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1. GİRİŞ 

Nefroloji uzmanlık alanı, böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve sonuçları ile ilgili bir bilim dalıdır. Çoğunlukla değişik disiplinlerle beraber 
çalışmayı gerektirir. Nefroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı, nefroloji yan dal uzmanlık eğitiminin asgari standartlarını 
belirlemek ve ülke çapındaki eğitim kurumlarında birlikteliği sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu müfredat programıyla nefroloji yan 
dal uzmanlık eğitimi ve eğitim kurumlarına ilişkin ilkeler belirlenmiştir.  

2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı 

Bu müfredatın amacı, Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimine ve eğitim kurumlarına ilişkin standartları belirlemektir. 
 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Nefroloji uzmanlığı müfredat ve standart belirleme komisyonunun yapmış olduğu faaliyetler sonucunda geliştirilmiştir. 

 

c. Asistanlık Süreci 

I. Müfredat Haritası 

Nefroloji yan dal eğitimi İç Hastalıkları uzmanlık eğitiminden sonra 3 yıldır. 

II. Asistanlık süresi:  Asistanlık süresi SB tarafından belirlenmiş olup 3 yıldır. 

III.  

d. Kariyer olasılıkları 

 

 

3.GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Nefroloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 4/15 5/50



 

5 

 

6. Standartlar 
 
a. Eğitici özellikleri 
b. Fiziki özellikleri 
c. Portföy 
 
Uzmanlık eğitimi veren birimlerin asgari nitelikleri ve standartları: 
 
 
 
a)Eğitici özelliğine sahip en az bir Nefroloji uzmanı (Tıp Fakültelerinde profesör, doçent veya yardımcı doçent, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim 
hastanelerinde şef, şef yardımcısı, Profesör veya doçent) 
 
b) Bağımsız veya İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Kliniği bünyesinde en az 5 yataklı servis Düzenli hasta izlemi yapılan poliklinik 
Kronik hemodiyaliz ünitesi, Kronik periton diyalizi ünitesi, 
Çoklu organ yetmezlikli hastaların izlenebileceği yoğun bakım ünitesi 
Kurum bünyesinde ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, anjiografi ve patoloji dahil tüm tanısal üniteler (nükleer tıp ve manyetik rezonans 
görüntüleme ünitesi varlığı arzu edilen bir durumdur)  
Biyokimya, hematoloji ve mikrobiyoloji dahil böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli olan tüm laboratuvar üniteleri 
Vasküler girişimlerin yapılabileceği cerrahi servisler 
İnternet erişimi 
Kütüphane 
Transplantasyon ünitesinin varlığı arzu edilen bir durumdur. Transplantasyon ünitesi bulunmayan kurumlarda eğitim görenler, bu eğitimi 
transplantasyon ünitesi bulunan başka bir kurumda, tercihan yoğun bir şekilde canlı ve kadavra nakli programı olan bir merkezde en az 3 ay 
süre ile eğitim yapmak ve bunu belgelendirmek zorundadırlar. 
Periton diyalizi ünitesinin varlığı arzu edilen bir durumdur. Periton diyalizi ünitesi bulunmayan kurumlarda eğitim görenler, bu eğitimi periton 
diyalizi eğitimi ünitesi bulunan başka bir kurumda, en az 3 ay süre ile eğitim almak ve bunu belgelendirmek zorundadırlar. 
Patoloji, radyoloji, üroloji ve genel cerrahi bölümleri ile düzenli toplantıların yapılması arzu edilen bir durumdur. 
Araştırma Laboratuvarının ve sürekli araştırma programının bulunması arzu edilen bir durumdur. 
Nefroloji Eğitim Kurumları aynı anda en fazla eğitici sayısının iki katı kadar araştırma görevlisine Nefroloji eğitimi verebilirler.  
 
o) Klinik Eğitim Programı ve iç Rotasyonlar 
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Nefroloji yan dal araştırma görevlileri 3 yıllık eğitim süresi boyunca aşağıda belirtilen klinik içi rotasyonları öngörülen sürelerde yapmaları 
önerilir. 
a) Yataklı servis 6 ay 
b) Nefroloji ve hipertansiyon polikliniği 6 ay 
c) Hemodiyaliz ve periton diyalizi  12 ay 
d) Transplantasyon 6 ay 
Geri kalan sürede Araştırma Laboratuvarında çalışma için zaman ayrılması arzu edilir. Bu ünitenin bulunmadığı kurumlarda eğitim görenler için, 
bu süre kurumun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilir.  

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

Yan dal uzmanlık eğitimi alan asistanlar 1. Yılın sonunda teorik ve pratik mesleki bilgi ve beceri değerlendirme sınavı yapılır, sınavın sonucu 
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ madde 25 bölüm 3ç bendinde belirtilen  birim sorumlusu kanaati 
değerlendirmesinde göz önüne alınır. 

ii. Karne  

b. Değerlendirme Ölçütleri 

 

2. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geri bildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

 

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİnde geçerli olan hususlara bir ilave yoktur.  
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1. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

c. Müfredat Haritası 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

e. Asistanlık Süresi 

f. Yan Dallar 
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2. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 
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3. GENİŞLETİ
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MÜFREDA
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4. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
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5. STANDARTLAR 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Mekan ve Donanım Özellikleri 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) 

 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) 
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6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 
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7. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Nefroloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 15/15 16/50



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Nefroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  1/34

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Klinik Acil Görevler Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları
Asit-baz denge bozuklukları

Hipertansifler aciller Hipertansif acilleri tanımlar
Acil hipertansiyon ve ivedi hipertansiyon 
ayırımı yapabilir
Acil hipertansiyon nedenlerini bilir
Akselere -malign hipertansiyonu tanır

Hipertansif acillere müdahele edebilir
Acil hipertnasiyon tedavisinde kullanılan 
ilaçları ve uygulama yollarını bilir
Özel durumlarda tercih edilmesi gereken 
ilaçları tanımlar
Kullanılan ilaçların yan etkilerini tanımlar
Tedavide klinik duruma göre hedef kan 
basıncı değerlerini bilir
Tedavisürecini takip ederek kan basıncı 
hedeflerine uygun sürede ulaşır
İlaç tedavisine bağlı gelişebilcek 
komplikasyonlara yönelik uygulamalar 
yapabilir.

Acil durum düzeldiğinde uzun süreli 
tedavsini planlar

Yaşam tarzı değşikliklerini bilir ve 
önerilerde bulunur
İlaç tedavisini düzenler
Poliklinik takip planını çizer

Azotemili hastaya yaklaşım
Üriner sistem obstrüksiyonu
Böbrek hastasında infeksiyon
Üriner sistem infeksiyonları
İntoksikasyonlar

Klinik Görevler Hematüri
Böbrek taş hastalığı
Renal vaskülitler
Lupus nefriti
Amiloidoz
Böbrek hastasında ilaç kullanımı
Böbrek transplantasyonu - Transplantasyon 
öncesi hazırlık
Böbrek transplantasyon immünolojisi ve 
immünsüpresif tedaviler

Klinik Beceri Uygulamaları

Araştırma ve Akademik 
Uygulamalar

Böbrek hastalıkları ve hipertansiyonla ilgili 
araştırma planlama ve yürütme Araştırmanın içeriğini ve amacını belirler

Araştırma içeriğini elde edilcek sonuçlardan 
literatüre katkı sağlayacak şekilde oluşturur.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Araştırmanın amacını anlaşılabilir şekilde 
ifade edebilir.

Araştırma konusunda literatür araştırması 
yapar

Literatür ile ilgili tarama yapabileceği 
internet arama motorlarını kullanabilir
Literatürde konu ile ilgili yapılan 
çalışmaların örneklem sayısını 
metodolojisisni ve sonuçlarını 
değerlendirebilir..
Literatürdeki çalışmaların planlanan 
araştırma ile benzerliklerini ve farklılıklarını 
belirler

Araştırmanın yöntemini belirler
Araştırmaya alınacak bireylerin veya 
hastaların özelliklerini belirler.
Araştırmaya alınmayacak bireylerin veya 
hastaların özelliklerini tanımlar .
Araştımadaki bireyleri veya hastaları alt 
gruplara ayırabilir
Araştırmada yapılacak testlleri/uygulanacak 
tedavileri belirler
Araştırmadai uygulanan testler ve tedaviler 
sırasında yaşanabilecek komplikasyonları 
tanımlar.

Araştırmanın istatistiksel planıını yapar veya 
yaptırır

Araştırmaya alınacak birey veya hasta 
sayılarını belirler
Araştırmadaki alt gruplardaki birey veya 
hasta sayılarını belirler
Araştırmada kullanılacak istatistik testleri 
tanımlar.

Araştırmayı yürütecek ekibi ve altyapıyı 
oluşturur.

Araştırmayı yürütecek yardımcı 
araştırmacıları seçer
Araştırmada yapılacak testleri veya 
uygulanacak tedavileri yapacak yardımcı 
personeli belirler
Araştırma için laboratuar imkanlarını sağlar
Araştırma .için maddi kaynak saglar

Araştırma için etik kurul onayını alır Araştırma için onam formu hazırlayabilir
Etik kurula başvurusu için gerekli belgeleri 
içeren dosyayı hazırlayabiilir.

Araştırmanın yürütülmesinde aktif rol alır.
Araştırmanın yürütülmesi süresinde 
yaşanabilecek sorunları çözer
Araştırma sıraında yaşanan tıbbi 
komplikasyonları müdahale eder.
Araştırmanın ara sonuçlarını araştırma ekibi 
ile değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Araştırma sürecinde öngörülmeyen/advers 
olaylar yaşanırsa çalışmayı sonlandırabilir

Araştırma sonuçlarını değelendirir
İSonuçların değerlendirilmesinde 
istatistiksel testleri ölçüt olarak kullanır

Araştırma verilerinin güvenliğini sağlar. .

