tanıyabilme, DC kardiyoversiyon 
uygulama

Hemodinamiyi bozan Geniş QRS taşikardiyi 
tanıma ve DC kardiyoversiyon uygulama
Hemodinamiyi bozan Dar QRS SVT EKG sini 
tanıma ve DC kardiyoversiyon uygulama

Hemodinamiyi bozmayan Geniş ve dar QRS 
kompleksli taşikardilerin ayırıcı tanısını 
yapabilme ve acildeki tedavisini uygulayabilme

Hipertansif acillere yaklaşım

İvedi ve öncelikli hipertansif kriz tanısı 
koyabilme ve ilişkili klinik durumları 
tanıyabilme
Hastanın yatışına karar verme ,tedavi 
hedeflerini, tedavi seçeneğini belirleme

ilaç intoksikasyonları, Elektrolit bozuklukları, 
Elektrik çarpması

Digital ve diğer antiaritmik intoksikasyonu, tanı 
ve tedavisi
Warfarine bağlı kanama komplikasyonlarının 
tanı ve tedavisi
hipo /hiper natremi, hipo/hiperpotasemi acil 
tanı ve tedavisi

Göğüs hastalıkları, Göğüs cerrahisi, Kalp cerrahisi 
ile ortak hasta gurupları Pnömotoraks, P emboli, 
Akut arter tıkanması, K Travması

Pnömotoraks acil tanı, TELE ve FM bulgularını 
öğrenme, hastanın göğüs cerrahisine 
yönlendirilmesi
Akut pulmoner emboli klinik, FM, TELE, kan 
gazı bulgularını değerlendirme, EKO ile acilde 
ayırıcı tanı yapabilme
Akut arter tıkanması, organ spesifik 
bulgularının bilinmesi hastanın acilen damar 
cerrahisi veya genel cerrahiye yönlendirilmesi
Kalbe ve büyük damarlara nafiz künt ve delici 
travma varlığında hastanın kardiyak durumunu 
hızla değerlendirmek

Yoğun Bakım Klinik 
Uygulamaları Akut koroner sendrom

ST yükselmeli miyokard infarktüsü (ST 
Yükselmeli Mİ) Yoğunbakımda (YB) teşhisi

Klinik tabloları ve ayırcı teşhisi
ST yükselmeli Mİ'nün mutad ve atipik klinik 
tablolarının tanınması ve ilgili durumlarla 
karışabilen diğer hastalıklardan ayırdedilmesi
EKG bulguları ve ayırıcı teşhisi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
ST yükselmeli Mİ nün tipik ve atipik EKG 
bulgularının tanınması ve her EKG bulgusunun 
(ST yükselmesi, T negatifliği, Q dalgası) ayırıcı 
tanının yapılması
Miyokard nekroz göstergeleri
Miyokard nekroz göstergelerinin miyokard 
infarktüsü zeminindeki yükselme ve düşme 
profillerinin tanımlanması, reperfüzyon 
sırasındaki evolüsyonun ayırdedilmesi, herbir 
nekroz göstergesinin spesikliğinin ve 
duyarlılığının tarfi
YB da tedavisi
Genel medikal tedavi prensipleri
Güncel ACC/AHA ce ESC kılavuzları ile son 
çalışmaların ışığında ST yükselmeli Mİ'nün 
revaskülarizasyon dışındaki acil ve idame 
medikal tedavisinin yapılabilmesi; yanısıra 
ilaçların semptomatik ve prognostik önemlerinin 
kavranması
Trombolitik tedavi (ilaçlar, uygulanma şekilleri, 
endikasyonlar, kontrendikasyonlar)
ST yükselmeli Mİ'nün trombolitik tedavi 
endikasyon, kontrendikasyon, uygulama şekli, 
yan etkiler ve ilaçların ayrıntılı özellikleri ile 
tedavi komplikasyonlarının öğrenilmesi ve 
uygun şekilde tatbiki; İlgili bu konudaki kılavuz 
bilgilerinin bilinmesi
Komplikasyonları ve tedavileri
ST yükselmeli Mİ'nün komplikasyonlarının 
tanınması ve ilgili tedavilerinin uygun şekilde 
yapılabilmesi

Kararsız angina pektoris (KAP) ve ST 
yükselmesiz miyokard infarktüsü Teşhis ve risk sınıflaması

Klinik tabloların tanınması; farklı kılavuzlara 
göre risk sınıflamalarının yapılabilmesi ve risk 
sınıflamasının prognoz ve tedavideki öneminin 
anlaşılması
ST yükselmesiz Mİ ve KAP'ın EKG 
yorumlanması ve ayırıcı teşhisi
ST yükselmesiz MI ve KAP deki EKG 
bulgularının öğrenilmesi ve ayırıcı tanının 
yapılabilmesi
ST yükselmesiz MI ve KAP tedavisi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Güncel ACC/AHA ce ESC kılavuzları ile son 
çalışmaların ışığında ST yükselmesiz Mİ ve KAP 
nin acil ve idame medikal tedavisinin 
yapılabilmesi; ilaçların endikasyon ve ayrıntılı 
uygulama bilgilerine sahip olunması ve ilgili 
ilaçların semptomatik ve pro

Akut aritmi problemleri Taşikardiler
Supraventriküler taşikardiler-klinik ve EKG 
tanıları; tedavileri
Supraventriküler taşikardilerin klinik ve EKG 
tanısı ve ayırıcı tanısı; acil tedavi yaklaşımlarının 
kavranması
Ventriküler taşikardiler- klinik ve EKG tanıları 
ve tedavileri
Ventriküler taşikardilerin klinik ve EKG tanısı ve 
ayırıcı tanısı; acil tedavi yaklaşımlarının 
kavranması

Bradikardiler
Sinüs düğümü hastalığı- klinik ve EKG tanısı; 
tedavisi
Sinüs düğümü hastalığına ilişikin klinik ve EKG 
tablolarının kavranması ve acil tedavilerinin 
yapılabilmesi
Atriyoventriküler (AV) AV ileti bozuklukları - 
klinik ve EKG tanısı; tedavisi
AV blokların klinik ve EKG tablolarının 
kavranması ve acil tedavilerinin yapılabilmesi

Akut kalp yetersizliği Akut sağ kalp yetersizliği
Post-op ve diğer sebeblerle gelişen akut sağ kalp 
yetersizliği
Akut sağ kalp yetersizliği gelişebilecek cerrahi 
ve diğer etyolojilerden haberdar olunması ve 
tadavilerinin bilinmesi

Akut masif pulmoner emboli Teşhis (klinik ve laboratuar testleri)

Pulmoner emboli etyolojisinin ve tanıda 
kullanılan testlerin kavranması ve bu testleri 
ayrıntılı bir şekilde yorumlanabilmesi ve ayırıcı 
tanının yapılabilmesi

Tedavi (medikal teadavi; trombolitik tedavi 
endikasyonları/kontrendikasyonları; cerrahi 
tedavi endikasyonları)

Pulmoner emboli tedavi seçenekleri ve bu 
endikasyonlarının ayrıntılı olarak kavranması

Akut sol kalp yetersizliği (akut pulmoner ödem) Teşhis (klinik ve laboratuar testleri)

Akut sol kalp yetersizliğinin teşhisi ve teşhiste 
kullanılan testlerin yorumlanabilmesi ve ayırıcı 
tanı

