
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu 

Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde I. Dönem TUKMOS komisyonlarını oluşturmuştur. 15 Ocak 2010 

ile 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında bu komisyon marifetiyle yürütülen çalışmaların sonuçları bir öneri ve taslak niteliğinde olmak kaydı ile 

aşağıda bulunmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere en açık bilim dallarından biri olan Neonatoloji, yıllık doğum sayısı 

1,250,000 olan ülkemizde büyük önem taşımaktadır. Bebek ölüm hızının %0,10’lar düzeyine inmesi ve bu oran içinde yenidoğan ölümlerinin önemli bir yer 

tutması Neonatoloji alanında yapılacak çalışmaları daha da önemli kılmaktadır. Yenidoğan ölümleri içerisinde prematüre bebek ölümlerinin ilk sırada yer 

alması ülkemizde de nitelikli Neonatoloji uzmanlığını zorunlu hale getirmektedir. Yandal uzmanlığının resmi olarak kabul edildiği 1989’dan bu yana, bu alanda 

önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.  

Geniş bir coğrafyaya sahip olan ülkemizde Neonatoloji Yandal Eğitimi farklı kurumlarda ve farklı standartlarda gerçekleşmektedir. Ortak ve nitelikli 

bir müfredata dayanan standartların oluşturulması Neonatoloji hizmetlerinin iyileşmesine katkıda bulunacaktır. Ülkemizdeki yenidoğan eğitiminde belirli 

standartların oluşturulması için Neonatoloji Yandal Eğitim Müfredatının hazırlanması ve hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak 2010’da toplanan Neonatoloji Müfredat Kurulu çalışmalarına başlamış ve bu dökümandaki veri ve bilgilerin ortaya çıkması 

sağlanmıştır. 

 

2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı: 

Neonatoloji alanında: 

 Birinci, ikinci ve üçüncü düzey bakım gerektiren hasta ve riskli bebeklere perinatal ve natal dönemde güncel, kanıta dayalı tıbbın gereklerini 

yerine getirebilecek  bilgi, klinik tecrübe, ileri tedavi yöntemlerini kullanabilme becerisine sahip, 

 Yenidoğan bebeklerin mortalite ve morbiditesini iyileştirmeye, tedavi etmeye, rehabilite veya önlemeye yönelik strateji geliştirebilecek 

araştırmaları yapabilecek donanıma sahip 

 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kullanılan cihaz ve ekipmanları kullanabilecek 

 Tek başına ikinci ve üçüncü basamak hizmeti veren bir Neonatoloji kliniğinin sorumluluğunu alabilecek uzman hekimlerin eğitimini düzenlemek. 
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b. Müfredat Hazırlık Süreci: Neonatoloji Müfredat Kurulu Ocak 2010 Antalya Çalıştayı ve 13-14 Haziran 2011 Ankara çalıştayında toplanmıştır. 

Kurul çalışmalarına TUKMOS sistemi üzerinde çevrimiçi olarak devam etmiştir. 

c. Müfredat Haritası 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli: Adayın direk olarak kendisinin başvurması gerekmektedir. 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, 18 Temmuz 2009 tarihli 27292 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16.maddesinde belirtilen koşulları sağlamalıdır. 

e. Asistanlık Süresi: 3 (ÜÇ) YIL 

f. Yan Dallar: YOK 

 

3. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

Yenidoğan yandalında eğitim gören adayın eğitim programından Yenidoğan Müfredat Kurulu (YMK) adına, o eğitim kurumundaki yenidoğan eğitimcisi 

sorumludur.  

Teorik Eğitim 

Pratik Beceriler 

NCPAP İLE HASTA İZLEMİ 

POZİTİF BASINÇLI VENTİLATÖR İLE HASTA İZLEMİ 
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İdari Beceriler 

 

4. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri:  

Neonatoloji Yandal Eğitimcisinin Özellikleri 

1. Neonatoloji yandal eğitimi veren kuruluşlarda "tam gün calışan en az bir neonatoloji uzmanı eğitimci olmalıdır. 

2. Eğitici/eğitilen oranı en cok 1/5 olmalıdır. 

3. Çalışma dışında (akşamlar, hafta sonları ve resmi tatil gunleri en az bir neonatoloji eğitimcisi icapçı kolay ulaşılabilir olmalı ve gereken durumlarda 

hastaneye gelebilmelidir. 

4. Neonatoloji yan-dal eğitimi veren kuruluşlarda bir eğitimci programdan sorumlu Eğitim Sorumlusu olarak görev alır. Eğitim sorumlusu neonatoloji 

uzmanı olmalıdır.  

5. Neonatoloji yan-dal eğitimi programının planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi eğitim sorumlusunun kontrolündedir. 

6. Eğitim kuruluşundaki eğitici ve eğitilenlerin yılda en az bir kez pediatri veya neonatoloji kongresine katılması sağlanmalıdır. 

 

b. Fiziki Özellikleri 

Doğum odasının özellikleri: 

1. Neonatoloji yan dal eğitimi için o merkezde yıllık doğum sayısı en az 500 olmalı ve bunların en az %10’u riskli gebelik olmalıdır.  

2. Yılda 500 doğumun altında doğum yapılan merkezdeki yandal asistanı, perinatoloji rotasyonunu başka bir hastanede (yıllık doğum sayısı 1000’den fazla 

olan ve yenidoğan yandal eğitimi verilen) yapmak zorundadır. 
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3. Yılda 500 doğumun altında doğum yapılan merkezdeki yandal asistanı yıllık doğum sayısı 1000’den fazla olan ve yenidoğan yandal eğitimi verilen 

ünitede üç ay rotasyon yapmak zorundadır. 

4. Doğum salonu resüsitasyonu için balon maske, oksijen kaynağı, aspiratör, laringoskop seti ve entübasyon tüpleri, gerekli ilaçlar doğum salonu acil 

çantası-tepsisinde bulunmalıdır. 

5. Doğum salonunda bebeklerin ısı kaybını en aza indirecek sistemler kurulmuş olmalıdır. 

6. Doğum salonunda en az bir adet pulse oksimetre bulunmalıdır. 

 

Yenidoğan bakım ünitesinin özellikleri 

1. Yandal eğitimi verilen ünitelerde Sağlık Bakanlığı yoğun bakım üniteleri genelgesine uygun 1. 2. ve 3.düzey bakım veren servislerin bulunması gereklidir.  