Araştırma verilerini araştırma ekibi 
dışındaki kişilerin ulaşmasını engelleyecek 
şekilde beş yıl süre ile saklar

Kanıta dayalı tıbbın prensipleri
Böbrek hastalıklarının yönetiminde kanıta 
dayalı tıbbı dikkate alır Kanıta dayalı tıbbın prensiplerini tanımlar

Böbrek hastalıklı hastaların tanı ve 
tedavisini kılavuz önerilerine göre 
yönlendirmeye gönüllü olur
Kılavuzlardaki önerilerin gücünün ve 
kanıtların kalite derecesinin ifade ettiği 
anlamın farkında olur
Bilimsel literatürü takip etmenin öneminin 
farkında olur
Literatür bilgilerini değerlendirir, yorumlar 
ve uygular
Biyo-istatistik dahil temel araştırma 
yöntemlerini tanımlar
Böbrek hastalıklı hastaların tedavisini 
yönlendirmek için mevcut en iyi 
epidemiyolojik kanıtları araştırır ve 
yorumlar
Hastalıkların yönetimi ile ilgili kanıtlara 
ulaşmada internet kullanımının öneminin 
farkında olur

Eğitim ve Danışmanlık 
Uygulamaları Seminer ve literatür hazırlama ve sunma Seminer ve literatür hazırlama ve sunma

Nefrolojinin farklı konularına ilişkin klasik 
bilgileri ve literatür bilgilerini derleme, 
yorumlama ve sunma
Bilimsel bir literatürü okuma, değerlendirme 
ve sunma
Topluluk önünde sunum yapma alışkanlığı 
edinme

Bilimsel yayınları izleme alışkanlığı edinme

Öğrenci, araştırma görevlisi, hemşire eğitimi Öğrenci, araştırma görevlisi, hemşire eğitimi
Çok disiplinli bir takımın üyesi olarak 
birlikte çalışma gereksinimini benimser
Öğrencilerin, araştırma görevlilerinin, 
hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin 
eğitimine yeterli zaman ayırmaya gönüllü 
olur
Potansiyel akademik yaşam için pratik 
yapmanın önemini kavrar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilgi paylaşmanın öneminin farkında olur

Toplumun eğitimi

Kronik böbrek hastalığının önemli bir 
toplum sağlığı sorunu olduğunun farkında 
olur
Toplumda kronik böbrek hastalığının 
epidemiyolojisini tanımlar
Kronik böbrek hastalığının önlenmesinde 
toplumun eğitiminin önemini kavrar
Kronik böbrek hastalığı için yüksek, orta ve 
düşük riskli bireyleri tanımlar
Kronik böbrek hastalığının yükünü azaltmak 
için gerekli toplum temelli uygulamaları 
tanımlar
Kronik böbrek hastalığını önlemek için 
sağlık otoritesi, geri ödeme kuruluşları, 
medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri 
ile işbirliği yapmanın önemini kavrar

Yönetimsel Görevler Hemodiyaliz ünitesinin idari sorumluluğu
Transplantasyon ünitesinin idari 
sorumluluğu

Yönetsel Uygulamalar
Bir hemodiyaliz merkezinin idari 
sorumluluğu

Bir periton diyalizi merkezinin idari 
sorumluluğu

Periton diyalizi merkezinin idari 
sorumluluğunu yürütür

Geçerli mevzuat gereğince bir periton 
diyalizi merkezinde bulunması gereken 
bölümleri tanımlar
Geçerli mevzuat gereğinde bir periton 
diyalizi merkezinde bulunması gereken araç 
ve gereçleri sıralar
Geçerli mevzuat gereğince bir periton 
diyalizi merkezinde bulunması gereken 
personeli sıralar
Periton diyalizi hastalarının izlem sıklığını 
ve kontrollerde yapılması gereken tetkikleri 
sıralar
Periton diyalizi hastalarına yapılması 
gereken test ve diğer uygulamaları tanımlar
Hastalarla ilgili her türlü kayıtın düzenli bir 
şekilde tutulmasını sağlar
Periton diyaliz merkezi personelinin 
çalışmasını koordine eder
Diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde 
çalışmanın öneminin farkında olur
Sürekli kalite iyileştirme programı düzenler 
ve uygulanmasını denetler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Periton diyalizi merkezinin yazışmalarını 
yürütür

Bir transplantasyon merkezinin idari 
sorumluluğu
Bir nefroloji kliniğinin idari sorumluluğu

Klinik Uygulamalar Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları Sodyum dengesi bozuklukları Hiponatremileri yönetir. Hiponatreminin tanısını koyar
Hiponatremilerin nedenlerini tanımlar.
Hiponatreminin klinik bulgularını 
değerlendirrir.
Hiponatreminin ayırıcı tanısını yapar
Hiponatremilerin tedavisini yönetir

Hipernatremileri yönetir. Hipernatreminin tanısını koyar.
Hipernatremilerin nedenlerini tanımlar.
Hipernatreminin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Hipernatremilerin ayırıcı tanısını yapar.
Hipernatremilerin tedavisini yönetir.

Potasyum dengesi bozuklukları Hipopotasemileri yönetir. Hipopotasemi tanısını koyar.
Hipopotaseminin nedenlerini tanımlar.
Hipopotaseminin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Hipopotaseminin ayırıcı tanısını yapar.
Hipopotasemi tedavisini yönetir.

Hiperpotasemileri yönetir. Hiperpotaseminin tanısını koyar.
Hiperpotasemilerin nedenlerini tanımlar.
Hiperpotasemilerin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Hiperpotaseminin ayırıcı tanısını yapar
Hiperpotasemi tedavisini yönetir.

Asit-baz denge bozuklukları Metabolik asidozu yönetir Metabolik asidoz tanısını koyar
Metabolik asidozun ayırıcı tanısını yapar Metabolik asidozun nedenlerini tanımlar

Metabolik asidozun klinik bulgularını 
değerlendirir.
Metabolik asidozun laboratuar bulgularını 
değerlendirir.

Metabolik asidozun tedavisini yönetir.
Metabolik alkalozu yönetir. Metabolik alkaloz tanısını koyar.

Metabolik alkalozun ayırıcı tanısını yapar. Metabolik alkalozun nedenlerini tanımlar.
Metabolik alkalozun klinik bulgularını 
değerlendirir.
Metabolik alkalozun laboratuar bulgularını 
değerlendirir.

Metabolik alkalozun tedavisini yönetir.
Akut solunumsal asidozu yönetir. Akut solunumsal asidoz tanısını koyar.
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Akut solunumsal asidozun ayırıcı tanısını 
yapar.

Akut solunumsal asidozun nedenlerini 
tanımlar
Akut solunumsal asidozun klinik bulgularını 
değerlendirir.
Akut solunumsal asidozun laboratuar 
bulgularını değerlendirir.

Akut solunumsal asidoz tedavisini yönetir.
Kronik solunumsal asidozu yönetir. Kronik solunumsal asidoz tanısını koyar.

Kronik solunumsal asidozun ayırıcı tanısını 
yapar.

Kronik solunumsal asidozun nedenlerini 
tanımlar.
Kronik solunumsal asidozun klinik 
bulgularını değerlendirir.
Kronik solunumsal asidozun laboratuar 
bulgularını değerlendirir.

Kronik solunumsal asidozun tedavisini 
yönetir.

Akut solunumsal alkalozu yönetir Akut solunumsal alkalozun tanısını koyar.
Akut solunumsal alkalozun ayırıcı tanısını 
yapar.

Akut solunumsal alkalozun nedenlerini 
tanımlar.
Akut solunumsal alkalozun klinik 
bulgularını değerlendirir.
Akut solunumsal alkalozun laboratuar 
bulgularını değerlendirir.

Akut solunumsal alkalozun tedavisini 
yönetir.

Kronik solunumsal alkalozu yönetir Kronik solunumsal alkalozun tanısını koyar.
Kronik solunumsal alkalozun ayırıcı tanısını 
yapar.

Kronik solunumsal alkalozun nedenlerini 
tanımlar.
Kronik solunumsal alkalozun klinik 
bulgularını değerlendirir.
Kronik solunumsal alkalozun laboratuar 
bulgularını değerlendirir.

Kronik solunumsal alkalozun tedavisini 
yönetir.

Karışık asit-baz bozukluklarını yönetir
Karışık asit-baz bozukluklarının tanısını 
koyar

Karışık asit-baz bozukluklarının klinik 
bulgularını değerlendirir.
Karışık asit-baz bozukluklarının laboratuar 
bulgularını değerlendirir.

Karışık asit-baz bozukluklarını tedavisini 
yönetir.

Üriner sistem infeksiyonları

Hipertansiyon Tanı koyar
Hipertansiyon tanısında kullanılan ofis kan 
basıncı değerlerini tanımlar.
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Ev kan basıncı ölçümlerinin sonuçlarına 
göre hipertansiyon tanısı koyabilir
Ambulatuar kan basıncı ölçümleri 
sonuçlarına göre hipertansiyon tanısı 
koyabilir
Beyaz önlük etkisi ve hipertansiyonunu 
tanımlar
Maskelenmiş hipertansiyonu ayırt edebilir
Hipertansiyon evrelerini tanımlar
zole sistolik hipertansiyonu tanımlar
Nabız basıncını bilir

Sekonder hipertansiyonu ayırt edebilir Sekonder hipertansiyon nedenleri tanımlar
Öyküde ve fizik muayene bulgularında 
hipertansiyonu düşündürecek ipuçlarını 
tanımlar
Sekonder hipertansiyona yönelik istenilecek 
laboratuar tetkiklerini bilir
Sekonder hipertansiyon şüphesi olan hastada 
isteniecek ileri tetkikleri açıklar

Hipertansiyona eşlik eden kardiyovasküler 
riskleri ve hastalıkları ayırt eder Diyabetus mellitusu tanımlar

Eşlik eden kardiyovasküler riskleri ve 
hastalıkları belirlemede kullanılacak 
laboratuar testleri açıklar

Tedavisini yönetir Yaşam tarzı değişikliklerini tanımlar
Antihipertansif ilaç gruplarını bilir
Uygun ilaç kombinasyonlarını tanımlar
İlaç gruplarının özel indikasyonlarını bilir
İlaç gruplarının rölatif ve mutlak 
kontraendikasyonları bilir.
İlaç yan etkilerini tanımlar
Dirençli hipertansiyonda uygulanbilecek 
tedavileri bilir