Tedavi (acil medikal tedavi, parenteral 
inotropik tedaviler ve idame tedavisi)

Tedavide kullanılan ilaçların ve diğer girişimlerin 
uygulanabilmesi ve ilgili ilaçlara ilişikin ayrıntılı 
bilgi sahibi olunması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kardiyopulmoner resüsitasyon Temel hayat desteği
Temal hayat desteğinin teorik olarak kavranması 
ve uygulanması, resüsitasyonun idare edilmesi

İleri hayat desteği
İleri hayat desteğinin teorik olarak kavranması ve 
uygulanması, resüsitasyonun idare edilmesi

Kardiyopulmoner resüsitasyon Temel hayat desteği
Temal hayat desteğinin teorik olarak kavranması 
ve uygulanması, resüsitasyonun idare edilmesi

Resüsitasyon sonrası takip

Resüsitasyon sonrası etyolojinin 
belirlenebilmesi, prognozlarının kavranması ve 
uzun süreli takip ve tedavinin planlanabilmesi

Perkütan vasküler işlem sonrası hasta takibi

Farklı perkütan girişimlerin (PTCA, stent 
implantasyonu, valvüloplasti vs) 
komplikasyonları ile ilgili donanımlı olunması ve 
her işleme göre farklı olabilecek takip 
protokolleri çerçevesinde ilgili hastaların 
takibinin yapılabilmesi

İnvazif ve non-invazif monitörizasyon

İnvazif ve non-invazif monitörizasyonun 
endikasyonları ve süreleri ile ilgili bilgi sahibi 
ollunması

Yoğun bakımda invazif girişimler Santral venöz kateter uygulaması
Santral venöz kateterin takılması ile ilgili 
endikasyonların kavranması, tekniklerin 
öğrenilmesi; komplikasyonların farkında 
olunması ve işlemin yapılabilmesi
Pulmoner arter "wedge" kateteri uygulaması
Pulmoner arter "wedge" kateteri takılması ile 
ilgili endikasyonların kavranması, tekniklerin 
öğrenilmesi; komplikasyonların farkında 
olunması ve işlemin yapılabilmesi
Geçici kalp pili takılması
Geçici kalp pili takılması ile ilgili 
endikasyonların kavranması, tekniklerin 
öğrenilmesi; komplikasyonların farkında 
olunması ve işlemin yapılabilmesi
Perikardiyosentez yapılması
Tamponadın kavranması, işlem ile ilgili teorik 
bilgilerin kavranması ve işlemin yapılabilmesi

Yoğun bakım ünitesindeki cihazların kullanımı Monitörlerin merkezi ve hasta başı kullanımı
İlgili cihazın ayrıntılı olarak kullanılabilmesi ; 
ayarlarının yapılabilmesi
Kardiyoversiyon ve defibrilasyon cihazının 
kullanımı
İlgili cihazın ayrıntılı kullanılabilmesi
İntraaortik balon pompası cihazının kullanımı
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İlgili cihazın ayrıntılı olarak kullanılabilmesi ; 
ayarlarının yapılabilmesi
BİPAP ve CPAP cihazlarının kullanımı
İlgili cihazın ayrıntılı olarak kullanılabilmesi ; 
ayarlarının yapılabilmesi
Geçici kalp pili cihazı ve kalıcı kalp pili ve ICD 
sorgulama (interrogasyon) cihazlarının kullanımı
İlgili cihazın ayrıntılı olarak kullanılabilmesi ; 
ayarlarının yapılabilmesi
Pozitif basınçlı suni solunum cihazınınkullanımı
İlgili cihazın ayrıntılı olarak kullanılabilmesi ; 
ayarlarının yapılabilmesi

Yoğun bakım ünitesinde uygulanan spesifik 
parenteral tedavilerin (inotropikler, 
levosimendan, trombolitikler; Gp2b3a inh, 
amiodaron vs) uygulanması

Kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde uygulanan 
parenteral tedavi protokollerinin öğrenilmesi ve 
uygulanması

Yatan Hasta Klinik 
Uygulamaları İnfektif Endokardit İnfektif endokardit (İE) tanısı oluşturur

İE patofizyolojisini tanımlar
İE'te semptom ve bulguları tarif eder
Kan kültürü alma prensiplerini sayar
İE için risk gruplarını sınıflar
İE tedavisi planlar İE'te cerrahi tedavi endikasyonlarını sayar

Verilen olgu için İE tedavisi düzenler

Perikart Hastalıkları Perikart hastalığı tanısı oluşturur
Akut perikardit ile AMİ’nin ayırıcı tanısının nasıl 
yapılacağını tarif eder

Konstriktif perikarditlerin semptom ve 
bulgularını tarif eder Konstriktif perikarditte tanı yöntemlerini açıklar
Kalp tamponadının patofizyolojisini açıklar
Perikart hastalıklarının tedavisini düzenler Perikarditlerin girişimsel tedavilerini tarif eder

Verilen perikardit olgusu için tedavi planlaması 
yapar

Miyokarditler/Kardiyomiyopatikler (KMP) Miyokarditler/KMP için tanı oluşturur
Miyokarditler/KMP'de semptom ve bulguları 
tarif eder
Miyokarditler/KMP'in tanı yöntemlerini sıralar
Hipertrofik KMP’de yüksek riskli grupları tarif 
eder

Miyokarditler/KMP'de tedavi planlar
Miyokarditler/KMP'de ilaç dışı tedavileri 
(pacemaker, ICD, alkol ablasyonu vs) tarif eder
Verilmiş Miyokarditler/KMP olgusu için tedavi 
düzenler

Konjenital Kalp Hastalıkları
Konjenital Kalp Hastalıklarının tanısını 
oluşturur Konjenital kalp hastalığını tanımlar
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ASD, VSD, PDA, pulmoner darlık ve aort 
koarktasyonunda semptom ve bulguları tarif eder
ASD, VSD, PDA, pulmoner darlık ve aort 
koarktasyonunda tanı yöntemlerini sıralar
ASD, VSD, PDA, pulmoner darlık ve aort 
koarktasyonunda hemodinamik değişiklikleri 
tarif eder
Diğer konjenital kalp hastalıklarında tanı 
yöntemlerini tarif eder

Konjenital Kalp Hastalıkları için tedavi planlar
Konjenital kalp hastalıklarında ilaçla tedavi 
ilkelerini tarif eder
Konjenital kalp hastalıklarında ilaç dışı tedavi 
ilkelerini tarif eder
Siyanotik ataklarda tedavi ilkelerini tarif eder
Verilen konjenital kalp hastalığı olgusunda uygun 
tedavi planlamasını yapar

Aritmiler Aritmi tanısı oluşturur Aritmi kavramını tarif eder
Aritmileri sınıflar
Aritmilerin EKG tanısının nasıl yapıldığını tarif 
eder

Aritminin patofizyolojisini açıklar
Geniş QRS takikardilerin ayırımının nasıl 
yapıldığını tarif eder
Elektrofizyolojik çalışma ilkelerini sıralar

Aritmilerde tedavi planlar Antiaritmik ilaçları sınıflar
Antiaritmik ilaçların etki mekanizmalarını 
açıklar