2. Unite aynı anda yoğun bakım gerektiren en az 6 hastayı, toplamda en az 15 hastayı yatırabilecek kapasitede olmalı ve yataklar arası mesafe ve yatak başı 

gerekli hava-oksijen çıkışları, prizler, aspirasyon sistemleri olmalıdır. 

3. Üçüncü basamak ünitesinde en az 6 yoğun bakım kuvozu (ısı kontrollu, nemlendirme özelliği olan), en az 3 ventilatör ve en az üç hasta başı monitörü (en 

az birinin invaziv kan basıncı ölçme özelliği bulunan) olmalıdır. 

4. Ünitede yoğun bakım ihtiyacı olan her hasta başında infüzyon pompası bulunmalıdır. Hastalara sürekli infüzyon ile inotrop ilaç, prostaglandin, total 

parenteral nutrisyon uygulanabilmelidir. 

5. Ünitede hasta başında ultrasonografi ve ekokardiyografi yapılabilmelidir. 

6. Yandal eğitimi verilen hastanede EEG çekilebilmelidir. 

7. Ünite içinde prematurelik retinopatisi yönünden oftalmolojik muayene yapılabilmelidir. 

8. Neonatoloji yandal eğitimi verilen merkezlerde pediatrik kardiyoloji, pediatrik nöroloji, radyoloji, beyin sinir cerrahisi, pediatrik nefroloji, çocuk cerrahisi 

ve FTR bölümleri bulunmalıdır. Bu bölümlerin olmadığı merkezler, yandal eğitimi verdiği asistanını bu bölümlerin bulunduğu ve çocuk sağlığı ve 

hastalıkları ve Neonatoloji yandal eğitimin verildiği bir merkezde 2 (iki) ay süreyle rotasyona gönderir. 

9.  Eğitim sorumlusu veya diğer bir neonatoloji eğitimci tarafından günlük hasta eğitim viziti yapılmalıdır. 

10.  Ünitede hemşireler için ayrıca bir hizmet içi eğitim programı bulunmalı ve öğretim üyeleri ve yan dal asistanları bu eğitimde aktif olarak görev almalıdır. 
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11. Yandal asistanları eğitim gördükleri hastanede eğitim faaliyetlerine katılabilmelidir. 

12.  Ünitede ya da hastanede diyetisyen ve fizyoterapist görev almalıdır. 

 

5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar: Neonatoloji Yandal Uzmanlık öğrencisi 6 (altı) ayda bir bilim dalınca düzenlenen çoktan seçmeli sınava katılmak zorundadır. 

ii. Karne:  Neonatoloji Yandal Uzmanlık öğrencisi aşağıda düzenlenmiş olan karneyi eğitim süresi boyunca ilgili eğitim gördüğü eğitimcilere onaylatmak ve 

karnede gösterilen görevleri yapmak zorundadır. 

b. Değerlendirme Ölçütleri: Aday sınavlardan en az 60 puan ve üstü almak zorundadır.  

6. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri:  

b. Eğitimin Standardizasyonu: 

 

 

 

T. C. 

 ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ 

NEONATOLOJİ BİLİM DALI 

 

 

 

NEONATOLOJİ YANDAL UZMANLIK EĞİTİMİ 
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ASİSTAN KARNESİ 

Adı Soyadı 

 

  

 

 

Fotoğraf 

Doğum Yeri  

TC NO 

 

 

Medeni Hali  

Askerlik Durumu  

Yabancı Dil(ler) 

(UDS-TOEFL) 

 

Mezun Olduğu Fakülte/Yıl  

Daha Önce Yaptığı İhtisas, Doktora, 

Master 

 

Yan Dal Uzmanlık Eğitimine Başlama 

tarihi 
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NCPAP İLE HASTA İZLEMİ 

 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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POZİTİF BASINÇLI VENTİLATÖR İLE HASTA İZLEMİ 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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HİBRİD VENTİLATÖR KULLANIMI 

 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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NO KULLANIMI 

 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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YÜKSEK FREKANSLI VENTİLATÖR (HFO) KULLANIMI 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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TORAKS  TÜPÜ YERLEŞTİRİLMESİ 

 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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PERİTON DİYALİZ TAKİBİ 

 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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EXCHANGE TRANSFÜZYON (İHB, ANEMİ İÇİN) 

 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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PARSİYEL EXCHANGE TRANSFÜZYON 

 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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PERİFERİK ARTER KATATETERİZASYONU 

 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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UMBLİKAL VEN  KATETERİZASYONU 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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UMBLİKAL ARTER KATETERİZASYONU 

 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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PERİFERİK SANTRAL VEN KATATERİZASYONU 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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SEREBRAL MONİTÖRİZASYON VE HİPOTERMİ UYGULAMASI (VARSA) 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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SEREBRAL OKSİMETRE MONİTÖRİZASYON UYGULAMASI (VARSA) 

 

TARİH 

 

PROTOKOL 

 

HASTANIN ADI 

 

SORUMLU  

NEONATOLOG 

 

İMZA 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Epidemiyoloji
Perinatal donem mortalite/morbidite 
oranlarıve bunları etkileyen faktorler
Veri toplama ve epidemiyolojik analiz 
yontemleri

Fetal ve Neonatal Etik

3. Fetal maternal tıp konuları
a- intrauterin buyume ve gelişmenin 
değerlendirilmesi Tanım ve terminoloji

Tanı Doğum öncesi tanıyı yorumlar
Ultrasonografik değerlendirme konusunda 
kadın doğum uzmanı ile tartışmalara katılır
Umblikal arter akımı hakkında bilgi edinir

Serebral dolaşım akımı hakkında bilgi edinir
Uterin arter akımı hakkında bilgi edinir

Doğum sonrası tanı IUGR ve SGA’lı bebek nedenlerini bilir
Fetal anomalili bebeğe yaklaşımı bilir
Enfeksiyonlu bebeğe yaklaşımı yönetir
Maternal hastalık hakkında kadın doğum 
uzmanı ile iletişimin önemini kavrar
Sosyal ve çevresel faktörleri yorumlamayı 
öğrenir
Genetik faktörler hakkında tıbbi genetik 
uzmanı ile işbirliğine geçilmesini öğrenir