Asemptomatik proteinürili hastaya yaklaşım Proteinürinin tanımını ve patofizyolojisi
Proteinürinin önemini ve sınıflamasını 
bilmek
Glomerüler hemodinamiyi bilmek
Glomerüler filtrasyon bariyerinin 
özelliklerini bimek Proteinüriye yol açan mekanizmaları bilmeli

Asemptomatik proteinürinin nedenleri
Proteinüri ile seyreden primer böbrek 
hastalıklarını bilmek
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Sistemik hastalıkların böbrek tutulum 
bulgularını araştırmak

Proteinürinin saptanması durumunda 
proteinürinin kantitatif ölçümünü planlamalı 
ve sistemik hastalık bulgularını araştırmalı,

Asemptomatik proteinürinin fizyolojik ve 
patolojik nedenleri Geçici proteinüriyi ayırtetmek

Ortostatik proteinüriyi araştırmak

İzole proteinüri varlığında ortostatik 
proteinüriyi düşünmeli ve gecelik proteinüri 
ölçümünü planlamalı

Asemptomatik proteinürili hastanın 
değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemler Ayrıntılı anamnez ve fizik muayene yapmak

Asemptomatik proteinüri için uygun 
araştırmaları yapmak, geçici ve süreğen 
proteinüriyi ayırtetmek
Böbrek biyopsisi endikasyonlarını ve 
komplikasyonlarını bilmek
Proteinürinin yol açacağı sonuçları ve 
proteinüri miktarının takibinin önemini 
bilmek

Proteinürinin renal ve sistemik etkilerini 
bilmeli, hangi hastalarda proteinüri 
taramasının yapılacağını planlamalı

Hematürili hastaya yaklaşım Hematüriyi saptar
Makroskobik ve mikroskobik hematürinin 
patofizyolojisini tanımlar
Mikroskobik hematüri için inceleme 
yöntemlerini tanımlar
Mikroskobik inceleme dahil tam idrar 
analizi yapar
İdrar sedimentinin faz kontrast mikroskopla 
incelemesini yapar

Hematürinin ayırıcı tanısını yapar Hematürinin sınıflamasını yapar
Hematürinin nedenini saptamaya yönelik 
anamnez alır ve tam fizik muayene yapar
Geçici ve yalancı hematüri nedenlerini 
tanımlar
Hematürinin glomerüler, glomerül dışı renal 
ve böbrek dışı nedenlerini tanımlar
Glomerüler ve glomerül dışı hematürinin 
ayrımını yapar
Hangi hastada ürolojik değerlendirme ve 
görüntüleme yöntemleri gerektiğinin 
farkında olur
Üroloji uzmanının rolünün önemini kavrar
Hematürili hastada böbrek biyopsi 
endikasyonlarını açıklar
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Nedene yönelik olarak hematürinin 
prognozunu ve iyi klinik seyir için 
gereksinimleri tanımlar
Hematüri için ilk taramada ve tedaviyi 
yönlendirmede birinci basamak bakımın 
rolünün önemini kavrar

Üriner sistem obstrüksiyonu
Üriner sistem obstruksiyonunda etyolojik 
nedenler
Klinik bulgular
Ayırıcı tanı
Tedavi
Post obstruktif diürezde takip ve tedavi

Böbrek taş hastalığı Taş tipleri
Taşların belirtileri
Taşların patogenezi
Böbrek taşlı hastaların değerlendirilmesi ve 
tedavisi Kalsiyum taşları

Ürik asit taşları
Sistin taşları
Struvit taşları

Ödemli hastaya yaklaşım ve nefrotik 
sendrom Ödemin patofizyolojisi

Kapiller alanda sıvı alış verişinin 
mekanizmalarını bilmek
Farklı hastalıklarda gelişen ödemin 
mekanizmalarını anlatmak

Farklı hastalıklarda ödemin oluş 
mekanizmalarını kavramalı

Ödem ile seyreden hastalıklar
Ödem ile seyreden hastalıkları sıralamak ve 
ayırıcı tanısını yapmak

Ödemli hastada anamnez fizik muayene ve 
laboratuvarı kullanarak ayırıcı tanıya 
gidebilmeli

Ödemli hastanın takip ve tedavisi
Ödemli hastanın takibinde vücut ağırlığını 
izlemek
Ödemli hastalarda alınacak nonspesifik 
önlemleri bilmek
Diüretikleri sınıflamak ve etki 
mekanizmalarını bilmek

Diüretiklerin yan etkilerini bilmek

Ödemli hastanın takibinde vücut ağırlığını 
izlemeli, diüretiklerin yan etkilerini takip 
edebilmeli ve primer hatalığın tedavisini 
planlamalı

Nefrotik sendromun nedenleri Nefrotik sendromun kriterlerini bilmek
Nefrotik sendroma yol açan klinik durumları 
sıralamak
Nefrotik sendromlu hastada ayırıcı tanıyı 
yapmak
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Böbrek biyopsisi endikasyonlarını, 
kontrendikasyonlarını ve 
komplikasyonlarını bilmek

Anamnez, fizik muayene ve laboratuvar 
yöntemlerini kullanarak nefrotik sendroma 
yol açan nedenleri araştırmalı, gerektiğinde 
böbrek biyopsisini planlamalı

Nefrotik sendromun komplikasyonlarını 
bilmek

Nefrotik sendromda primer hastalığa ve 
tedaviye bağlı komplikasyonları bilmeli ve 
takip etmeli

Nefrotik sendromum tedavisi

Nefrotik sendromda diyet önerilerini, RAS 
blokajı ve hiperlipidemi tedavisi 
endikasyonlarını bilmek

Nefrotik sendromda kortikosteroid ve diğer 
immunsupressif ajanların kullanım 
endikasyonlarını ve prensiplerini bilmek

Nefrotik sendromlu hastada nonspesifik ve 
immunsupressif ajanların kullanımını 
planlamalı, hasta takip prensiplerini 
kavramalı

Gebelikte böbrek hastalıkları
Gebe bir kadında böbrek ve idrar yolları 
fizyolojisini değerlendirir.

Gebe bir kadında böbrek fonksiyonlarını, 
elektrolit konsantrasyonlarını ve plazma 
osmolalitesini değerlendirir.
Gebe bir kadında böbrek boyutlarında ve 
üriner sistemde beklenen değişimleri 
değerlendirir.
Gebe bir kadında glomerüler filtrasyon 
hızındaki değişimi değerlendirir.
Gebe bir kadında asit baz dengesini 
değerlendirir.
Gebe bir kadında tübüler fonksiyonları 
değerlendirir.
Gebe bir kadında idrardaki protein miktarını 
değerlendirir.
Gebe bir kadında idrar mikroskopisini 
değerlendirir.
Gebe bir kadında kan basıncındaki 
değişiklikleri değerlendirir ve takip eder.
Gebe bir kadında sıvı dengesini ve buna etki 
eden mekanizmaları değerlendirir.

Gebeliğe bağlı olarak ortaya çıkan böbrek 
hastalıklarının tanısını koyar.

Gebelikteki idrar yolları enfeksiyonlarının 
tanısını koyar.
Gebelikteki idrar yolları enfeksiyonlarının 
klinik ve laboratuar bulgularını 
değerlendirir.
Gebelikteki idrar yolları enfeksiyonlarının 
patogenezini değerlendirir.
Gebelikteki idrar yolları enfeksiyonları için 
risk faktörlerini değerlendirir.
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Gebelikteki idrar yolları enfeksiyonlarının 
önlenmesi için gerekli önlemleri 
değerlendirir.
Gebelikteki idrar yolları enfeksiyonlarının 
anne ve bebek sağlığı için olası klinik 
sonuçlarını değerlendirir.
Gebelikteki idrar yolları enfeksiyonlarının 
tedavisinde kullanılacak ilaçları, dozlarını, 
kullanım sürelerini ve olası yan etkilerini 
değerlendirir.
Gebelikte ortaya çıkan akut böbrek 
yetmezliğinin tanısını koyar.
Gebelikte ortaya çıkan akut böbrek 
yetmezliğinin klinik ve laboratuar 
bulgularını değerlendirir.
Gebelikte ortaya çıkan akut böbrek 
yetmezliğinin patogenezini değerlendirir.
Gebelikte ortaya çıkan akut böbrek 
yetmezliğinin nedenlerini değerlendirir.
Gebelikte ortaya çıkan akut böbrek 
yetmezliğinin anne ve bebek sağlığı için 
olası klinik sonuçlarını değerlendirir.
Gebelikte ortaya çıkan akut böbrek 
yetmezliğinin tedavisini yönetir.
Gebeliğe bağlı olarak ortaya çıkan 
hipertansif bozuklukların tanı ve tedavisini 
yapar
Eklampsi ve preeklampsi tanısını koyar
Eklampsi ve preeklampsinin klinik ve 
laboratuar bulgularını değerlendirir.
Eklampsi ve preeklampsinin ayırıcı tanısını 
değerlendirir.
Eklampsi ve preeklampsinin patogenezini 
değerlendirir.
Eklampsi ve preeklampsinin anne ve bebek 
için klinik sonuçlarını değerlendirir.
Gebede kullanılacak uygun antihipertansif 
ilaçları değerlendirir.
Eklampsi ve preeklampside böbrek 
bozukluğunun tedavisinin yönetimini 
değerlendirir.
HELLP sendromunun tanısını koyar 
tedavisini yönetir.
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Gebelikte ortaya çıkan ve böbrek 
bozukluğuna neden olan gebeliğin akut yağlı 
karaciğeri gibi diğer klinik durumların tanı 
ve tedavisini yönetir

Kronik böbrek hastalığı olan gebelerin takip 
ve tedavisini yapar

Gebede mevcut kronik böbrek hastalığının 
ayırıcı tanısını yapar.
Gebedeki kronik böbrek hastalığının klinik 
evresini değerlendirir.
Gebeliğin kronik böbrek hastalığının klinik 
gidişi üzerine etkilerini değerlendirir.
Gebede mevcut kronik böbrek hastalığının 
anne ve bebek için klinik sonuçlarını 
değerlendirir
Kronik böbrek hastalığı ile ilgili laboratuar 
bulgularını değerlendirir.
Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini 
önlemeye yönelik tedavi girişimlerini 
yönetir.