Antiaritmik ilaç seçiminde etkili faktörleri sıralar
Atriyal fibrilasyon ve flutter’da tedavi ilkelerini 
açıklar
PSVT, VT ve VF’de acil tedavi yaklaşımlarını 
tarif eder
ICD endikasyonlarını sayar
Geçici ve kalıcı pacemaker endikasyonlarını 
sıralar
Ventriküler taşikardilerin uzun dönem tedavi 
ilkelerini açıklar
Verilen aritmi olgusu için uygun tedavi 
yaklaşımını tarif eder ve planlar

Senkop Senkop tanısı oluşturur Senkopu tanımlar
Senkopları sınıflar
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Senkop patofizyolojisini tarif eder
Senkoplarda tanısal yaklaşımı tarif eder
Tilt table testinin uygulama ilkelerini sayar
Tilt table testinin analizinin nasıl yapıldığını tarif 
eder
Senkop tanısında Holter analizinin yerini tarif 
eder

Senkop tedavisi planlar
Senkoplu hastalarda ilaç dışı korunma 
yöntemlerini açıklar
Senkoplu hastalarda uzun dönem tedavi ilkelerini 
açıklar

Ani ölüm Ani ölümü tanımlar Ani ölümün evrelerini tarif eder
Ani ölüm için riskli grupları sayar
Ani ölümde primer ve sekonder korunmayı tarif 
eder

Şok Şok tanısı koyar Şoku tanımlar
Şok nedenlerini sınıflar

Şokun ayırıcı tanısının nasıl yapıldığını tarif eder
Şokun patofizyolojik mekanizmalarını açıklar
Şokun semptom ve bulgularını sıralar
Şokun tanı kriterlerini sayar
Şok tanısının nasıl oluşturulacağını tarif eder

Şokta tedavi planlar Şokta tedavi ilkelerini tarif eder
Şokta tedavi yaklaşımlarını tarif eder
Verilen olguda tedavi planlaması yapar

Akciğer ödemi Akciğer ödemi tanısı oluşturur Akciğer ödemini tanımlar
Akciğer ödeminin patofizyolojisini tarif eder
Kardiyak ve nonkardiyak akciğer ödeminin nasıl 
yapılacağını tarif eder

Akciğer ödemi için tedavi planlaması yapar
Akciğer ödeminde acil tedavi yaklaşımlarını tarif 
eder
Verilen olgu için tedavi planlaması yapar

Aort anevrizması ve diseksiyonu Aort anevrizması ve diseksiyonu tanısı koyar Göğüs ağrısı yapan nedenleri açıklar
Aort anevrizması ve diseksiyonunu tanımlar
Göğüs ağrılı hastada aort diseksiyonunun ayırıcı 
tanısının nasıl yapıldığını tarif eder
Aort anevrizması ve diseksiyonunun 
patofizyolojisini tarif eder
Aort anevrizması ve diseksiyonunun tanı 
yöntemlerini sayar

Aort anevrizması ve diseksiyonu tedavisini 
planlar

Aort anevrizması ve diseksiyonunun tedavi 
ilkelerini tarif eder
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Periferik arter ve ven hastalıkları
Periferik arter ve ven hastalıklarının tanısını 
oluşturur Arter ve ven hastalıklarını sınıflar

Kronik tıkayıcı arter hastalıklarında semptom ve 
bulguları tarif eder
Kronik tıkayıcı arter hastalıklarında tanı 
yöntemlerini sıralar
Akut arter hastalıklarında tanı yöntemlerini 
sıralar

Venöz sistem hastalıklarında semptom ve 
bulguları tarif eder
Venöz sistem hastalıklarında tanı yöntemlerini 
sıralar

Periferik arter ve ven hastalıklarında tedavi 
planlar

Kronik tıkayıcı arter hastalıklarında tedavi 
ilkelerini tarif eder
Akut arter hastalıklarında tedavi ilkelerini tarif 
eder
Venöz sistem hastalıklarında tedavi ilkelerini 
tarif eder
Verilen olguda tedavi planlaması yapar

Hipertansiyon Hipertansiyon tanısı oluşturur Hipertansiyonu tanımlar
Hipertansiyon sınıflamasını açıklar
Hipertansiyon nedenlerini sıralar
Hipertansiyonda patofizyolojik mekanizmaları 
tarif eder
Acil ve öncelikli hipertansiyon kavramını 
tanımlar
Hipertansiyon olgusunda tanısal yaklaşımı tarif 
eder
Sekonder hipertansiyon kavramını açıklar
Sekonder hipertansiyon araştırılması gereken 
hasta grubunu tanımlar
Sekonder hipertansiyon düşünülen hastalarda 
tanısal yaklaşımı tarif eder
Verilen olguda hipertansiyon tanısı oluşturur

Hipertansiyon tedavisi planlar Antihipertansif ilaçları sınıflar
Acil ve öncelikli hipertansiyon olgularında tedavi 
ilkelerini tarif eder
Hipertansiyonun tedavi ilkelerini tarif eder
Hastaya uygun ilaç tedavisinin nasıl 
planlanacağını tarif eder
Hipertansiyonda ilaç dışı tedavi yöntemlerini 
tarif eder
Verilen olguda tedavi planlaması yapar
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Kalp yetersizliği Kalp yetersizliği tanısı oluşur Kalp yetersizliğini tanımlar

Kalp yetersizliğini sınıflar
Kalp yetersizliğinin etyolojik nedenlerini sıralar
Kalp yetersizliğinin patofizyolojik 
mekanizmalarını tarif eder
Sisteolik ve diyastolik kalp yetersizliği 
kavramlarını tarif eder
Kalp yetersizliğinin semptom ve bulgularını tarif 
eder
Kalp yetersizliğinde tanısal yaklaşımın nasıl 
yapıldığını tarif eder

Kalp yetersizliğinde tedavi planlar Kalp yetersizliğinin tedavi ilkelerini tarif eder
Akut kalp yetersizliği tedavisinin ilaçla tedavi 
ilkelerini tarif eder
Kronik kalp yetersizliğinin ilaç tedavisini tarif 
eder
Kalp yetersizliğinde ilaç dışı tedavi yöntemlerini 
sıralar
Kalp yetersizliğinde cerrahi tedavi (kalp nakli) 
endikasyonlarını sıralar
Kalp yetersizliğinde cerrahi tedavi (kalp nakli) 
kontrendikasyonlarını sıralar
Kalp naklinde nakil öncesi hazırlık ilkelerini 
açıklar
İntraaortik balon pompasının çalışma ilkelerini 
ve hemodinamik etkilerini açıklar
İntraaortik balon pompası endikasyon ve 
kontrendikasyonlarını sıralar
İntraaortik balon pompası dışındaki mekanik 
destek cihazlarını sayar
Verilen olgu için tedavi planlar

Kalp kapak hastalıkları Kalp kapak hastalıklarında tanı oluşturur Kalp kapak hastalığı tanımı yapar
Kalp kapak hastalıklarını sınıflar
Kalp kapak hastalıklarının etyolojilerini sıralar
Üfürümlerin oluşma mekanizmasını tarif eder
Üfürümleri sınıflar
Masum üfürümleri tanımlar
Kalp kapak hastalıklarının patofizyolojisini 
tanımlar
Kapak hastalıklarında ortaya çıkan hemodinamik 
değişiklikleri tarif eder
Akut romatizmal ateşte tanı yaklaşımını tarif 
eder
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Kalp kapak hastalıklarının semptom ve 
bulgularını sıralar
Kalp kapak hastalıklarında tanı yaklaşımlarını 
tarif eder