Plasental bozukluklar hakkında kadın 
doğum uzmanı ile yaklaşım yapmayı öğrenir
Diğer faktörler hakkında öncelikli olarak 
kadın doğum uzmanı ile işbirliğinin önemini 
kavrar

Obstetrik tedavi
Doğumun zamanlaması konusunda kadın 
doğum uzmanı ile uyumun önemini kavrar

b- Maternal hastalıklarda bebeğin 
etkilenmesi (diyabet, hipertansiyon, tiroid 
hasta Gebelikte tromboembolizm

Gebelikte kullanılan antikoagulanların yan 
etkilerini bilir
Gebelik ve lohusalıkta tromboembolizm 
tedavisini bilir
Unfraksiyonel heparin uygulaması hakkında 
bilgi edinir
Düşük molekül ağırlıklı heparin 
uygulamasını bilir

Gebelikte hipertansif hastalık

Gebelikte kronik hipertansiyon ve bu 
gebelikten doğan bebeği izlemeyi bilir ve 
uygular
Gebelikte preeklampsi ve bu gebelikten 
doğan bebeği izlemeyi bilir ve uygular
Gebelikte HELLP sendromunu ve bu 
gebelikten doğan bebeği izlemeyi bilir ve 
uygular
Eklamptik gebeliği ve bu gebelikten doğan 
bebeği izlemeyi bilir ve uygular
Gebelikte kalp Hastalığının nedenlerini ve 
bu gebelikten doğan bebeği izlemeyi bilir ve 
uygular

Gebelikte nörolojik bozukluklar
Epilepsinin gebelikte nasıl seyrettiğini ve 
doğan bebeği izlemeyi bilir
İnmesi olan gebe kadının nasıl seyrettiğini 
ve doğan bebeği izlemeyi bilir
İskemik stroku olan gebe kadının nasıl 
seyrettiğini bilir ve doğan bebeği izlemeyi 
bilir
Subaraknoid Kanaması olan gebe kadının 
nasıl seyrettiğini ve doğan bebeği izlemeyi 
bilir
Serebral venöz trombozu olan gebe kadının 
nasıl seyrettiğini ve doğan bebeği izlemeyi 
bilir
Multipl sklerozu olan gebe kadının nasıl 
seyrettiğini ve doğan bebeği izlemeyi bilir

Pskiyatrik hastalık
Postpartum depresyonu olan anne bebeğine 
ve anneye yaklaşımı bilir

Diyabet
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Diyabet ve fetus
Diabetik anne bebeği ve konjenital anomali 
ilişkisini bilir
Diabette Spontan düşük ilişkisini yorumlar
Diabetik gebelik izleminde kadın doğum 
uzmanı ile intrauterin fetal ölüm konusunda 
tartışmalara katılır
Diabette perinatal mortaliteyi bilir
Diabette neonatal morbitideyi yönetir

Gestasyonel diyabet ve bozulmuş glukoz 
toleransının araştırılması

Diyabetik gebenin tedavisi hakkında kadın 
doğum uzmanı ile iletişime girer
Diabetik gebelikte diyetin nasıl olması 
hakkında bilgi sahibidir
Gebelikte insülin kullanımı hakkında bilgi 
sahibidir
Gebelikte açlık kan şekeri izlemi hakkında 
kadın doğum uzmanı ile iletişime geçer
Doğum eylemi ve lohusalık hakkında kadın 
doğum uzmanı ile iletişime geçer

Tiroid hastalığı

Gebelikte hipotiroidinin nasıl tedavi 
edildiğini ve bu gebelikten doğan bebeğin 
nasıl izlenmesi gerektiğini bilir
Gebelikte tirotoksikozun nasıl tedavi 
edildiğini ve bu gebelikten doğan bebeğin 
nasıl izlenmesi gerektiğini bilir

Renal hastalık

Asemptomatik bakteriürili gebe kadının 
izlemi hakkında bilgi edinir ve doğan bebeği 
izlemeyi bilir
Akut sistitli gebe kadının izlemi hakkında 
bilgi edinir ve doğan bebeği izlemeyi bilir
Akut pyelonefritli gebe kadının izlemi 
hakkında bilgi edinir ve doğan bebeği 
izlemeyi bilir

Renal transplantasyon ve gebelik hakkında 
uygulamaları öğrenir
Gebelikte hematolojik hastalık Anemi ve gebeliğin nasıl seyrettiğini bilir

Anemili gebelikte fizyolojik değişiklikleri 
bilir
Demir eksikliği anemisi olan gebeye 
yaklaşımı bilir
Folik asit eksikliği anemisi olan gebeye 
yaklaşımı bilir

Malign hastalık ve gebelik ve doğan bebeğin 
takibi

Serviks kanseri hakkında bilgi edinir ve 
doğan bebeğe yaklaşımı bilir
Göğüs kanseri hakkında bilgi edinir ve 
doğan bebeğe yaklaşımı bilir
Malin melanom hakkında bilgi edinir ve 
doğan bebeğe yaklaşımı bilir

Karaciğer hastalığı ve gebelik

İntrahepatik kolestazisili gebeliğin izlemi 
konusunda kadın doğum uzmanı ile 
iletişime geçer ve doğan bebeği izlemeyi 
bilir
Gebeliğin akut yağlı karaciğeri hakkında 
bilgi edinir ve doğan bebeği izler
Hepatitli gebe kadının izlemi konusunda 
kadın doğum uzmanı ile iletişime geçer ve 
doğan bebeği izler

Solunum yolu hastalığı ve gebelik

Pnömonisi olan gebe kadının izlemi 
konusunda kadın doğum uzmanı ile iletişime 
geçer ve doğan bebeği izler
Kistik fibrozisi olan gebe kadının izlemi 
konusunda kadın doğum uzmanı ile 
iletişime geçer ve doğan bebeği izler
Bronşial astımı olan olan gebe kadının 
izlemi konusunda kadın doğum uzmanı ile 
iletişime geçer ve doğan bebeği izler
Gebeliğe astımın etkisini bilir
Gebelikte astım tedavisi konusunda 
uygulamaları bilir
Hiperemezis gravidarumlu gebe kadının 
izlemi konusunda kadın doğum uzmanı ile 
iletişime geçer ve doğan bebeği izler
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c- Fetal anomalilerin tanısı, yaklaşımlar, 
perinatal multidisipliner değerlendirme ve 
danışmanlık verilmesi Fetal fizyoloji Fetal hematoloji konusunu bilir