Renal replasman tedavisi programındaki 
gebe hastanın takip ve tedavisini yönetir.

Kronik hemodiyaliz programındaki hastanın 
takip ve tedavisini yönetir.

Kronik hemodiyaliz programındaki gebe 
hastanın klinik ve laboratuar bulgularını 
değerlendirir.
Kronik hemodiyaliz programındaki gebe 
hastanın gereksinim duyduğu diyaliz dozunu 
değerlendirir.
Kronik hemodiyaliz programındaki gebe 
hastanın tedavisinde kullanılan ilaçları 
değerlendirir.

Kronik periton diyalizi programındaki 
hastanın takip ve tedavisini yönetir.

Kronik hemodiyaliz programındaki gebe 
hastanın klinik ve laboratuar bulgularını 
değerlendirir.
Kronik hemodiyaliz programındaki gebe 
hastanın gereksinim duyduğu diyaliz dozunu 
değerlendirir.
Kronik hemodiyaliz programındaki gebe 
hastanın tedavisinde kullanılan ilaçları 
değerlendirir.

Böbrek nakilli gebe hastanın takip ve 
tedavisini yönetir.

Böbrek nakilli gebe hastanın klinik ve 
laboratuar bulgularını değerlendirir.
Gebeliğin greft üzerindeki etkilerini 
değerlendirir.
Böbrek nakilli gebe hastanın kullanacağı 
immünsüpresif ilaçları ve dozlarınını 
değerlendirir.
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Böbrek nakilli gebe hastanın kullandığı 
ilaçların bebek üzerine etkilerini 
değerlendirir.

Hipertansiyonu olan gebe hastanın takip ve 
tedavisini yönetir. Hipertansiyonun nedenlerini değerlendirir.

Hipertansiyonun anne ve bebek üzerine olan 
etkilerini değerlendirir.
Hipertansiyonu olan gebe hastanın klinik ve 
laboratuar bulgularını değerlendirir.
Hipertansiyonu olan gebe hastanın 
kullanacağı uygun ilaçları ve dozlarını 
değerlendirir.

Akut böbrek yetersizliği Akut böbrek yetersizliğinin tanısını koyar
Böbrek fonksiyon testlerini değerlendirir ve 
bu testlerdeki değişimleri yorumlar
Akut böbrek yetersizliği için tanı kriterlerini 
tanımlar
Prerenal, renal ve postrenal akut böbrek 
yetersizliği nedenlerini listeler
Prerenal azotemi ve akut tübüler nekrozun 
patofizyolojisini tanımlar
Akut tübüler nekrozun patolojisini tanımlar
Akut böbrek yetersizliğini değerlendirmek 
için doğru klinik anamnez alır ve tam fizik 
muayene yapar
Akut tübüler nekrozun klinik seyrini 
tanımlar
Akut böbrek yetersizliğinin nedeni ve 
şiddetine yönelik farklı inceleme 
yöntemlerini tanımlar
Biyokimya, hematoloji, immünoloji, 
mikrobiyoloji, patoloji ve görüntüleme 
yöntemlerini uygun şekilde kullanır ve 
yorumlar
Prerenal azotemi ile akut tübüler nekrozun 
ayrımını yapar
Akut böbrek yetersizliğinde böbrek biyopsi 
endikasyonlarını tanımlar
Kanser, gebelik, kardiyovasküler cerrahi, 
karaciğer hastalığı, akciğer hastalığı, 
transplantasyon ve nefrotik sendrom gibi 
özel klinik durumlarda akut böbrek 
yetersizliğinin ayırıcı tanısını yapar
Mikrobiyolog, radyolog, patolog, ürolog ve 
genel cerrahın rollerinin öneminin farkında 
olur
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Akut böbrek yetersizliğinin 
komplikasyonlarını yönetir

Akut böbrek yetersizlikli hastada 
gelişebilecek komplikasyonları sıralar
Komplikasyon gelişme riski yüksek olan 
hastaları tanımlar
Hastanın volüm dengesinin güvenilir ve 
doğru bir şekilde değerlendirmesini yapar
Arteriyel kan gazı analizini yorumlar
Hiperpotaseminin elektrokardiyografi 
bulgularını tanımlar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Akut böbrek yetersizliğinin tedavisini 
yönetir

Akut böbrek yetersizliğini önleme 
stratejilerini tanımlar
Akut böbrek yetersizliğinin geri dönüşümlü 
nedenlerinin tedavi stratejilerini tanımlar
Akut böbrek yetersizliğine eşlik eden sıvı ve 
biyokimyasal bozuklukları düzeltme 
yöntemlerini tanımlar
Akut böbrek yetersizlikli hastada acil diyaliz 
endikasyonlarını sıralar
Akut böbrek yetersizliğinde diyaliz 
yöntemlerini karşılaştırmalı olarak tanımlar
Akut böbrek yetersizliğine yol açan 
hastalığa özgü tedavi yaklaşımlarını açıklar
Akut böbrek yetersizliğinin kısa ve uzun 
süreli prognozunu tanımlar
Nefroloji kliniği, diyaliz ve yoğun bakım 
çalışanlarının rollerinin öneminin farkında 
olur

Kronik böbrek hastalığı

Böbreğin kistik hastalıkları
Otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığını yönetir.

Otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığının tanısını koyar.

Otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığının klinik bulgularını değerlendirir.
Otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığının ayırıcı tanısını yapar.
Otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığının laboratuar bulgularını 
değerlendirir.

Otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığının tedavisini yapar.

Otozomal resesif polikistik böbrek 
hastalığını yönetir.

Otozomal resesif polikistik böbrek 
hastalığının tanısını koyar.

Otozomal resesif polikistik böbrek 
hastalığının klinik bulgularını değerlendirir.
Otozomal resesif polikistik böbrek 
hastalığının ayırıcı tanısını yapar.
Otozomal resesif polikistik böbrek 
hastalığının laboratuar bulgularını 
değerlendirir.
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Otozomal resesif polikistik böbrek 
hastalığının tedavisini yapar.

Medüller kistik hastalık
Jüvenil nefronofitizi
Böbreğin basit kistleri Böbreğin basit kistlerinin tanısını koyar.
Akiz böbrek kistleri Akiz böbrek kistlerinin tanısını koyar.

Böbrek fonksiyon testlerinin ve idrar 
analizinin değerlendirilmesii

Böbrek fonksiyonlarının 
değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler

Glomerüler filtrasyon hızı kavramı ve bunu 
etkileyen faktörler

Glomerüler filtrasyon hızını ölçüm 
yöntemleri
Glomerüler filtrasyonun fizyolojisini ve 
buna etki eden faktörleri kavramalıdır

Serum kreatinin değerinin yorumlanması
Serum kreatinin değerinin sınırlılıkları, 
kreatinin değerini etkileyen faktörler
Serum kreatinin değerinin kullanılarak elde 
edilen formüller ile böbrek fonksiyonlarınn 
değerlendirilmesi
Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede 
kullanılan formüllerin 
sınırlılıkları/eksikleri/avantajları
Böbrek fonksiyonunun tayininde kreatinin 
değerine etki eden faktörleri bilmeli, GFR 
kreatinin ilişkisini kavramalı, serum 
kreatinin değerini temel alan formüllerle 
böbrek fonksiyonunu değerlendirmeli, 
bunların sınırlılıklarnı bilmelidir

Üre ve kan üre azotu kavramları
Böbrek fonksiyon bozukluğu olmadan üre 
ve kreatinin değerlerini etkileyen faktörler
Glomerüler filtrasyon hızında değişiklik 
olmadan üre ve kreatinin değerlerine etki 
eden faktörleri bilmelidir.

Tam idrar analizinin önemi
İdrar tetkikinin zamanlaması, doğru tetkik 
için gerekli faktörler
Dipstick testinin yorumlanması

İdrardaki elektrolitlerin anlamı
İdrar elektrolitlerinin değerlendirilmesi 
gereken hastalık durumları
İdrar analizindeki anormallikleri 
yorumlamalı, buna yol açan renal ve 
sistemik hastalıkları araştırabilmeli, idrar 
tetkikini kendsini yapabilmeli

Glomerüler hastalıkların klinik görünümleri 
ve ayırıcı tanısı

Primer ve sekonder glomerüler hastalıkların 
ayırıcı tanısını yapar . Sekonder glomerulonefrit nedenlerini bilir

Sekonder glomerulonefrit yapan 
hastalıkların klinik ve laboratuar bulgularını 
bilir

Glomerüler hastalıkların klinik 
görünümlerini ayırt edebiliir

Akut glomerülonefrit klinik ve laboratuar 
bulgularını tanımlar..
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Hızlı ilerleyen glomerülonefrit klinik ve 
laboratuar bulgularını bilir.
Kronik glomerülonefrit klinik ve laboratuar 
bulgularını tanımlar.
Nefrotik sendromun klinik ve laboratuar 
bulgularını tanımlar.
İdrar testlerinde sürekli bozukluk saptanan 
asempomatik klinik görünümü tanımlar

Böbrek biyopsisi için hastayı yönlendirir.
Böbrek biyopsi indikasyon ve 
kontraindikasyonları bilir. .

Biyopsi sonucunu değerlendirir
Glomerüler hastalıkların patolojik 
sınıflandırmasını bilir

Klinik görünüm ve biyopsi sonuçlarına göre 
tedavi planı çizer

Konservatif tedavi prensiplerini bilir ve 
uygular.
İmmunosupresif tedavi rejimlerini bilir ve 
uygular
Standart tedavilere dirençli hastalarda 
alternatif immunosupresif tedaviler planlar
Tedavi sürecinde gelişebilecek ilaç yan 
etkilerini bilir ve önlemler alır

Komplikasyonlarını yönetir Ödem tedavisini yapar
Hipovolemi ve akut böbrek yetmezliği 
tedavisini bilir
Gelişebilecek infeksiyonları tedavi eder
Tromboembolik olaylara yönelik önleyici 
tedavi yapar.
Hiperlipidemi tedavisini uygular

Diyabetik nefropati

Herediter nefritler
Herediter nefritlerin tanısını koyar hastalığı 
yönetir.