Kalp kapak hastalıklarında tedavi planlar
Kalp kapak hastalıklarından korunma ilkelerini 
sıralar
Akut romatizmal ateşte tedavi ilkelerini sıralar
Akut romatizmal ateşte proflaktik tedavi 
ilkelerini sıralar
Kalp kapak hastalıklarında ilaçla tedavi ilkelerini 
açıklar
Kalp kapak hastalıklarında cerrahi tedavi 
ilkelerini sıralar
Kalp kapak hastalıklarında perkütan ve carrahi 
tedavi ilkelerini sıralar
Kalp kapak hastalıklarından primer ve sekonder 
korunma ilkelerini tarif eder
Prostetik kapak hastalarında takip ilkelerini 
açıklar

Medikal Tedavi / 
Rehabilitasyon Klinik 
Uygulamaları

Kardiyovasküler hastalıkları tedavi ederken 
farmakolojiye teorik ve pratik anlamda hakim olma

İlaçların sınıflandırılması ve etki 
mekanizmalarının bilinmesi (Farmakokinetik, 
farmakodinamik, farmakogenetik, 
endikasyonlar, kontrendikasyonlar, yan etkileri 
ve toksisiteleri) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri

anjiyotensin reseptör blokerleri
aldosteron antagonistleri
renin inhibitörleri
diüretikler
antiaritmik ilaçlar
betabloker ilaçlar
Alfa bloker ilaçlar
kalsiyum kanal blokerleri
antitrombositer ilaçlar
antikoagülan ilaçlar
trombolitikler
lipid düşürücü ilaçlar
nitratlar
diğer vazodilatasyon yapan ilaçlar
pozitif inotropik ilaçlar
dijital
özel etki mekanizmasına sahip ilaçlar
kardiyak toksisite yapan ilaçlar
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Kardiyovasküler hastalıklarda sık kullanılan 
diğer ilaçlar (narkotik analjezikler, 
sedatif/anksiyolitik ilaçlar vb.)
Kardiyovasküler hastalığa eşlik eden 
hastalıklarla ilgili ilaçlar (özellikle Anemi, 
diyabet ve tiroid ilaçlarının gözden geçirilmesi)

İlacın etkinlik ve güvenliği için birtakım tanısal 
testleri yapabilme ve 
yorumlayabilme(laboratuar 
testleri,EKG,hemodinamik monitörizasyon ve 
eko)

Hastaya ilaç yazarken ve tadaviyi izlerken 
gözönünde bulundurulması gerekenler

Hastanın kullandığı ilaçlar ile ilgili detaylı 
anamnez alınmalı(marketlerde satılan ilaçlar dahi 
sorgulanmalı)
İlaç başlarken risk ve yarar hesabı yapılmalı
İlaç tedavisinin beklenen etkileri ve yan etkileri 
izlenmeli ve gerektiğinde tedavi değişikliklerine 
gidilmeli
Olası ilaç etkileşimleri fark edilmeli ve gerekli 
düzenlemeler yapılmalı
İlaçların fiyatları takip edilmeli
Hastanın kullanmakta olduğu bitkisel bir takım 
ilaçlar tespit edilmeli ve hastaya bunlarla ilgili 
gerekli bilgilendirme yapılmalı
Tedaviye bağlılık ve olası yan etkilerin erken 
tespiti için hasta ve hasta yakınları ile temasta 
olunmalı

İlaçları tercih ederken dikkat edilecek hususlar
İlaçla ilgili yayınlanmış bir klinik çalışmanın 
dizayn ve sonuçlarını değerlendirebilme
İlaç ile ilgili randomize klinik çalışmalar ve 
kanıta dayalı tıp ile ilgili temel bilgilere sahip 
olma
İlaçla ilgili kanıta dayalı tıp prensipleri ve 
mevcut klavuz bilgilerinin klinik uygulamaya 
yansıtılması

REHABİLİTASYON Rehabilitasyon ve bileşenlerinin Tanımlanması
Kardiyak bakımın bileşeni olarak rehabilitasyonu 
ve sekonder korunmayı tanımlamak
Kalp hastalığı olanlarda rehabilitasyonun ve 
sekonder korunmanın iş hayatı ve özel hayat 
açısından önemini tanımlamak
Egzersiz ve spor fizyolojisini anlama ve egzersiz 
yararlarını ve güvenliğini tanımlamak
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temel değerlendirmeyi, egzersiz testini, hasta 
eğitimini, hayat tarzı değişikliklerini, risk faktörü 
yönetimini, psikososyal ve mesleki desteğin 
önemini anlamak
Rehabilitasyon ve sekonder korunmada uzman 
hemşirelerin, fizyoterapistlerin, psikologların, 
diyetisyenlerin ve genel pratisyenlerin rolünü 
tanımlamak
Rehabilitasyonun psikolojik yönlerini 
tanımlamak

Hastalarda kardiyovasküler risk ve egzersiz 
kapasitesini değerlendirmek

Hedef populasyonu ve hastalarda risk 
sınıflamasını tanımlamak
Spesifik populasyonları tanımlamak (Akut 
koroner sendrom, revaskülarizasyon yapılan 
hastalar, stabil koroner arter hastalığı, kalp 
yetersizliği, Diyabet)
Spesifik populasyonlara program planlamak
Kardiyopulmoner egzersiz testi yada 
konvansiyonel egzersiz testi, ekokardiyografi ve 
gerekiyorsa diğer testleri uygulayarak risk 
sınıflaması yapmak
Yoğunluk, süre, değişim açısından egzersiz 
programlarını ve diğer hayat tarzı değişikliklerini 
tanımlama
Kalp hastalıklarının karşılıklı fiziksel ve 
psikolojik etkileşimlerini tanımlamak
Hasta ve aile eğitiminin önemini tanımlamak

“Atlet kalbi” “Atlet kalbi” özelliklerini tanımlamak
“Atlet kalbi” özelliklerini değerlendirebilmek
Sporun kardiyolojideki rolünü tanımlamak

Konsultasyon Klinik 

Ayaktan Hasta / Koruyucu 
Hekimlik Klinik Uygulamaları

Kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü taşıyan 
hastaları değerlendirme ve tedavi etme

Korunma metodlarının hangi yollarla etkili 
olduklarını anlayabilme
Bir toplumdaki kardiyovasküler hastalık ve risk 
faktörlerini tanımlayabilme
Halka mesajlar vererek,tüm dünyada 
kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin 
azaltılmasına yardımcı olmak

Hipertansiyon- Arteryel hipertansiyonun çeşitli 
formlarını teşhis ve tedavi etmek
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Hipertansiyon-Arteryel hipertansiyonu olan 
hastalarda kardiyak komplikasyonları ve diğer 
end-organ hasarlarını değerlendirmek
Dislipidemi-Dislipideminin farklı formlarını 
teşhis ve tedavi etmek
Dislipidemi-Dislipideminin kardiyak ve non-
kardiyak komplikasyonlarını değerlendirmek
Diyabetik Kalp Hastalığı-Diyabetik bir 
hastadaki kardiyovasküler komlikasyonları 
teşhis ve tedavi etmek(bozulmuş açlık 
glukozundan,insülin bağımlı diyabete kadar 
uzanabilen bir spektrumda)