Fetal asit- baz dengesini bilir
Fetal kardiyovasküler fizyolojiyi bilir

Fetus biyokimyası konusunda bilgi sahibidir
Fetus böbrek fonksiyonlarını bilir
Fetal ağrı konusunda bilgi sahibidir

Antenatal tanı
Fetal ultrasonografi konusunda kadın doğum 
uzmanı ile işbirliğine girer
Nöral tüp defektleri konusunda kadın 
doğum, beyin cerrahi, genetik, pediatrik 
cerrahi ve üroloji uzmanları ile işbirliğine 
girer ve yorumlara katılır

Diğer karaniyospinal malformasyonlar kadın 
doğum, beyin cerrahi, genetik uzmanları ile 
işbirliğine girer ve yorumlara katılır
Kardiyak defektler kadın doğum, genetik ve 
pediatrik kardiyoloji uzmanları ile fetal 
ekokardiyografi konusunda işbirliğine girer 
ve yorumlara katılır
Gastrointestinal defektler kadın doğum, 
genetik ve çocuk cerrahi uzmanları ile 
işbirliğine girer ve yorumlara katılır
Genitoüriner defektler kadın doğum, genetik 
ve çocuk cerrahi uzmanları ile işbirliğine 
girer ve yorumlara katılır
İskelet defekteleri kadın doğum, genetik ve 
ortopedi uzmanları ile işbirliğine girer ve 
yorumlara katılır
Yumuşak doku anormalikleri kadın doğum, 
genetik,çocuk cerrahi ve ortopedi uzmanları 
ile işbirliğine girer ve yorumlara katılır

Diğer görüntüleme yöntemleri
Transvajinal ultrasonografi ve MR 
görüntülemeyi bilir
Down sendromuna yönelik tarama 
stratejileri hakkında ilgili birimlerle iletişim 
kurar
Biyokimyasal test sonuçlarını yorumlar
Ultrasonografi sonuçlarını yorumlar
Anöploidi’nin karmaşık markerleri hakkında 
bilgi edinir

İnvazif işlemler ve perinatal tanı

Amniosentezin nasıl yapıldıgını ve 
endikasyonlarını bilir ilgili uzmanlarla 
yorumlara katılır
Koryonik villus örneğinin nasıl alındıgını 
bilir ve yorumlara katılır
Fetal kan örneğinin nasıl alındıgını bilir ve 
yorumlara katılır
Deri ve adele biyopsisinin nasıl alındıgını 
bilir ve yorumlara katılır

Fetal tıp
Ölümcül olmayan malformasyonların 
tedavisini bilir
Fetal gelişme geriliğini bilir
Eritrositlerin alloimmünizasyonunu bilir

Anti-D profilaksi Antenatal izlem ve tedaviyi bilir
Paternal zigosit ve fetal genotipin 
belirlenmesi konusunu bilir ve ilgili 
uzmanlarla yorumlara katılır
Fetal kan transfüzyonunun nasıl yapıldıgını 
bilir ve kadın doğum uzmanı ile yorumlara 
katılır

Fetal trombositopeni
Alloimmun trombositopeni hakkında bilgi 
edinir ve doğan bebeği tedavi eder
Otoimmun trombositopenik purpura 
hakkında bilgi edinir ve doğan bebeği tedavi 
eder

Konjenital enfeksiyonlar
Rubella enfeksiyonlu gebe kadının izlemini 
bilir ve doğan bebeği tedavi eder
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Sitomegalovirus enfeksiyonlu gebe kadının 
izlemini bilir ve doğan bebeği tedavi eder
Toksoplazmozisli gebe kadının izlemini bilir 
ve doğan bebeği tedavi eder
Parvovirus enfeksiyonlu gebe kadının 
izlemini bilir ve doğan bebeği tedavi eder

Taşı aritmili gebelik izlemini öğrenmeli ve 
doğan bebeği tedavi eder
Konjenital kalp bloğu olan fetusun 
izleminde rol almalı ve doğan bebeği tedavi 
eder

Amniyotik sıvı volümü anormallikleri bilir 
ve doğan bebeğe tedavi yaklaşımı yapar

Oligohidramnioslu gebelik izlemini 
öğrenmeli ve doğan bebeği tedavi 
edebilmeli
Polihidramnioslu gebelik izlemini öğrenmeli 
ve doğan bebeği edebilmeli

Çoklu gebelige yaklaşımı bilir
Çoklu gebelikte İkizden ikize transfüzyon 
sendromu (TTTS) nu bilir

TTTS’nin tedavi seçeneklerini bilir
Seri amniyoredüksiyonu bilir ve kadın 
doğum uzmanı ile yorumlara katılır
Lazer ablasyonu bilir
Selektif fetosit endikasyonlarını bilir ve 
ilgili uzmanlarla yorumlara katılır

Akut interfetal transfüzyon

Dikoryonik ikizlerde multifetal gebeliğin 
rediksiyonu ve selektif fetosit hakkında 
kadın doğumcu ile yorumlara katılır

Fetal kök hücre ve gen tedavisi hakkında 
bilgi sahibidir
Fetal cerrahi konusunda kadın doğum, 
genetik ve pediatrik cerrahi uzmanı ile 
yorumlara katılır ve doğum zamanını 
belirlenmesinde görev alır

İntratorasik lezyonları bilir ve ilgili 
uzmanlarla gerekli yorumlamalara katılımda 
bulunur
Diyafragmatik herniyi bilir ve ilgili 
uzmanlarla gerekli yorumlamalara katılımda 
bulunur
Fetal hidrotoraksı bilir ve ilgili uzmanlarla 
gerekli yorumlamalara katılımda bulunur
Akciğerin kistik adenoid malformasyonu 
bilir ve ilgi uzmanlarla gerekli 
yorumlamalara katılımda bulunur