Herediter nefritlerin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Herediter nefritlerin böbrekle ilgili klinik 
bulgularını tanımlar.
Herediter nefritlerin sistemik klinik 
bulgularını tanımlar.
Herediter nefritlerin ayırıcı tanısını yapar.
Herediter nefritlerin laboratuar bulgularını 
değerlendirir.
Herediter nefritlerin genetik temellerini ve 
patogenezini tanımlar.
Herediter nefritlerin tanısında kullanılacak 
tanıya yönelik işlemleri, biyokimyasal 
testleri ve görüntüleme yöntemlerini 
tanımlar.
Herediter nefritlerin kısa ve uzun dönem 
sonuçlarını tanımlar.
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Herediter nefritlerin tedavisini yönetir.

Herediter nefritlerin böbrek yetmezliğine 
ilerlemesinin önlenmesi ve hastalığın 
ilerlemesinin yavaşlatılması için gerekli 
tedavi yöntemlerini değerlendirir.
Herediter nefritlerin tedavisinde ve 
ilerlemesinin yavaşlatılmasında kullanılacak 
farmakolojik ajanları ve etki 
mekanizmalarını tanımlar.
Herediter nefritlerin tedavisinde ve 
ilerlemesinin yavaşlatılmasında ilaç tedavisi 
dışında kullanılacak diğer yöntemleri 
tanımlar.

Tübülointerstisyel nefropatiler Akut interstisyel nefritler İlaçlar
İnfeksiyonlar
İdyopatik

Kronik Tubulointerstisyel hastalıklar Ailevi Böbrek Hastalıkları
Eksojen toksinler
Metabolik toksinler
Otoimmün hastalıklar
Neoplastik hastalıklar
Çeşitli hastalıklar

Böbreğin vasküler hastalıkları Mikrovasküler hastalıkların tanısını koyar Mikrovasküler hastalık nedenlerini bilir.
Mikrovasküler hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularına göre ayırıcı tanısını 
yapar.
Mikrovasküler hastalıkların renal 
komplikasyonlarını bilir

Mikrovasküler hastalıkların tedavisini 
planlar.

Sistemik tutulumu olanların tedavisini bilir 
ve iligili branslarla berebar tedavi planlar.
Renal tutulum sonucu ortaya çıkan 
fonksiyonel bozuklukların tedavisini yapar
Tedavi sürecinde çıkabilecek 
komplikasyonları yönetir

Renal arter hastalıkların tanısını koyar.
Renal arter hastalığı düşünderecek klinik 
bulguları tanımlar.
Renal arter hastalığın düşündürecek 
laboratuar bulgularını tanımlar.
Renal arter hastalığının tanısını koymak için 
yapılacak laboratuar testlerini bilir
Renal arter hastalığın görüntüleme 
metodlarını ve tanısal değerlerini bilir

Tedavisini planlar Medikal tedavisini bilir
Girişimsel uygulamaya veya cerrahiye 
hastayı yönlendirir.
Komplikasyonlarını yönetir
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Böbrek hastasında ilaç kullanımı
Böbrek hastalığında ilaç kullanımının genel 
prensiplerini tanımlar

Farmakokinetik ve farmakodinamik 
kavramlarını açıklar
Böbrek yetersizliğinin ilaçların biyo-
yararlanımı, dağılımı, metabolizması ve 
atılımı üzerine etkisini tanımlar
Böbreklerin önemli bir ilaç metabolizma ve 
atılım yeri olduğunun farkında olur
Hemodiyaliz, hemofiltrasyon, 
hemodiyafiltrasyon ve periton diyalizinin 
ilaçların metabolizma ve atılımına etkisini 
tanımlar
İlaçların böbrek işlevini nasıl etkileyeceğini 
tanımlar
Özellikle immünsüpresiflerle olmak üzere 
ilaç etkileşim prensiplerini tanımlar

Böbrek hastalıklı hastaya ilaçları etkin ve 
emniyetli bir şekilde reçete eder

Reçete edilen ilacın dozu için hastanın ilk 
değerlendirmesini yapar
Böbrek yetmezliğinin derecesine ve 
uygulanan diyaliz yöntemine göre ilaç 
dozlarını ayarlar
Sık kullanılan ilaçlar için gereken doz 
ayarlamalarını tanımlar
Böbrek yetmezlikli hastaya yeni bir ilaç 
reçete ederken ilaç dozları tablolarına 
bakmanın öneminin farkında olur
Reçetelenen ilaçlara bağlı yan etkileri 
azaltmak için gerekli önlemleri tanımlar
İlaç düzeyini izlemenin öneminin farkında 
olur
Tedaviye uyumun önemi hakkında hastaları 
bilgilendirir ve uyumu artırıcı yöntemler 
tasarlar
İlaç uygulamasına katılan diyaliz 
çalışanlarını bilgilendirmenin öneminin 
farkında olur

Böbrek fizyolojisi

Böbrek hastasında beslenme
Böbrek hastalarında beslenme tedavisini 
yönetir.

Akut böbrek yetersizliğinde beslenme 
tedavisini yönetir

Akut böbrek yetersizliği olan hastalarda 
gerekli kalori, protein, karbonhidrat ve lipid 
miktarlarını tanınmlar.

Kronik böbrek hastalarında beslenme 
tedavisini yönetir.

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda 
gerekli kalori, protein, karbonhidrat ve lipid 
miktarlarını tanımlar.
Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda 
gerekli kalori, protein, karbonhidrat ve lipid 
miktarlarını tanımlar.
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Periton diyalizi tedavisi gören hastalarda 
gerekli kalori, protein, karbonhidrat ve lipid 
miktarlarını tanımlar.
Böbrek transplantlı hastalarda gerekli kalori, 
protein, karbonhidrat ve lipid miktarlarını 
tanımlar.

Böbrek hastasında kardiyovasküler hastalık
Kalsiyum, fosfor ve magnezyum denge 
bozuklukları Kalsiyum Dengesi Bozuklukları Hipokalsemileri yönetir. Hipokalseminin tanısını koyar.

Hipokalseminin ayırıcı tanıcını yapar.
Hipokalsemi nedenlerini tanımlar.
Hipokalseminin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Hipokalsemi tedavisini yönetir.

Hiperkalsemileri yönetir. Hiperkalseminin tanısını koyar.
Hiperkalseminin ayırıcı tanısını yapar
Hiperkalsemi nedenlerini tanımlar.
Hiperkalseminin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Hiperkalsemi tedavisini yönetir.

Fosfor Dengesi Bozuklukları Hipofosfatemileri yönetir. Hipofosfateminin tanısını koyar.
Hipofosfateminin ayırıcı tanısını yapar.
Hipofosfatemi nedenlerini tanımlar.
Hipofosfateminin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Hipofosfatemi tedavisini yönetir.

Hiperfosfatemileri yönetir. Hiperfosfatemi tanısını koyar.
Hiperfosfateminin ayırıcı tanısını yapar.
Hiperfosfatemi nedenlerini tanımlar.
Hiperfosfateminin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Hiperfosfatemi tedavisini yönetir.

Magnezyum Dengesi Bozuklukları Hipomagnezemileri yönetir Hipomagnezeminin tanısını koyar
Hipomagnezeminin ayırıcı tanısını yapar.
Hipomagnezeni nedenlerini tanımlar.
Hipomagnezeminin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Hipomagnezeni tedavisini yönetir.

Hipermagnezemileri yönetir. Hipermagnezeminin tanısını koyar.
Hipermagnezeminin ayırıcı tanısını yapar.
Hipermagnezeminin nedenlerini tanımlar.
Hipermagnezeminin klinik bulgularını 
değerlendirir.
Hipermagnezemi tedavisini yönetir.
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Renal anemi
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin tanısını koyar

Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin nedenlerini listeler
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin belirti ve bulgularını tanımlar
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin ayırıcı tanısını yapar
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin patogenezini tanımlar
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen anemi 
için risk faktörlerini tanımlar
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin, hastalığın kısa ve uzun dönem 
olası klinik sonuçları üzerindeki etkilerinin 
farkında olur
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin diğer organ sistemleri üzerindeki 
etkilerini tanımlar
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin tanı ve takibinde kullanılacak 
laboratuar testlerinin neler olduğunu ve 
hangi sıklıkta yapılacaklarını tanımlar

Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin tedavisini yönetir

Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin tedavisini, diyaliz öncesi, 
hemodiyaliz, periton diyalizi ve 
transplantasyon hastalarında yönetir
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
aneminin tedavisinde ulaşılmak istenilen 
hedefleri geçerli kılavuzların eşliğinde hasta 
özelliklerine göre tanımlar
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 
gelişen aneminin tedavisinde, üremik 
ortamın düzeltilmesinin ve kullanılan renal 
replasman tedavisinin yeterliliğinin 
öneminin farkında olur
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 
gelişen aneminin tedavisinde kullanılan 
demir ve eritropoietin başta olmak üzere 
kullanılacak ilaçların endikasyonlarını, 
kullanım şekillerini, başlangıç ve sürdürme 
dozlarını tanımlar
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Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 
gelişen aneminin tedavisinde kullanılan 
demir ve eritropoietin başta olmak üzere 
kullanılacak ilaçların yan etkilerini ve neden 
olabilecekleri olumsuz sonuçları tanımlar
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 
gelişen aneminin tedavisinde kullanılan 
demir ve eritropoietin dışında 
kullanılabilecek diğer ilaçların kullanılma 
şekil ve dozlarını, olası yarar ve zararlarını 
tanımlar
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 
gelişen aneminin tedavisinde tedaviye 
yanıtsızlığa yol açan klinik durumları 
listeler
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 
gelişen aneminin tedavisi üzerinde hastanın 
hipertansiyon ve diğer ek hastalıkları için 
kullandığı ilaçların etkilerini tanımlar