Toplumda görülen bir kardiyovasküler hastalığın 
epidemiyolojisini(insidans,prevalans,beklenen yaşam 
süresi)anlatabilme

Risk faktörlerini ve o toplumla ilgili yüksek 
riskli durumların sıklığını ve dağılımını 
açıklayabilme
Primer korunmadaki,risk skorlama 
tablolarındaki ve multifktöriyel risklerin bir 
arada bulunması ile ilgili riskleri açıklayabilme
Diyet ve beslenmenin kardiyovasküler risk 
yönetimindeki rollerini açıklayabilme
Sigara,dislipidemi,diyabet,hipertansiyon,sedant
er yaşam,sol ventrikül 
hipertrofisi,obezite,metabolik sendrom ve 
psikososyal faktörlerle ilgili özel tedavi ve 
korunma stratejilerini açıklayabilme
Risk faktörlerinin sıklıkla bir arada oldukları ve 
dolayısıyla geniş kapsamlı bir yaklaşım 
gerektirdiği bilinmeli
Sekonder korumadaki risk değerlendirilmesini 
açıklayabilmeli
Spesifik risk faktörlerinin olası sonuç ve 
komplikasyonları tanınabilmeli
Esansiyel hipertansiyonun 
epidemiyoloji,etiyoloji ve patofizyolojisini 
bilme
Esansiyel hipertansiyonun komplikasyonlarını 
açıklayabilme
Esansiyel hipertansiyonun tanı ve 
değerlendirilmesini açıklayabilme:1-
Ambulatuvar kan basıncı monitörizasyonu da 
dahil olmak üzere kan basıncı ölçümü, 2-Hedef 
organ hasarının semptom ve belirtileri, 3-Tanı 
yöntemleri.
Esansiyel hipertansiyonun tedavisini bilme
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Sekonder hipertansiyon ve nedenlerini 
açıklayabilme:1-Renovasküler hipertansiyon, 2-
Bilateral renal parankimal hastalık, 3-Hormonal 
kontraseptifler ve konjuge östrojenlere bağlı 
hipertansiyon, 3-Sekonder hipertansiyonun 
diğer formları, 4- Sol ventrikül hipertrofisinin 
hücre biyolojisini bilme
Dislipideminin epidemiyoloji,etiyoloji ve 
patofizyolojisini bilme
Dislipideminin sonuç ve komplikasyonlarını 
bilme
Dislipideminin tanı ve değerlendirilmesini 
bilme
Dislipidemi tedavisini bilme
Aterosklerozisin hücre biyolojisini bilme
Diabetes Mellitus’un tanımını yapabilmeDiabetin koroner arter hastalığındaki rolunu şu 
başlıklar altında izah edebilme:Epidemiyoloji, 
Kardiyovasküler komplikasyonların 
patofizyolojisi, Risk faktor modifikasyonunun 
rolü, Diyabetik hastalarda koroner arter 
hastalığının taranması, Koroner arter hastalığı 
olanlarda diabetin taranması(oral glukoz 
tolerans testi), v Diyabetin ve onun non-
kardiyak ve kardiyak 
komplikasyonlarının(koroner arter 
hastalığı,diabetik kardiyomiyopati,otono

Düzgün anamnez almak ve fizik muayene yapmak.
Kişisel bazda global kardiyovasküler riski 
belirleyebilme(HeartSCORE)

Toplum bazında kardiyovasküler riski 
belirleyebilme(morbidite,mortalite,sakatl

Toplum bazında kardiyovasküler riski 
belirleyebilme(morbidite,mortalite,sakatl
Kişisel ve toplum bazında risk faktörlerinden 
korunmanın yararını değerlendirebilmeli.Risk 
faktörleri ile uygun bir biçimde başedebilmeli 
ve konunun önemi hastaya,hastanın ailesine ve 
daha geniş çevresine yayabilmeli.
Hipertansiyon:Düzgün anamnez almak ve fizik 
muayene yapmak
HipertansiyonAmbulatuvar kan basıncı 
monitörizasyonu da dahil olmak üzere, 
hipertansiyonun tanı ve tedavisindeki doğru 
tanı ve tedavi metodlarını kullanarak kan 
basıncının değerlendirilmesi
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Hipertansiyon:Hastaları tedaviye bağlılık ve 
yaşam tarzı değişiklikleri ile ilgili bilgilendirme
Hipertansiyon:Kendi kan basınçlarını nasıl 
ölçecekleri hakkında bilgilendirme
Hipertansiyon:Sekonder hipertansiyon 
ekartasyonu için mümkün olan en ucuz 
metodların seçilmesi

Hipertansiyon:Hedef organ hasarını 
önleme/tedavi etme ve kan basıncını hedef 
değerlere çekmek için uygun tedaviyi belirleme
Hipertansiyon:Hipertansiyonu olan bir kişinin 
risk profilini belirlemek için uygun 
parametrelerden yararlanma
Hipertansiyona bağlı gelişen sekonder organ 
hasarlarını 
belirleme(kardiyak,nörolojik,renal,ateroskleroti
k vaskuler hastalık)
Hipertansiyon:Çoklu ilaç tedavisini 
yönetebilme
Dislipidemi:Düzgün anamnez almak ve fizik 
muayene yapmak
Dislipidemi:Dislipidemiyi doğru tanı ve 
terapötik kontrol metodları kullanarak 
değerlendirmek
Dislipidemi:Hastaları doğru yaşam tarzı ve 
tedaviye bağlılık konularında bilgilendirebilme
Dislipidemi:Hastaları lipid profili baktırma 
konusunda bilgilendirme
Dislipidemi:Lipid düzeylerini hedef değerlere 
çekmek ve olası komplikasyonların önlenmesi 
için uygun tedaviyi seçme
Dislipidemi:Dislipidemisi olan bir kişinin risk 
profilini belirlemek için uygun parametreleri 
seçmeli
Dislipidemi:Çoklu ilaç tedavisini yönetebilme
Diyabetik Kalp Hastalığı:Düzgün anamnez 
almak ve fizik muayene yapmak
Diyabetik Kalp Hastalığı:Diyabet ve onunla 
ilişkili komplikasyonları önleyebilme,teşhis ve 
tedavi edebilme
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Diyabetik Kalp Hastalığı:Diyabetik hastaların 
tedavisinde rol alan doktorlar ve yardımcı tıbbi 
personelin oluşturduğu bir ekipte aktif olarak 
yeralabilme

Risk faktör modifikasyonunun önemini takdir 
edebilme

Risk faktör modifikasyonunun önemini takdir 
edebilme
Hastaları eğiterek, hastaların daha sağlıklı 
yaşam biçimlerini benimsemelerine yardımcı 
olmak
Kalıtsal kardiyovasküler hastalıklara sahip 
ailelerde,aile bireylerine gerekli desteği sunma
Diyetisyen,diyabetolog ve uzman hemşirelerle 
işbirliği içerisinde olma
Kardiyovasküler hastalıkları önleme 
programlarına aktif bir şekilde katılmalı(ister 
çocuklar,ister erişkinler,ister yaşlılar için olan 
programlar)
İlaç yazarken fiyatı da göz önünde 
bulundurulmalı
Hipertansiyonun tanı ve tedavisinin 
multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğinin 
akılda tutulması
Antihipertansif tedaviye bağlılık konusunda 
hastayı motive edebilme