Obstuktif üropati
Posterior uretral valv hakkında kadın 
doğum, genetik ve pediatrik cerrahi uzmanı 
ile yorumlara katılır ve doğum zamanını 
belirlenmesinde görev alır
Diğer cerrahi durumlarda ilgili kadın 
doğum, beyin cerrahi, genetik, pediatri 
kardiyoloji uzmanları ile yorumlara katılır 
ve doğum zamanlarını belirleyebiir

Hidrosefaliyi bilir ve ilgili uzmanlarla 
gerekli yorumlamalara katılımda bulunur
Sakrokoksigeal teratomu bilir ve ilgili 
uzmanlarla gerekli yorumlamalara katılımda 
bulunur

Nöral tüp defektleri bilir ve ilgili uzmanlarla 
gerekli yorumlamalara katılımda bulunur
Fetal valvuloplasti endikasyonlarını bilir ve 
ilgili uzmanlarla gerekli yorumlamalara 
katılımda bulunur

d- Gebelik fizyolojisi, biyokimyası ve 
plasental fonksiyonlar, patoloji Over-endometrial siklusu bilir

Over siklusu Östorojen ve progesteronun etkisini bilir
Mensturasyon fizyolojisini bilir
Endometrial desiduanın yapısını bilir

İmplantasyon, plasenta ve fetal 
membranların oluşumu Fertilizasyon ve implantasyonu bilir

Trafoblast biyolojisini bilir
İmplantasyon sonrası embriyojenik gelişimi 
bilir
Plasentanın organizasyonu koryonik villus 
plasentanın gelişimini bilir

Plasentanın büyüme ve maturasyonunu bilir

42/62



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Neonatoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:24/

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Matür plasentada fetal ve maternal kan 
dolaşımını bilir
Amnionun yapısı ve sıvısının önemini bilir
Umblikal kord ve ilgili oluşumlar Kord’un gelişimini bilir

Kord’un yapısı ve fonksiyonunu bilir

Plasental hormonların etkisi
Human karyonik Gonadotropin (hCG) in 
yapısı ve etkisini bilir
Human Plasental protein hormonlarının 
yapısı ve etkisini bilir

Diğer plasental protein hormonlarının yapı 
ve etkileri

Koryonik adrenokortikotropinin yapı ve 
etkisini bilir
Relaksinin yapı ve etkisini bilir
Paratiroid hormonla ilişkili proteinin yapı ve 
etkisini bilir
Growth hormon varyantının yapı ve etkisini 
bilir

Hipotalamik – like releasing hormonlarının 
yapı ve etkileri

Gonadotropin- Relasing hormonunun yapı 
ve etkisini bilir
Kortikotropin Relasing hormonunun yapı 
etkisini bilir
Growth hormon Relasing hormonunun yapı 
ve etkisini bilir

Diğer plasental peptid hormonlarının yapı 
etkilerini bilir Leptin'in yapı ve etkilerini bilir

Nöropeptid Y'nin yapı ve etkilerini bilir
İnhibin ve Aktivin'in yapı etkilerini bilir

Plasental progesteron yapımı hakkında 
bilgisi olmalı
Plasental östrojen yapımı hakkında bilgi 
edinmeli

Plasental anomaliler
Anormal biçim veya implantasyonu 
hakkında bilgi sahibidir
Dejenaratif plasental lezyonlar hakkında 
bilgi sahibidir
Dolaşım bozukluklarını bilir
Koryonik villusun hipertrofik lezyonunu 
bilir
Mikroskobik plasental anormalikleri bilir

Plasental inflamasyon ve sonuçlarını bilmeli
Plasental tümörler hakkında bilgi sahibidir

e- Fetusun izlemi
Antenatal İzlemi endikasyonlarını bilir ve 
kadın doğum uzmanı ile yorumlar
Antenatal izlemin fizyolojik esasları Nonstress testi yorumlar

Kontraksiyon stres testi yorumlar
Biyofizik profili yorumlar

Amniyotik sıvı volümünün nasıl 
değerlendirildiğini bilir ve kadın doğum 
uzmanı ile yorumlar
Modifiye biyofizik profili bilir ve kadın 
doğum uzmanı ile yorumlar
Doopler akım hızı hakkında bilgi edinir ve 
kadın doğum uzmanı ile yorumlar

Test sonuçlarının yorumlanmasına katılır ve 
doğum zamanının belirlenmesinde görev alır
Gebelik yaşının belirlenmesinde kadın 
doğum uzmanı ile birlikte yorumlamalarda 
bulunur

4. Perinatal donem farmakolojisi a-Maternal ilacların fetal etkileri
b-Term ve preterm yenidoğanlarda sık 
kullanılan ilaclar (secim, doz, yan etkiler)

5. Postnatal adaptasyon

a-Doğumda oluşan respiratuar, 
kardiyovaskuler ve diğer fizyolojik 
değişliklikler
b-Doğum odasında resusitasyon
c- Apgar değerlendirmesi
d-Doğum travmaları
e-Anne bebek bağlanması, anne sütü ve 
emzirme fizyolojisi
f-Termoregülasyonun sağlanması

6. Temel Yenidoğan Bakımı a-Yenidoğanın fizik muayenesi
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b-Göbek bakımı
c-Cilt bakımı
d-Göz bakımı
e-Aşılama
f-K vitamini uygulaması
g-Sedasyon ve ağrı
h-Risk analizi ve taburculuk kriterleri

1.Epidemiyoloji
a- Perinatal donem mortalite/morbidite 
oranlarıve bunları etkileyen faktorler Yüksek riskli yenidoğanlar

Yüksek riskli yenidoğanlara yaklaşımı ve 
tedaviyi yönlendirir

Bebek morbitide ve mortalitesi

Prematür, düşük doğum ağırlığı ve SGA’lı 
bebeklerin sorunlarını tanımlar ve tedavi 
eder
Çoğul gebeliklere yaklaşımı bilir

Hayatın ilk yılında mortalite ve mortalite 
hızında değişkenlikler

Hayatın ilk yılında mortalite ve mortalite 
hızında değişkenlikleri bilir

Ölüm nedenlerinin klinik dökümü Ölüm nedenlerinin klinik dökümünü yapar
b- Veri toplama ve epidemiyolojik analiz 
yontemleri