Üremik kemik hastalığı Üremik kemik hastalığının tanısını koyar
Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen 
mineral ve kemik bozukluklarını listeler
Mineral ve kemik bozukluklarının 
patogenezini tanımlar
Yüksek ve düşük döngülü kemik hastalıkları 
arasındaki farkları tanımlar
Mineral ve kemik bozukluklarının klinik 
belirti ve bulgularını tanımlar
Mineral ve kemik bozukluklarının tanısı için 
biyokimyasal testler, görüntüleme teknikleri 
ve histolojik yöntemlerin kullanımını 
tanımlar
Kemik hastalığının farklı tiplerinin 
histolojik özelliklerini tanımlar
Kronik böbrek hastalığının evresine göre 
kalsiyum, fosfor, parathormon gibi 
biyokimyasal testlerin ölçüm sıklıklarını 
tanımlar
Vasküler kalsifikasyonlar dahil mineral ve 
kemik bozukluklarının olası klinik 
sonuçlarının farkında olur

Üremik kemik hastalığının tedavisini yönetir

Diyaliz öncesi, hemodiyaliz, periton diyalizi 
ve transplantasyon hastalarında mineral ve 
kemik bozukluklarının tedavisini yönetir
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Kronik böbrek hastalığının evresine göre 
kalsiyum, fosfor ve parathormonun hedef 
sınırlarını tanımlar
Özellikle hiperfosfatemi olmak üzere 
mineral ve kemik bozukluklarını önlemek 
için hastalara diyet önerir
Fosfor bağlayıcı ajanların kullanım 
prensiplerini ve farklı ajanların avantaj, 
dezavantaj ve yan etkilerini tanımlar
D vitamini analoglarının endikasyonlarını, 
kullanım prensiplerini, yan etkilerini ve 
farklı preparatların avantaj ve 
dezavantajlarını tanımlar
Kalsimimetiklerin endikasyonlarını, 
kullanım prensiplerini ve yan etkilerini 
tanımlar
Paratiroidektomi endikasyonlarını ve 
operasyondan sonra izlem prensiplerini 
tanımlar
Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda 
immünsüpresif ilaçların kemik üzerine 
etkilerini tanımlar
Mineral ve kemik bozukluklarının 
yönetiminin çok disiplinli doğasının 
farkında olur
Mineral ve kemik bozukluklarının 
önlenmesi ve tedavisinde diyetisyen ve 
diyaliz çalışanlarının rolünün öneminin 
farkında olur

Renal replasman tedavilerine yaklaşım

Hemodiyaliz - Genel prensipler Hemodiyalizin temel ilkelerini tanımlar Solüt transport mekanizmalarını sınıflandırır
Diffüzyonu tanımlar, diffüzyonu etkileyen 
faktörleri açıklar
Ultrafiltrasyonu tanımlar, ultrafiltrasyonun 
tiplerini ve bunları etkileyen faktörleri 
açıklar
Konveksiyonu tanımlar

Hemodiyaliz su arıtma sistemini yönetir
Ön arıtma sisteminin elemanlarırıı ve 
bunların görevlerini açıklar
Ters ozmozun işlevini açıklar

Saf su ve ultra saf sudaki hedeflenen 
mikrobiyal ve endotoksin düzeylerini açıklar
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Hemodiyalizde su kontaminasyonunun 
klinik yansımalarını açıklar

Hemodiyaliz gereçlerini tanımlar ve 
hemodiyaliz cihazını yönetir Diyaliz membranlarını tanımlar

Diyalizörleri yapılarına göre ve özelliklerine 
göre sınıflandırır. Avantaj-dezavantajlarını 
açıklar
Kuf, KoA ve TMP kavramlarını tanımlar ve 
önemlerini açıklar
Membran performansını etkileyen faktörleri 
açıklar
Diyaliz membranlarının biyouyumluluğunu 
tanımlar ve bunu etkileyen faktörleri açıklar

Diyalizat solüsyonunu tanımlar Diyalizat solüsyonunun içeriğini açıklar
Hemodiyaliz cihazı üzerindeki ekleri 
tanımlar

Kan pompasını, basınç monitörlerini ve 
hava detektörlerinin fonksiyonlarını açıklar
Hemodiyaliz cihazı üzerindeki eklere ait 
uyarıların nedenlerini ve çözüm yollarını 
açıklar

Diyaliz reçetelendirilmesini düzenler
Diyaliz reçetelendirilmesinde kullanılan 
parametreleri açıklar
Akut hemodiyaliz reçetelendirilmesini 
açıklar
Kronik hemodiyaliz reçetelendirilmesini 
açıklar
Hemodiyaliz yeterliliğinin izlenmesinde 
kullanılan indekslerini tanımlar
Hemodiyaliz seansı öncesinde ve seans 
sırasında hastaların izlenmesinde kullanılan 
klinik parametreleri açıklar
Kuru ağırlık kavramını tanımlar
Hemodiyaliz hastalarının izlenmesinde 
kullanılan laboratuvar parametrelerini ve 
bunların hedef değerlerini açıklar
Resirkülasyonu tanımlar ve çeşitlerini 
açıklar

Hemodiyalizde antikoagülasyonu yönetir Hemodiyalizde antikoagülasyonu tanımlar
Ekstrakorporeal dolaşımda kanın pıhtılaşma 
mekanizmasını açıklar
Ekstrakorporeal dolaşımda kanın pıhtılaşma 
bulgularını açıklar
Üremik hastalarda pıhtılaşmaya yol açan 
hasta ile ilgili nedenleri açıklar

Hemodiyalizde kullanılan antikoagülasyon 
yöntemlerini tanımlar Rutin heparinizasyonu açıklar

Kısıtlı heparinizasyonu açıklar
Heparinsiz hemodiyalizi açıklar
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Rejyonal heparinizasyonu açıklar

Antikoagülasyonda kullanılan ajanları 
belirtir

Heparinin etki mekanizmasını, antikoagülan 
etkinliğinin izlenmesini ve yan etkilerini 
açıklar
Düşük molekül ağırlıklı heparini (DMAH) 
açıklar
Heparinin vaya DMAH'ın kullanılamadığı 
durumlarda kullanılan antikoagülan ajanları 
açıklar

Hemodiyalizde dolaşıma ulaşımı yönetir
Geçici ve kalıcı damar giriş yollarını 
tanımlar
Nativ arteriyovenöz fistülün avantaj ve 
dezavantajlarını açıklar
Arteriyovenöz fistülün erken ve geç dönem 
komplikasyonlarını açıklar ve tedavilerini 
yönetir
Arteriyovenöz greftin avantaj ve 
dezavantajlarını tanımlar
Arteriyovenöz greftin komplikasyonlarını 
açıklar ve tedavilerini yönetir
Santral venöz kateterizasyonunun avantaj ve 
dezavantajlarını açıklar
Kateter yerleştirme tekniklerinin tarif eder 
ve uygular
Kateter yerleştirilmesine ilişkin erken ve geç 
dönem komplikasyonları açıklar ve 
tedavilerini yönetir
Santral venöz kateterlerin çıkarılmasını 
yönetir
Damar yollarının bakımını ve takibini 
yönetir

Diğer diyaliz yöntemlerini tanımlar Yavaş sürekli tedavileri tanımlar
Yavaş sürekli tedavilerin uygulama 
alanlarını açıklar
Yavaş sürekli tedavilerin avantaj ve 
dezavantajlarını açıklar

Ev hemodiyalizini tanımlar Ev hemodiyalizininin yöntemini açıklar
Plazmaferezi tanımlar Plazmaferezin kullanım alanlarını açıklar

Plazmaferezin komplikasyonlarını açıklar

Hemodiyaliz - Klinik uygulama
Hemodiyalizde akut komplikasyonları 
yönetir

Hemodiyalize bağlı akut komplikasyonların 
çeşitlerini ayırt eder Hipotansiyonun nedenlerini belirler

Kas kramplarının nedenlerini araştırır
Baş ağrısı, bulantı ve kusmanın etyolojisini 
değerlendirir
Göğüs ve sırt ağrısının nedenini inceler
Diyaliz disequilibrium sendromunu açıklar
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Konvülziyonların nedenini belirler
Diyaliz membran reaksiyonlarını açıklar
Aritmileri değerlendirir
Hemolizin nedenlerini araştırır

Tedavilerini yönetir
Komplikasyonun tipine göre uygun medikal 
tedavilerini yapar
Komplikasyonların oluşmaması için 
alınması gereken önlemleri açıklar
Kuru ağırlığın doğru olarak belirlenmesini 
sağlar
Kuru ağırlığın değerlendirilmesinde 
kullanılan anamnez, klinik ve laboratuvar 
bulgularını açıklar

Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler 
sorunları değerlendirir

Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyonu 
tanımlar Hipertansiyonun nedenlerini araştırır

Hipervoleminin kontrolünü sağlar
Uygun ilaç tedavisini uygular

Hemodiyaliz hastalarında akut koroner 
sendromu tanımlar Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Risk faktörlerini değerlendirir ve tedavisi 
için hastayı yönlendirir

Hemodiyaliz hastalarında hematolojik 
sorunları yönetir Anemiyi tanır Etyolojisini araştırır

Demir indekslerini değerlendirir
Eritropoezi stimüle edici ajan (ESA) 
kullanım ilkelerini açıklar
ESA tedavisine yetersiz yanıtın nedenlerini 
araştırır
ESA tedavisinin yan etkilerini belirler

Lökosit ve trombosit anormalliklerini tanır
Etyolojiyi araştırır ve uygun tedavisi için 
yönlendirir

Üremik kemik hastalığını yönetir
Üremide kemik mineral bozukluğunun 
patofizyolojisini açıklar
Üremik kemik hastalığını sınıflandırır, 
tanımlar, klinik ve laboratuvar bulgularını 
açıklar
Hiperfosfatemi tedavisini yönetir
Hiperparatioidizm tedavisini yönetir ve 
cerrahi endikasyonlarını açıklar

Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyonu 
yönetir

Üremik hastalarda bakteriyel enfeksiyonları 
tanımlar ve tedavilerini sağlar
Hemodiyaliz hastalarında hepatit B 
enfeksiyonunu tanımlar, bulaşma ve 
korunma yollarını açıklar

41/50



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Nefroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  26/34