Hipertansiyonun yeterince teşhis edilemediği ve 
sıklıkla tedavisinin de yetersiz kaldığı bilinmeli
Hastayı değerlendirirken hipertansiyona eşlik 
edebilecek başka risk faktörlerinin de 
potansiyel varlığı akılda tutulmalı
Dislipideminin tanı ve tedavisinin bazen 
multidisipliner bir yaklaşım gerektirebileceği 
akılda olmalı
Hastaları tedaviye bağlılık konusunda motive 
edebilmeli
Hastayı değerlendirirken dislipidemiye eşlik 
edebilecek başka risk faktörlerinin de 
potansiyel varlığı akılda tutulmalı ve hasta ona 
göre değerlendirilmeli
Diyabetik bir hasta için multidisipliner bir 
yaklaşımın gerekliliğinin anlaşılması
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Primer korumadan hedef organ hasarının 
tedavisine kadarki sürecin mevcut patolojinin 
devamlılığı ile ilişkili olduğunun hep hatırda 
tutulması
Prognozu iyileştirmek için asemptomatik 
hastaların tedavisinin önemi benimsenmeli
Hastayı değerlendirirken diyabete eşlik 
edebilecek başka risk faktörlerinin de 
potansiyel varlığı akılda tutulmalı ve hasta ona 
göre değerlendirilmeli

Girişimsel Tedavi Klinik 
Uygulamalar Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi Koroner ve sol ventrikül anjiyografisi

Nativ koronerler ve bypass greftlerinin 
anjiyogramları ile sol ventrikül anjiyogramlarını 
yapabilme ve bunları yorumlayabilme
Floroskopik görüntüleme,radyasyon fiziği ve 
güvenliği ile ilgili prensipleri bilme
Kalp,aorta,büyük damarlar,koroner arterler ve 
kateterizasyon için kullanılan 
femoral,radial,brakial arterlerin radyolojik 
anatomilerinin bilinmesi
Kateterizasyon için gerekli farklı perkütan ya da 
cut-down tekniklerini bilme
Koroner anjiografide kullanılan farklı kateter 
tiplerini bilme

Kardiyak kateterizasyon
Sağ ve sol kalp kateterizasyonlarını yapabilme ve 
yorumlayabilme
Kardiyak kateterizasyon sırasında elde edilen 
basınç dalga formlarını bilme
Hemodinamik ve oksimetrik verilerin nasıl elde 
edileceğini bilmek,bununla birlikte kardiak 
output,vasküler direnç,kapak alanı ve birtakım 
ölçütler kullanarak belirlenen AV şantların nasıl 
hesaplandığını bilmek
Kalp kateterizasyonunda kullanılan farklı kateter 
tiplerini bilme
Transseptal kardiyak kateterizasyon için gerekli 
malzemeleri ve gerekli teknikleri bilme

Kardiyak Kateterizasyon ve Anjiyografide 
Beceri

Laboratuvar ekipmanlarının nasıl kullanıldığını 
bilme(kan gazı cihazları,tranduserler,enjeksiyon 
pompası gibi)
Perkütan arteryel(femoral,radial ve brakial) ve 
venöz girişleri yapma ve kateterizasyon 
sonrasında hemostazı sağlama
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Koroner anjiyografi,ventrikülografi ve bypass 
greft anjiyografileri de dahil sol kalp 
kateterizasyonu yapabilme
Oksimetri,basınç ölçümleri ve kardiyak output 
ölçümleri de dahil olmak üzere yatak başı sağ 
kalp kateterizasyonu yapabilme
Laboratuvarda meydana gelebilecek acil tıbbi 
koşullar ve ölümcül olabilecek aritmiler ile baş 
edebilme
Normal ya da patolojik koroner 
anjiyogram,ventrikülogram,aortogram ve 
pulmoner anjiogramları değerlendirebilme

Perkutan Koroner Girişimler (PKG)

PKG’nin endikasyonlarını,tekniklerini,tipik 
akut ve uzun dönemdeki 
problemlerini,kısıtlılıklarını,komplikasyonlarını
,alternatiflerini ve yardımcı farmakoterapisini 
anlamak
Majör PKG tekniklerinin mekanizmalarını 
bilme(balon anjiyoplasti,stent 
implantasyonu,rotablasyon)
Balon ve stentlerin, antiproliferatif ilaç 
kaplamaları,tipik uzunluk ve çapları da dahil 
olmak üzere,önemli özelliklerinin bilinmesi
Akut ve subakut stent trombozu,stent restenozu 
gibi problemleri anlama,girişimsel işlemlere 
karar verirken yarar ve risk oranlarının 
tartılması gerektiğini bilmek
Diyabet ve böbrek yetersizliğinin getirdiği ek 
riskleri bilme
PKG’nin akut ve kronik komplikasyonlarından 
haberdar olma
Hastalığın anatomisi,yaygınlığı ve sol ventrikül 
fonksiyonları göz önünde bulundurularak tedavi 
seçimine(medikal,girişimsel ya da cerrahi) 
karar verme.
Adjuvan ilaç tedavisinin, özellikle de 
antikoagülan ve platelet inhibitör 
rejimlerin(aspirin,tienopiridinler,glikoprotein 
IIb/IIIa-inhibitörleri)bilinmesi
İntrakoroner ultrason,dopler ve basınç 
ölçümlerinin temel prensiplerini anlama
Akut koroner sendromda acil anjiyografi ve 
PKG adaylarını belirleyebilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kronik koroner arter hastalığı olanlarda 
anjiyografi ve PKG adayları belirleyebilme
PKG öncesi ve sonrası özellikle antikoagülan 
ve antiagregan tedavilere adapte olabilme
Yapılan işlemin potansiyel zararlarına nasıl 
yanıt verileceğini bilme(kontrast 
nefropatisi,hematom,ilaç rezistansı,hastanın 
tienopiridin ve ASA alırken kanama riski olan 
nonkardiyak hastalıklara ya da girişimsel 
işlemlere maruz kalması

Girisimsel kardiyoloji işlemlerinde yeterlilik Koroner ve sol ventrikül anjiyografisi:300 işlem
Perkütan girişim:50 işlem
Elektrofizyolojik çalışmalar:50 işlem
Geçici kalp pili implantasyonu:25 işlem
Sağ-sol kalp kateterizasyonu: 25 işlem
Kalıcı kalp pili implantasyonu:50 işlem

Non-Invaziv Tanısal Klinik 
Uygulamalar Elektrokardiyografi EKG'yi yorumlar

EKG çeker
İleti sisteminin fizyolojisi ve anatomisini 
tanımlar
EKG'nin temel prensiplerini tanımlar
EKG’yi oluşturan dalgaları tanır
Normal EKG'yi tanır
Atriyal ve ventriküler hipertrofi, dal blokları ve 
diğer ileti blokları, taşikardi, bradikardi, akut ve 
kronik miyokard iskemisi, perikardit ve 
miyokardit , elektrolit anormallikleri, 
preeksitasyon, QT anormallikleri, Pace 
disfonksiyonunun EKG bulgularını tanır