Veri toplama ve epidemiyolojik analiz 
yontemleri Biyoistatistiği yorumlar

Doğum İstatistiğini yapar
Doğum hızlarında eğilim ve değişkenlikleri 
yorumlar
Prematüre doğum ve düşük doğum 
ağırlığının insidansını yorumlar

2.Fetal ve Neonatal Etik Fetal ve Neonatal etik Tıbbi etik ilkeleri
Tıbbi etik ilkelerini bilir, benimser ve 
uygular

Fetal dönemde etik yaklaşımlar
Çoklu fetal gebeliklerde kadın doğum 
uzmanı ile ile işbirliğine girer
Gebeliğin sonlandırılması konusunda ilgili 
konseylerde görev alır
Fetal tedavi konusunda ilgili konseylerde 
yönlendirmelere katılır
Cinsiyet seçimi ve fetus hakkında ilgili 
konseylerde tartışmalara katılır

Neonatal dönemde etik
Doğum odasında canlandırma ilkelerini bilir 
ve uygular

Analjezik ilaçların kullanımı bilir ve uygular
Beyin ölümü ve organ bağışı hakkında 
uygulamalara katılır
Yaşam desteğinde medikal tedavinin 
uygulanma ve kesilmesi kriterlerini bilir ve 
uygular
Hidrasyon ve beslenmenin geri çekilmesi 
hususunda ilgili birimlerle iş birliğine girer
Palyatif bakım desteği hakkında 
uygulamaları bilir

7. Neonatal transport a- transport endikasyonları
b- transport ilkeleri (intrauterin transport)
c- görev ve sorumluluklar
d- transport şekilleri

8.Solunum sistemi a-Gelişimsel fizyoloji
Akciğerlerde anatomik gelişim evrelerine 
alveolarizasyona etki eden faktörleri açıklar

Fetal akciğer sıvı fizyolojisini akciğer 
gelişimine katkısnı açıklar

Epitelyal sodyum kanallarının doğum 
sonrası uyum sürecinde rolünü açıklar

Doğum eylemininin ve gebelik haftasının 
yenidoğan solunum problemlerine etkisini 
yorumlar
Farmakolojik ajanların sodyum kanalları 
üzerine etkisini olası etkilerini açıklar

b-Apne ve solunum fizyolojisi,
Yenidoğan bebeklerde solunumun 
özelliklerini açıklar

Prematüre bebeklerin solunum gelişimini ve 
klinik yansımlarını tartışır

Solunumun refleks kontrolünü açıklar Kemoreseptör yanıt
Mekanik reseptörlerin rolü
Hering-Breuer inflasyon ve deflasyon 
refleksi
Pulmoner irritan refleksler

Apne sınıflamasını klinik örnekleri ile 
tartışarak yapar
Apne nedenlerini açıklar
Apne tedavisinde kullanılan yöntemleri 
açıklar Metilksantinlerin etkisi

Kafein uygulaması, kafeinin uzun dönem 
etkileri

CPAP ve mekanik ventlasyon

c-Pulmoner fonksiyonların değerlendirilmesi
Klinik olarak solunum güçlüğünü 
değerlendirir Solunum güçlüğü bulgularının yorumlar
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Hiperoksi-hiperventilasyon testini açıklar

Solunum fonksiyonları parametrelerini 
gebelik haftası ve klinik tabloya göre tartışır Hava akımı

Basınç
Kompliyans
Rezistans
Zaman sabiti
Solunum işi

d-Kan gazlarının değerlendirilmesi Kan gazlarının prensibini açıklar Biyokimyaal temeli, tampon sistemleri
Kan gazları parametrelerini yorumlar Kord kanı değerleri

Gebelik haftasına göre değişim
Patolojiye göre kan gazında hedeflenen 
değerler
Kısmi arteryel oksijen basıncı, kısmi 
arteryel karbondioksit basıncı

Kan gazı alma tekniklerini açıklar Alınan yere göre değişim
Kan gazlarına mekanik ventilasyon 
parametrelerinin etkisini açıklar FiO2, PIP, PEEP, IT, IT/ET, akım

e-Surfaktan ve RDS
Surfaktanın yapısını, sentezini ve 
fonksiyonunu açıklar

Surfaktanın akciğer üzerine fizyolojik 
etkilerini açıklar Basınç hacim eğrisi

Akciğer matürasyonunu belirleyen test ve 
yöntemleri açıklar
Antenatal steroit uygulaması

Surfaktan proteinleri, proteinlerin 
fanksiyonları, eksiklik sorunları
Surfaktanla ilgili kalıtsal ve kazanılmış 
sorunlar

Surfaktan uygulama endikasyonlarını 
açıklar
Surfaktan preparatlarını, özelliklerini, 
farklılıklarını açıklar
Surfaktan uygulama tekniklerini açıklar
Surfaktan uygulama komplikasyonlarını 
açıklar
Respiratuar Distres sendromu(RDS) gelişen 
bebek gruplarını tanır

RDS tanı kriterlerini açıklar
Klinik, radyolojik tanı kriterleri, kan gazı 
değerleri
Alveolar oksijen gradiyenti, oksijenizasyon 
indeksi

RDS tedavi seçeneklerini açıklar
Surfaktan uygulaması(profilaktik, erken ve 
geç kurtarma tedavileri)
Erken CPAP
Mekanik ventilasyon uygulaması

RDS komplikasyonlarını açıklar

Solunum güçlüğününün RDS dışındaki 
akciğer ve akciğer dışı nedenlerini ayırt eder

f-Solunum desteğinde kullanılan yontemler

CPAP mekanizmasını, uygulama 
yöntemlerini, endikasyonalrını ve 
komplikasyonlarını açıklar
Konvansiyonel mekanik ventilasyon 
modlarını açıklar, uygular Basınç kontrollü modlar

Volüm kontrollü modlar
Hibrit modlar

Yüksek frekanslı ventilasyon(HJV;HFOV; 
HFV)
Likit ventilasyon mekanizmasını açıklar
Mekanik venilayondan ayırma (weaning) 
stratejilerini açıklar ve uygular
Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda 
fizyoterapiyi açıklar (vibrasyon, perküsyon)