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hemodiyaliz hastalarında hepatit C 
enfeksiyonunu tanımlar, bulaşma ve 
korunma yollarını açıklar
Hemodiyaliz hastalarında HIV 
enfeksiyonunu tanımlar, bulaşma ve 
korunma yollarını açıklar

Hemodiyaliz hastalarında nütrisyonu yönetir
Malnütrisyonun tiplerini açıklar, ayırıcı 
tanısını yapar
Hemodiyaliz hastalarında beslenme 
durumunu değerlendirir
Hemodiyaliz hastalarında malnütrisyonun 
tedavisini düzenler

Üremik hastalarda nörolojik sorunları 
yönetir

Karpal tünel sendromunu tanımlar, tedavisi 
için yönlendirir
Periferik ve otonom nöropatileri tanımlar
Huzursuz bacak sendromunun tedavisini 
yönetir

Üremik hastalarda gastrointestinal sorunları 
yönetir

Üst ve alt gastrointestinal patolojileri 
belirler, tedavilerini sağlar
Nefrojenik asit ayırıcı tanısını yapar, 
tedavisini yönetir

Diyaliz hastalarında romatolojik sorunları 
yönetir

Romatolojik sorunları tanımla ve tedavisini 
yönlendirir
Diyaliz amiloidozunu tanır

Üremik hastalarda diyabetes mellitusu 
yönetir

Diyaliz hastalarında uygun olan ve olmayan 
anti-diyabetik tedavileri açıklar
Hipoglisemi tedavisini yönetir

Hemodiyaliz hastalarında asit-baz ve 
elektrolit bozukluklarını tanır Önlemlerini açıklar, tedavisini düzenler

Zehirlenme tedavisinde diyalizin 
kullanılmasını yönetir

Hemodiyaliz, periton diyalizi veya 
hemoperfüzyon yöntemlerinden hangisinin 
seçileceğinin kriterlerini açıklar
Farklı ilaçlar/maddelerle olan 
zehirlenmelerde dikkat edilecek noktaları 
açıklar

Hemodiyaliz - Komplikasyonlar

Periton diyalizi - Genel prensipler Bir diyaliz sistemi olarak peritonu tanımlar
Periton membranının anatomi ve 
fizyolojisini tanımlar
Peritoneal solüt ve su transportunun 
fizyolojisini tanımlar
Periton diyalizinin genel prensiplerini 
tanımlar
Periton membranının fonksiyonunu 
değerlendirme yöntemlerini tanımlar
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Periton diyalizi hastalarında peritonda 
gelişen anatomik ve işlevsel değişiklikleri 
tanımlar

Periton diyalizinin bileşenlerini tanımlar
Periton diyalizi kateteri tiplerini sıralar ve 
avantaj ve dezavantajlarını tanımlar
Kateter yerleştirme tekniklerini sıralar ve 
herbir tekniğin avantaj ve dezavantajlarını 
tanımlar
Periton diyalizi bağlantı sistemlerini 
tanımlar
Periton diyalizi solüsyonlarını ve farklı 
solüsyonlar için gereksinimleri açıklar
Periton diyalizi solüsyonlarının biyo-
uyumluluğunu tanımlar

Periton diyalizi için uygun hasta seçer

Periton diyalizi için hasta seçim kriterlerini 
tanımlar ve hastanın periton diyalizine 
uygunluğunu değerlendirir
Periton diyalizinin kontrendikasyonlarını 
sıralar
Periton diyalizinin diğer böbrek yerine 
koyma tedavilerine göre avantaj ve 
dezavantajlarını sıralar
Hastayı farklı diyaliz ve periton diyalizi 
yöntemleri konusunda karşılaştırmalı olarak 
bilgilendirmenin öneminin farkında olur
Hastanın periton diyalizine uygunluğunun 
belirlenmesinde, eğitiminde ve diyalize 
başlanmasında hemşirenin rolünün önemini 
kavrar
Hastayı fiziksel ve psikolojik olarak diyalize 
hazırlar
Periton diyalizi uygulamasında çok disiplinli 
yaklaşımın önemini kavrar

Periton diyalizi - Klinik uygulama
Hasta için en uygun periton diyalizi 
modalitesini seçer

Sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli 
periton diyalizi yöntemlerini, uygulama 
prensiplerini, avantaj ve dezavantajlarını 
tanımlar
Peritoneal eşitlenme testi sonuçlarını 
yorumlar
Hasta için en uygun periton diyalizi 
modalitesinin seçiminde peritoneal 
eşitlenme testi sonuçlarını dikkate almanın 
önemini kavrar
Periton diyalizini sonlandırma nedenlerini 
sıralar
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Periton diyalizinin uzun süreli başarısında 
hemşirenin rolünün öneminin farkında olur

Hastaya en uygun periton diyalizi reçetesini 
uygular

Periton diyaliz yeterliğini değerlendirme 
yöntemlerini ve yeterlilik ölçütlerinin hedef 
değerlerini tanımlar
Periton diyalizi reçetesini düzenler ve 
değişiklikleri izler
Hastanın bireysel gereksinimlerine uygun 
diyaliz solüsyonu seçer
Periton membranının geçirgenlik özelliğini 
peryodik olarak izler ve geçirgenlik 
özelliğine göre diyaliz reçetesini ayarlar
Yetersiz diyaliz olan veya ultrafiltrasyon 
yetersizliği olan hastalarda diyaliz reçetesini 
ayarlama yöntemlerini tanımlar
Kalan böbrek işlevinin korunmasının 
önemini kavrar

Hastanın beslenme durumunu yönetir
Beslenme durumunu izleme ölçütlerini 
tanımlar
Periton diyalizinde malnütrisyon gelişimine 
eğilim yaratan faktörleri tanımlar
Hastanın diyet gereksinimlerini belirler
Yeterli beslenme durumu sağlanmasında 
diyetisyen ve hemşirenin rolünün öneminin 
farkında olur

Periton diyalizi - Komplikasyonlar
İnfeksiyöz komplikasyonları tanır, önler ve 
tedavi eder

Peritonitlerin tanı yöntemlerini ve tedavi 
yaklaşımlarını tanımlar
Peritonitlerin mikrobiyolojisini ve bulaş 
yollarını tanımlar
Kateter çıkış yeri ve tünel infeksiyonlarının 
tanı yöntemlerini ve tedavi yaklaşımlarını 
tanımlar
Kateter çıkış yeri ve tünel infeksiyonlarının 
mikrobiyolojisini ve risk faktörlerini 
tanımlar
İnfeksiyöz komplikasyonlara bağlı tedavi 
sonlandırma endikasyonlarını tanımlar
Peritonitlerin kısa ve uzun süreli olumsuz 
etkilerinin farkında olur
İnfeksiyöz komplikasyonları önlemek için 
hasta eğitiminin öneminin farkında olur
İnfeksiyöz komplikasyonların tedavisinde 
lokal protokoller uygulamanın öneminin 
farkında olur
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İnfeksiyöz komplikasyonları önleme ve 
tedavi etmede hemşirenin rolünün öneminin 
farkında olur

İnfeksiyon dışı komplikasyonları tanır, önler 
ve tedavi eder

İnfüzyon ağrısı, drenaj yetersizliği, kateter 
pozisyon bozukluğu, fıtık, diyalizat kaçağı, 
hidrotoraks, bel ağrısı gibi 
komplikasyonların tanı, nedenleri, önleme 
ve tedavisini tanımlar
Malnütrisyon nedenlerini, tanı ve tedavi 
yöntemlerini tanımlar
Periton diyalizinin hiperlipidemi dahil diğer 
metabolik komplikasyonlarını ve tedavi 
yaklaşımlarını tanımlar
Ultrafiltrasyon yetersizliğinin tiplerini, 
değerlendirme yöntemlerini ve tedavilerini 
tanımlar
Diyaliz yetersizliğinin nedenlerini, 
değerlendirme yöntemlerini ve tedavilerini 
tanımlar
Komplikasyonları takiben periton diyalizi 
reçetesini ayarlar ve değişiklikleri izler
Periton membranında gelişebilecek yapısal 
ve işlevsel bozuklukların nedenlerini, tanı ve 
önleme yöntemlerini tanımlar
Sklerozan enkapsüle peritonitin tanı, risk 
faktörleri, tedavi ve prognozunu tanımlar
Periton diyalizi hastalarında kardiyovasküler 
hastalık risk faktörlerini, tanı ve tedavi 
yöntemlerini tanımlar
Periton diyalizinin potansiyel 
komplikasyonları ve bunlara bağlı tedavi 
değişiklikleri hakkında hastaları önceden 
bilgilendirir
Periton diyalizi komplikasyonlarının 
tedavisinde çok disiplinli yaklaşımın 
öneminin farkında olur

Böbrek transplantasyonuna hazırlık
Böbrek transplantasyon immünolojisi ve 
immünsüpresif tedavi
Böbrek transplantasyonunun 
komplikasyonları

Böbrek transplantayonunun erken dönem 
(ilk üç ay) komplikasyonları

Böbrek transplantasyonu sonrası erken 
dönem takip prensiplerinin bilinmek

Transplante böbrek fonksiyonunu 
değerlendirmek
Erken dönemde görüntüleme yöntemlerini 
ve böbrek biyopsisi endikasyonlarını 
yorumlamak

45/50



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Nefroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  30/34

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Transplante böbrekte disfonksiyon gelişmesi 
durumunda ultrasonografi ve sintigrafik 
incelemeleri planlayabilmeli ve gereğinde 
böbrek biyopsisi endikasyonu 
koyabilmelidir

Erken dönemde cerrahi komplikasyonları 
tanımak

Erken dönem hemodinamik takibi 
planlamak
Cerrahi bölgede gelişebilen enfeksiyonları 
bilmek
Lenfosel ve seroma gelişimi ve olası 
sonuçlarını takip etmek
Postoperatif dönemde klinik bulguları ve 
görüntüleme yöntemlerini kullanarak cerrahi 
komplikasyonları tanımalı ve ayırıcı tanıya 
gitmelidir.