Egzersiz testi

Egzersiz testi endikasyonları, 
kontrendikasyonları, sonlandırma kriterleri, 
pozitiflik kriterleri, risk belirlemde kullanımını 
tanımlar
Egzersiz testi raporlarını yorumlar
Egzersiz testini yapar
Egzersiz testini raporlar
Egzerszi testi beceri uygulamaları için 
asistanlık süresi boyunca en az 100 egzersiz 
testi yapılması zorunludur

24 saat ritm monitörizasyonu
24 saat ritm monitörizasyonu endikasyonlarını 
ve kısıtlılıklarını tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
24 saat ritm monitörizasyonu raporlarını 
yorumlar
24 saat ritm monitörizasyonu yorumlar
24 saat ritm monitörizasyonu beceri 
uygulamaları için asistanlık süresi boyunca en 
az 100 24 saat ritm monitörizasyonu 
değerlendirmesi yapılması zorunludur

24 saat kan basıncı monitörizasyonu
24 saat kan basıncı monitörizasyonu raporlarını 
yorumlar
24 saat kan basıncı monitörizasyonu yorumlar

Akciğer grafisi
Akciğer grafisini oluşturan anatomik oluşumları 
tanır
Kalp hastalıklarının teleradyografi bulgularını 
tanır

Ekokardiyografi Transtorasik ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi endikasyonlarını 
tanımlar
Rutin ekokardiyografik inceleme için hangi 
alanlardan görüntü çıkarıldığını, rutin ölçümlerin 
nasıl yapıldığını tanımlar
Normal ekokardiyografik görüntüleri 
değerlendirir
Transtorasik ekokardiyografide kullanılan 
görüntüleme kesitleri, anatomik ve fizyolojik 
değerlendirmeleri (duvar hareketleri, diyastolik 
fonksinlar gibi), formülleri tanımlar
Kardiyak hastalıklarda gelişen iki boyutlu 
(kapaklar, miyokart, perikart, aorta ve pulmoner 
arter) ekokardiyografik patolojileri tanımlar
Doppler ekokardiyografi (renkli akım, pulsed ve 
devamlı akım Doppler) hakkında teorik bilgileri 
tanımlar
Doppler ekokardiyografi ile yapılan 
hemodinamik ölçümlerin hangi pencereden ve 
nasıl yapıldığını hangi durumlarda kullanıldığını 
ve normal değerlerini tanımlar
Kardiyak patolojilerde Doppler ekokardiyografi 
ile yarı kantitaitf ve kantitatif hesaplamaları 
tanımlar
Ekokardiyografik inceleme yapıp rapor yazar
Transtorasik ekokardiyografi beceri uygulamaları 
için asistanlık süresi boyunca en az 350 
ekokardiografik değerlendirme yapılması 
zorunludur
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Transözefageal ekokardiyografi
Transözefageal ekokardiyografi endikasyonlarını 
tanımlar
Transözefageal ekokardiyografi öncesi hazırlığı 
tanımlar
Transözefageal ekokardiyografi işleminin nasıl 
yapıldığını ve görüntü pencerelerini tanımlar
Transözefageal ekokardiyografi beceri 
uygulamaları için asistanlık süresi boyunca en az 
50 transözefageal ekokardiografik değerlendirme 
yapılması zorunludur

Dobutamin stres ekokardiyografi Stres ekokardiyografi endikasyonlarını tanımlar
Stres ekokardiyografinin protokollerini ve 
raporlarını değerlendirir

Tilt testi (Eğik masa testi) Tilt testi endikasyonlarını tanımlar
Tilt table testini uygular ve rapor yazar

Nükleer tetkikler
Nükleer kardiyoloji tetkiklerinin 
endikasyonlarını tanımlar
Nükleer kardiyoloji tetkiklerinin raporlarını 
yorumlar

Diğer görüntüleme yöntemleri (CT,MR)
Diğer görüntüleme yöntemlerinin (CT, MR) 
endikasyonlarını tanımlar
Diğer görüntüleme yöntemlerinin (CT, MR) 
raporlarını yorumlar

Konsultasyon Klinik 
Uygulamaları

Kalp dışı cerrahiler için perioperatif kardiyoloji 
konsültasyonu

Kardiyak risk değerlendirmesi için uygun 
preoperatif görüntüleme yöntemini seçmek
İstirahat/stres EKO yapmak ve 
değerlendirebilmek
İstirahat/stres nükleer perfüzyon görüntüleme 
değerlendirmesi yapmak
Operasyon sırasındaki cerrahi stresin etkilerini 
tahmin etmek için gerekli bilgilerin toplamak 
ve değerlendirmek.
Cerrahi sonrası, kalp hastalığı ile ilgili hastanın 
cerrahinin yararını görebilecek kadar uzun 
yaşamasına yol açacak bilgileri toplamak
Preoperatif testlerin perioperatif ve uzun dönem 
kardiyak tedaviyi ve risk yönetimini cerrahiyi 
geciktirmeden etkiliyecekse yapılması 
gerektiğini anlamak
Değerlendirme için görüntüleme yöntemlerini 
kullanmak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Eko ile ventriküllerin sistolik-diyastolik 
fonksiyonları, kapak darlığı gradiyenti, kapak 
yetersizlik derecelendirmesi , Kalp tamponadı 
tanısı ve ayırıcı tanısını yapmak.
Koroner arter hastalığı, stres sırasında duvar 
hareket anomalilerini belirlemek.
Stres testi sırasında hedef kalp hızını, iskemi 
eşiğini, iskeminin ciddiyetini değerlenirmek.

Ritim ve iskemi açısından gerektiği zaman 
intraoperatif kardiyak monitörizasyon önermek.

Cerrahi öncesi ciddi stenozu olan hastada 
gerekirse kardiyak girişimi daha ön plana almak
Cerrahi öncesi stres tetleriyle yaygın iskemi 
saptanan hastalarda koroner revaskülarizasyonu 
düşünmek
İntraoperatif hemodinamik instabilite, önemli 
ST segment değişikliği ve yeni duvar hareket 
bozuklukları olan hastada acil koroner 
revaskülarizasyon düşünmek
Hastaları preoperatif yapılan testlerin 
perioperatif kardiyak tedavi açısından önemi 
konusunda bilgilendirmek.
Cerrahinin gecikmesinin potansiyel 
komplikasyonları ve ek (invaziv) girişimlerin 
yararları konusunda hastayı bilgilendirmek.
Perioperatif bakımda yer alan diğer uzmanlarla 
(anestezist, cerrahi, yoğun bakım uzmanları) iş 
birliğinde olmak.
Her bir görüntüleme yönteminin gücünü artısı 
ve eksikliklerini bilmek

İskemik nörolojik semptomları olan hastalarda 
kardiyoloji konsültasyonu

Kardiyak embolinin potansiyel kaynağını 
araştırma ve uygun tedavi önermek
Aterosklerozun özellikle koroner kalp hastalığı 
ve periferik arter hastalığı gibi diğer 
kardiyovasküler hastalık bulgularını araştırmak 
ve uygun tedavi önermek
Kardiyak ve aort kökenli embolilerde 
mekanizmayı ve potansiyel tedavi seçeneklerini 
anlamak
İskemik nörolojik hastalık varlığında 
beraberinde koroner ve diğer arteriyel 
hastalıklar açısından dikkatli olmak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Embolinin kaynağını araştırmakta 
transozofagial yol dahil ekokardiyografiyi 
kullanmak
Diğer aterosklerotik bulgular için tanı yolları 
planlamak, uygun tedavi ve risk yönetimi 
tavsiyesinde bulunmak.
Potansiyel emboli kaynağı olan tabloların 
(özellikle Patent foramen ovale) düşük olasılık 
taşıdığını ve sıklıkla yandaş hastalık olarak 
izlendiğini anlamak
Eşlik eden kardiyovasküler aterosklerotik 
hastalığın tanısı ve tedavisinin önemini 
anlamak