Mekanik ventilasyonda hastanın endotrakeal 
aspirasyonu için yöntemleri açıklar
Mekanik ventilasyondaki hastalarda 
farmakoterapiyi açıklar, uygun hastalarda 
uygular ( sedasyon, analjezi)
İnhale nitrik asit uygulama endikasyonları 
ve yöntemini açıklar
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g-Ventilasyon komplikasyonları
Pulmoner hava kaçağı sendromlarını ayırt 
eder
Endotrakeal entübasyon komplikasyonlarını 
açıklar

Akut ( Ekstübasyon, yanlış yerleşme, 
tıkanma, ekstübasyon sonrası atelektazi )
Kronik ( Damak yarıkları, subglottik stenoz, 
nazal deformiteler)

Bronkopulmoner displazi , kronik akciğer 
hastalığı

Mekanik ventilasyon ve oksijen 
uygulamalarından önlem stratejilerini 
açıklar

İnfeksiyon (sepsis,VIP) ayırt eder
Kardiyak fonksiyonlarda bozulmayı ayırt 
eder
Trakeal lezyonları tanır ve ayırt eder 
(erozyon, granülom, perforasyon, nekrotizan 
trakeobronşitis)
Oksijen toksisitesine önlem alır
Ventiatördeki hastada 
İKK,PDA,ROP,Beslenme sorunları, TPN 
komplikasyonlarını birlikte izler ve 
yönetimini planlar

h-Pulmoner hava kaçağı sendromları
Pulmoner hava kaçağı semdromlarının 
patofiyolojisini açıklar
Tanısını koyar ve yönetimini yapar
Pulmoner interstisyel anfizemli hastaya tanı 
koyar, mekanik ventilasyon uygulanması ve 
izlem stratejilerini açıklar

ı-Bronkopulmoner displazi
Bronkopulmoner displazi (BPD)tanımını, 
eski ve yeni BPD tanım ayrımını yapar
BPD patogenezinde rol oynayan faktörleri 
açıklar
BPD akciğer patolojisini açıklar
BPD klinik ve radyolojik tanısını koyar
BPD'li hasta yönetimini yapar Solunum desteği

Sıvı tedavisi ve diüretik uygulaması
Bronkodilatör tedavi
Kortikosteroitler
Beslenme
İnfeksiyon kontrolü
Aile eğitimi, ev tedavisi
Uzun dönem sonuçlar

Önlem stratejilerini açıklar Barotravma ve volutravma
A vitamininin, kafeinin rolü

i-Pulmoner hipertansiyon
Pulmoner hipertansiyon tanısını koyar, 
ayırıcı tanısını yapar

Pulmoner hipertansiyonlu hastanın 
yönetimini yapar

Mekanik ventilasyonda plumoner 
hipertansiyonlu hasta için hedefleri ve 
stratejiyi açıklar

Sistemik yan etkili seçici olmayan pulmoner 
vazodilatörler (magnezyum sülfat )
Selektif vazodilatörler İnhale nitrik oksit

Sildenafil
İnhale iloprost

j-Pnömoniler Etyoloji, patogenezi açıklar
Klinik ve radyolojik olarak tanı koyar
Ayırıcı tanısını ve tedavisini yapar
Komplikasyonlarını tanır ve yönetir

j1-Enfeksiyöz
Viral bakteriyel, mantar ve protozoal 
etkenleri, bulaşma şekillerini açıklar
Ampirik ve etkene yönelik uygun tedaviyi 
planlar Yenidoğan döneminde ampirik ilaç seçimi

Yenidoğan döneminda uygulanacak ilaçları 
doz, uygulama aralığı, ilaçların 
farmakokinetiklerinin ayırt ederek seçer

j2-Konjenital
Tranplasental, servikal, hematojen yolla 
geçen etkenleri tanır Erken tanı ve tedaviyi planlar

j3-Ventilatör ilişkili

Ventilatörle ilişkili pnömoni(VIP) tanısını 
koyar, tanıyı destekleyici çalışmaları 
yapar(derin trakeal aspirasyon gibi )

VIP gibi aletle ilişkili infeksiyon izlemini 
infeksiyon kontrol komitesi ile işbirliği 
içinde kaydeder ve izler.

VIP'i azaltma ve önleme stratejilerini 
uygular
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VIP' tedavisini planlar, komplikasyonlarını 
yönetir

j4-Aspirasyon
MAS dışındaki diğer aspirasyon tablolarını, 
amniyon sıvı aspirasyonunu açıklar
Formül mama veya gıda aspirasyonunu tanır 
ve yönetir

9. Mekonyum aspirasyonu sendromu • MAS için risk faktörlerini bilir
• MAS fizyopatolojisini anlatır
• Amnion sıvısı mekonyumlu yenidoğana 
doğum odasında yaklaşımı bilir
• MAS’nun klinik bulgularını sayar
• MAS’unda görülen akciğer patolojilerini 
sıralar
• Doğum odası sonrası tedavi yaklaşımlarını 
bilir

MAS'da bronkoalveoler lavaj ilkelerini 
anlatır
MAS'da surfaktan tedavisi ilkelerini 
tanımlar
MAS'da mekanik ventilasyon uygulama 
ilkelerini bilir

10.Kardiyovasküler sistem a-Kan basıncı değişikleri Kan basıncının fizyolojisi

a1-- hipotansiyon, şok yaklaşımları
• Yenidoğanda hipotansiyon nedenlerini 
sıralar
• Yenidoğanda hipotansiyonun sonuçlarını 
bilir
• Yenidoğanda hipotansiyon tedavisini 
yapabilir
• Yenidoğanda şokun tanımı ve tiplerini 
anlatır
• Neonatal şokun tedavisini yapabilir Neonatal şokta sıvı tedavisi ilkelerini bilir

Neonatal şokta inotropik ajan tedavi 
ilkelerini bilir

a2--- hipertansiyon
• Yenidoğanda hipertansiyon nedenlerini 
bilir
• Yenidoğanda hipertansiyonun sonuçlarını 
bilir
• Yenidoğanda hipertansiyon tedavisini 
anlatır ve yapar