Erken dönemde medikal komplikasyonlar
Postoperatif dönemde sıvı elektrolit 
dengesini izlemek
Erken dönemde elektrolit bozukluklarını 
yorumlamalı ve buna neden olacak faktörleri 
bilmeli ve araştırmalıdır
Erken dönemde gelişen enfeksiyon 
bulgularını bilmek ve ayırıcı tanısını 
yapmak
Enfeksiyonların muhtemel gelişme 
zamanlarını, immunsupressif tedaviyle 
ilişkisini bilmeli, multdisipliner yaklaşımı 
kavramalıdır
İndüksiyon ve idame amacı ile kullanılan 
ajanların kullanım prensiplerini bilmek
İmmunsupressif tedaviyi planlamak
Antirejeksiyon amacı ile kullanılan ajanların 
tercih nedenleri ve etki mekanizmalarını 
bilmek
Anti rejeksiyon amacı ile kullanılan 
ajanların yan etkilerini bilmek
İmmunsupressiv amaçla kullanılan ajanlaın 
etki mekanizmalarını, endikasyonlarını, 
kontrendikasyonlarını, ilaç doz takiplerinini, 
diğer ilaçlarla etkileşimlerini ve yan 
etkilerini bilmelidir
Erken dönem transplant disfonksiyonunun 
nedenlerini bilmek
Erken dönem transplant disfonksiyonunun 
tıbbi ve cerrahi nedenlerini sıralamak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uzun dönemde greft sağkalımını belirleyen 
faktörleri erken dönemde tanımak ve buna 
göre önlem almak

Erken dönem transplant disfonksyonunun 
ayırıcı tanısını yapmalı ve bunun uzun süreli 
etkilerini yorumlamalı, önlem alabilmelidir

Böbrek transplantayonunun geç dönem 
komplikasyonları

İmmunsupressiv ajanların etki 
mekanizmalarını ve komplikasyonlarını 
bilmek

İmmunsupressiv tedavinin takip 
prensiplerini bilmli ve gereğinde modifiye 
etmelidir

Uzun dönemde greft fonksiyonunu etkileyen 
faktörleri ve grefti koruyucu stratejileri 
bilmek
Böbrek nakilli hastada uzun dönemde 
gelişen komplikasyonları bilmek
Transplante böbrek fonksiyonlarını 
değerlendirmek ve fonksiyon kaybı 
durumunda gerekli araştırmaları yapmak ve 
önlemleri almak

Uzun dönemde malignite gelişim riskini 
kavramalı ve kardiyovasküler koruma 
stratejilerini planlamalıdır.

Yoğun bakım nefrolojisi

Yoğun bakımda yatan hastaların nefrolojik 
değerlendirmesini, takibini ve tedavisini 
yapar.

Akut ya da kronik böbrek hastalığı olan 
hastalarda yoğun bakımda takip edilme 
endikasyonlarını değerlendirir.

Yoğun bakım hastasında hemodinamik 
dengeyi değerlendirir.
Yoğun bakım hastasında volüm dengesini 
değerlendirir.
Yoğun bakım hastasında sıvı elektrolit 
dengesini değerlendirir.
Yoğun bakım hastasında asid baz dengesini 
değerlendirir.
Yoğun bakım hastasında böbrek fonksiyon 
bozukluğu ile ilgili laboratuar testlerini 
değerlendirir.
Yoğun bakım hastasında solunum ve diğer 
sistemlerle ilgili bozuklukları değerlendirir.
Yoğun bakım hastasında mekanik 
ventilasyon endikasyonunu değerlendirir.

Yoğun bakımdaki akut böbrek yetmezlikli 
hastada hastalığın takip ve tedavisini 
yönetir.

Yoğun bakım hastasında akut böbrek 
yetmezliğinin tanımını yapar.
Yoğun bakımdaki akut böbrek yetmezlikli 
hastada akut böbrek yetmezliğinin 
nedenlerini listeler.
Yoğun bakımdaki akut böbrek yetmezlikli 
hastada akut böbrek yetmezliğinin klinik ve 
laboratuar bulgularını değerlendirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yoğun bakımdaki akut böbrek yetmezlikli 
hastada akut böbrek yetmezliğine eşlik eden 
diğer organ sistemleri ile ilgili bozuklukları 
değerlendirir.
Yoğun bakımdaki akut böbrek yetmezlikli 
hastada sıvı-elektrolit ve asid-baz dengesini 
değerlendirir.
Yoğun bakımdaki akut böbrek yetmezlikli 
hastada kullanılacak ilaçları değerlendirir.
Yoğun bakımdaki akut böbrek yetmezlikli 
hastada kullanılacak renal replasman 
tedavilerinin endikasyonlarını, yapılış 
şekillerini ve sonuçlarını tanımlar.
Hastada kullanılacak renal replasman 
tedavisi için gerekli damar yolunu 
oluşturmayı bilir.

Kronik böbrek hastalığı olan yoğun bakım 
hastalarının takip ve tedavisini yönetir.

Yoğun bakımda takip edilme endikasyonu 
olan diyaliz programındaki hastaların ve 
böbrek nakilli hastaların takip ve tedavisini 
bilir.
Yoğun bakımda takip edilme endikasyonu 
olan diyaliz programındaki hastaların ve 
böbrek nakilli hastaların klinik ve laboratuar 
bulgularını değerlendirir.

Yoğun bakımda takip edilme endikasyonu 
olan diyaliz programındaki hastaların ve 
böbrek nakilli hastaların kullanması gereken 
ilaçları, dozlarını ve sürelerini değerlendirir.
Yoğun bakımda takip edilme endikasyonu 
olan diyaliz programındaki hastalarda ve 
böbrek nakilli hastalarda olası 
komplikasyonları değerlendirir.
Renal replasman tedavisi programında 
olmayan kronik böbrek hastalarının klinik 
ve laboratuar bulgularını değerlendirir.
Renal replasman tedavisi programında 
olmayan kronik böbrek hastalarını renal 
replasman tedavisi endikasyonları açısından 
değerlendirir.

Böbrek hastasında palyatif tedavi
Kronik böbrek hastalıklı hastaların palyatif 
tedavisini yönetir

Kronik böbrek hastalığının 
komplikasyonlarına ve eşlik eden 
hastalıklara bağlı semptomları tanımlar
Kronik böbrek hastalığında semptomatik-
konservatif tedavi uygulamalarını tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kronik böbrek hastalığının konservatif 
tedavisine ilişkin hastalara ve sağlık 
personeline önerilerde bulunur
Palyatif tedavi gereken hastaları belirler
Palyatif tedavi için uzmana sevki gerektiren 
durumların farkında olur
Kronik böbrek hastalığında ağrı tedavisinin 
prensiplerini tanımlar
Kronik böbrek hastalığında depresyon 
yönetiminin öneminin farkında olur
Hastaların fiziksel, sosyal, kültürel, dinsel 
ve psikolojik gereksinimlerinin öneminin 
farkında olur
Hasta ve ailesi ile iyi iletişim kurmanın 
öneminin ve yöntemlerinin farkında olur
Tedavi kararlarının mediko-legal yönünün 
önemini kavrar
Diyaliz tedavisinden çıkmak isteyen 
hastaların durumlarını hasta, ailesi ve diğer 
sağlık personeli ile tartışır

Ölümü bekleyen kronik böbrek hastalıklı 
hastaları yönetir

Kronik böbrek hastalığında sağkalımı 
etkileyen faktörleri tanımlar
Ölümün klinik özelliklerini tanımlar
Ölümü bekleyen hastalarda bütünleştirilmiş 
bakım yöntemlerinin farkında olur
Ölümü bekleyen hastaların palyatif bakımı 
ile uğraşan hekim ve hemşirelerin rolünün 
öneminin farkında olur
Matem yönetim prensiplerini tanımlar
Matemin farklı kültürel yönlerini kavrar
Yakınını kaybeden ailelerin 
gereksinimlerinin farkında olur

Sistemik hastalıklar ve böbrek Renal vaskülitleri yönetir Tanı koyar
Renal vaskülitleri tutulan damar çapına göre 
sınıflandırır
Küçük damar vaskülitlerinin patogenezini 
ve klinik bulgularını açıklar
Küçük damar vaskülitlerinin patolojisini 
açıklar ve ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir
Küçük damar vaskülitlerinin indüksiyon ve 
idame tedavisini açıklar
Küçük damar vaskülitlerinin relaps ve 
transplantasyon tedavisini anlatır

Poliarteritis nodoza hastalığını tanımlar

Poliarteritis nodoza'nın patolojisini, klinik 
bulgularını, ayırıcı tanısını açıklar, tedavisini 
yönlendirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Lupus nefritini yönetir Tanı koyar Lupus tanı kriterlerini açıklar

Lupusun etyopatogenezini açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
Patolojik sınıflamasını yapar ve görülme 
sıklığını belirtir

Tedavisin yönetir
Patolojik evresine göre uygun indüksiyon ve 
idame tedavisini açıklar

Lupusa bağlı son dönem böbrek 
yetmezliğinde renal transplantasyonu açıklar

Komplikasyonları yönetir Antifosfolipid sendromu tanımlar

Amiloidozu yönetir Tanı koyar
Amiloidoz patogenezini açıklar ve 
sınıflamasını yapar
Amiloidozun tanı yöntemlerini tanımlar
Amiloidozun tiplerine göre klinik 
belirtilerini tanımlar
Monoklonal immün depo hastalığı ile ayırıcı 
tanısını yapar
Non-amiloid fibriler ve immünotakoid 
glomerülopati ile ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir
Amiloidozun doğal seyrini ve tedavisini 
açıklar
Amiloidoza bağlı son dönem böbrek 
yetmezliği gelişen hastalarda diyaliz ve 
transplantasyon teoavisini anlatır

Böbrek hastalıklarının epidemiyolojisi ve 
önleme stratejileri

İşlemsel Klinik Uygulamalar Tam idrar analizi ve idrar mikroskobisi Tam idrar analizi yapar İdrarın makroskopik görünümünü yorumlar.
İdrar çubuğu ile idrar analizi yapar.
İdrarın mikroskobik incelemesini yapar.

Böbrek biyopsisi
Geçici hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi
Hemodiyaliz işlemi pratiği
Üriner sistem ultrasonografisi
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