Acil Polikliniği kardiyoloji konsültasyonu
Acil servise başvuran hastalara yaklaşım 
stratejilerini anlamak
Acil servise gelecek kardiyak hastalarda hangi 
tanı metodlarını kullanacağını bilmek.
Hastaların problemlerini Kardiyak non- 
kardiyak Non kardiyak diye ayrılabilmek
Kardiyak problemlerin gerçekten acil olup 
olmadığını ve acil şartlarında mı? yoksa 
poliklinik şartlarında mı tedavi edileceğini 
anlamak
Acil şartlarında tanı ve ayırıcı tanı için gerekli 
tanı araçlarını kullanmak, yorumlamak
Kardiyak acillerde acil yapılması gereken 
girişimleri yapmak
Diğer uzmanlık dallarıyla güçlü işbirliği 
yaparak hastalara multidisipliner yaklaşıma 
girmek.

Diğer durumlarda kardiyoloji konsültasyonu

Diğer hastalıklarda k (pulmoner hastalıklar, bağ 
dokusu hastalıkları) kardiyak semptom ve 
problemlerin sıklığını öğrenmek, ve uygun 
tedavi önerisinde bulunmak.
Non kardiyak hastalıklara eşlik eden 
kardiyovasküler problemleri tanımak.
Diğer uzmanlık dallarıyla güçlü işbirliği 
yapmak

Akademik Kardiyoloji 
Uygulamaları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Genel dahiliye konusunda yayınlanan önemli 
dergilerde çıkan ilgili yayınları takip etmeli

Önemli gördüğü yayınları tüm metin olarak okumalı, 
yorumlamalı ve gerektiğinde pratiğe yansıtmalı
Kardiyoloji alanında yayınlanan belli başlı dergileri 
düzenli olarak takip etmeli
Tez yazabilme becerisi
Ulusal veya uluslarası en az bir kongrede araştırma 
sunumu yapmalı.
Tez yazımı yapmalı ve tezini yayınlayabilmeli
Her yarıyılda en az iki kez kurum içi makale sunumu 
yapmalı
Asistanlık eğitimi süresinde tez hariç en az üç 
araştırmaya katılmalı

Tez haricinde en az bir araştırmayı gözetmen yardımı 
ile planlamalı, gerçekleştirmeli ve yayınlamalı
Araştırma planı ve çalışma protokolünü geliştirme 
becerisi
Veri toplama becerisi
Toplanan verilerin analiz edilmesi becerisi
Sonuçları sözlü ve yazılı olarak sunabilme becerisi
Bilimsel araştırma projesi yazabilme becerisi
Bilimsel araştırma hipotezi kurma becerisi
Araştırmaya başlamadan önce literatür çalışması 
yapma becerisi
Tez yapma ve yazma hakkında bilgi sahibi olmak
Bilimsel araştırma projesi yazma hakkında bilgi
Bilimsel araştırma yayın aşamaları hakkında bilgi 
sahibi olma
Bilimsel araştırma okuma ve yorumlama becerisi
Tez yapma ve yazmayı öğrenmek
Bilimsel araştırma sunmayı ve yayınlamayı 
öğrenmek
Bilimsel araştırma nasıl yazılır, yazarken nelere 
dikkat edilmeli
Bilimsel araştırma yapmayı öğrenmek
Bilimsel araştırma nasıl planlanır, hipotez oluşturma
Bilimsel araştırma verileri nasıl toplanır
Verileri analiz etmek için temel istatistiksel bilgilere 
sahip olmak
Bilimsel makale anlatırken önemli noktalar nelerdir
Bilimsel araştırma öncesi literatür tarama bilgisi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilimsel makale okurken ve yorumlarken dikkat 
edilmesi gereken noktalar
Bilimsel makalelerin bölümlerini bilmeli
Bilimsel makale bölümlerinde hangi bilgilerin 
verildiğini bilmeli
Bilimsel araştırma projesi yazmayı öğrenmek
Bilimsel araştırma planlamayı öğrenmek
Bilimsel makaleleri yorumlamayı öğrenmek
Bilimsel yayınları anlatma ve aktarmayı öğrenmek

BİLGİ
BECERİLER
DAVRANIŞ VE TUTUM

HEDEFLER

Bilimsel makaleleri değerlendirmek Bilimsel makalelerin bölümlerini bilmeli
Bilimsel makale bölümlerinde hangi bilgilerin 
verildiğini bilmeli
Bilimsel makale okurken ve yorumlarken dikkat 
edilmesi gereken noktalar

Bilimsel araştırma okuma ve yorumlama becerisi
Bilimsel makale anlatırken önemli noktalar 
nelerdir
Bilimsel yayınları anlatma ve aktarmayı 
öğrenmek

Her yarıyılda kurum içi makale sunumu yapmalı

Tez haricinde en az bir araştırmayı gözetmen 
yardımı ile planlamalı, gerçekleştirmeli ve 
yayınlamalı
Ulusal veya uluslarası en az bir kongrede 
araştırma sunumu yapmalı.
En az 1 kongrede araştırma sunumu yapmalı

Bilimsel araştırma planlamayı öğrenmek
Kardiyoloji alanında yayınlanan belli başlı 
dergileri düzenli olarak takip etmeli

Önemli gördüğü yayınları tüm metin olarak 
okumalı, yorumlamalı ve gerektiğinde pratiğe 
yansıtmalı

Genel dahiliye konusunda yayınlanan önemli 
dergilerde çıkan ilgili yayınları takip etmeli

Bilimsel araştırma öncesi literatür tarama bilgisi
Araştırmaya başlamadan önce literatür çalışması 
yapma becerisi
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Bilimsel araştırma yapmayı öğrenmek Bilimsel araştırma verileri nasıl toplanır

Bilimsel araştırma nasıl planlanır, hipotez 
oluşturma
Verileri analiz etmek için temel istatistiksel 
bilgilere sahip olmak
Bilimsel araştırma hipotezi kurma becerisi

Bilimsel araştırma projesi yazmayı öğrenmek
Bilimsel araştırma nasıl yazılır, yazarken nelere 
dikkat edilmeli
Bilimsel araştırma projesi yazma hakkında bilgi
Bilimsel araştırma yayın aşamaları hakkında 
bilgi sahibi olma
Araştırma planı ve çalışma protokolünü 
geliştirme becerisi

Bilimsel araştırma sunmayı ve yayınlamayı 
öğrenmek

Sonuçları sözlü ve yazılı olarak sunabilme 
becerisi

Tez yapma ve yazmayı öğrenmek Tez yapma ve yazma hakkında bilgi sahibi olmak
Tez yazabilme becerisi
Tez yazımı yapmalı ve tezini yayınlayabilmeli

Asistanlık eğitimi süresinde tez hariç en az üç 
araştırmaya katılmalı
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