Neonatal hipertansiyonun acil tedavisini 
anlatır ve yapar
Neonatal hipertansiyonun uzun süreli 
(idaem) tedavisini anlatır ve yapar

b- Patent duktus arteriyozus
• Fetal hayatta duktus arteriozusun önemini 
anlatır
• Postnatal dönemde duktusun 
kapanmasında rol alan faktörleri bilir
• Postnatal dönemde duktusun açık 
kalmasının gerektiren durumları tanımlar
• Postnatal dönemde duktusun açık 
kalmasını sağlayıcı tedaviyi (prostaglandin) 
anlatır
• PDA’nın klinik bulgularını ve tanısını 
anlatır
• PDA’nın komplikasyonlarını sayar
• PDA’da beslenme ve sıvı tedavisini bilir
• PDA’nın ayırıcı tanısını yapar
• PDA tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozları 
ve yan etkilerini anlatır
• PDA’nın cerrahi tedavi endikasyonlarını 
bilir

c- Konjenital kalp hastalıklarının tanınması 
ve ilk yaklaşımlar

Konjenital kalp hastalığı düşündüren 
bulgular

c1--- siyanotik konjenital kalp • Siyanoz tipleri ve nedenlerini anlatır
• Akciğer vaskülaritesini azaltan siyanotik 
kalp hastalıklarını sıralar
• Akciğer vaskülaritesini artıran siyanotik 
kalp hastalıklarını sıralar

• Siyanotik konjenital kalp hastalıklarında 
klinik ve EKG bulgularını bilir
• Duktus bağımlı siyanotik konjenital kalp 
hastalıklarında prostaglandin E tedavisinin 
endikasyonlarını bilir ve uygular
• Siyanotik kalp hastalıklarında oksijen ve 
mekanik ventilasyon uygulamalarını bilir
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• Siyanotik atağı olan bebeğe yaklaşımı bilir
• Acil cerrahi gerektiren kalp hastalıklarını 
sayar

c2--- asiyanotik konjenital kalp
• Volüm yükünü artıran asiyanotik konjenital 
kalp hastalıklarını sıralar
• Basınç yükünü artıran asiyanotik 
konjenital kalp hastalıklarını sıralar
• Asiyanotik konjenital kalp hastalıklarının 
klinik ve EKG bulgularını bilir
• Duktus bağımlı asiyanotik konjenital kalp 
hastalıklarını sayar

c3--- gelişimsel kardiyomyopatiler • Kardiyomiyopatinin tiplerini bilir
• Kardiyomiyopatinin nedenlerini bilir
• Kardiyomiyopatinin klinik bulgularını 
sayar
• Kardiyomiyopatili yenidoğana tanısal 
yaklaşımı ana hatları ile bilir
• Kardiyomiyopatili yenidoğanda tedavi 
yaklaşımını ana hatları ile bilir

d-Yenidoğanda aritmi • Neonatal aritmi tiplerini sayar
• İntrauterin dönemde aritmi saptanan 
bebeğe postnatal yaklaşımın ana ilklerini 
bilir
• Aritminin medikal tedavisini (amidaron, 
adenozin v.b dozları ve olası yan etkileri) 
ana hatları ile bilir

e-Kalp yetmezliği ve tedavisi • Kalp yetmezliğinin nedenlerini sayar
• Kalp yetmezliğinin klinik ve EKG 
bulgularını bilir
• Kalp yetmezliğinde beslenme ve sıvı 
tedavisi ilkelerini bilir

• Kalp yetmezliğinin medikal tedavisini bilir
11.Gastrointestinal sistem a-Gelişimsel fizyoloji ve fizyopatoloji Gastrointestinal sistem gelişimi Yenidoğan gis özellikleri

Yenidoğanda karbonhidrat emilimi
Yenidoğanda yağ emilimi
Yenidoğanda protein emilimi
Yenidoğanda prebiyotik ve probiyotiklerin 
emilimi
Yenidoğan barsak florasının gelişimi

b-Enteral beslenme (yontemler, icerikler, 
izlem, komplikasyonlar) Doğumdan sonra ilk saatlerde beslenme kolostrum ve özellikleri

Anne sütünün özellikleri
Preterm ve term formülalar ve özellikleri
Anne sütünün desteklenmesi ve 
zenginleştirilmesi
Minimal enteral beslenme
Beslenme metodları Orogastrik beslenme

Nazogastrik beslenme
Beslenme aralıkları ve tolerasyonun 
izlenmesi
Oral beslenmeye geçiş

Beslenme intoleransının değerlendirilmesi Rezidü değerlendirilmesi
Anne sütü ile emzirme Emzirme teknikleri

Anne sütü verilmemesi gerekli durumlar
Pre ve Probiyotikler

c-Parenteral beslenme (izlem standartları, 
değerlendirme, komplikasyonlar)

Total parenteral beslenme (TPN) 
endikasyonları
TPN ile beslenen yenidoğanda enerji 
ihtiyacının hesaplanması
TPN de karbonhidrat ihtiyacı ve 
solüsyonları
TPN de yağ ihtiyacı ve solüsyonları
TPN de protein ihtiyacı ve solüsyonları
TPN de vitamin ve eser element ihtiyacı ve 
ilgili preparatlar
Yenidoğanda erken TPN ihtiyacının 
belirlenmesi
TPN komplikasyonları

d-Nekrotizan enterokolit Nekrotizan enterokolit (NEK) tanımı
NEK epidemiylojisi

48/62



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Neonatoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:24/

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik özellikler Fizik muayene özellikleri

Teşhis nasıl konulur Modifiye Bell sınıflaması
Radyolojik değerlendirme

Tedavi
Prognoz
NEK'den korunma

e-Neonatal gastrointestinal problemlerinin 
değerlendirilmesi EMİLİM BOZUKLUKLARI Pankreatik yetmezlik bozuklukları Kistik fibroz

Schwachman-Diamond sendromu
Johanson-Blizzard sendromu
Diğer pankreatik yetersizlikler

Karbonhidrat emilim bozuklukları Disakkaridaz eksiklikleri
Konjenital sükraz-izomaltaz eksikliği
Konjenital laktaz eksikliği
Maltaz-glikoamilaz eksikliği
Transport defektleri
Glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu

Protein emilim bozuklukları Primer intestinal enteropeptidaz eksikliği
Primer tripsinojen eksikliği
Lizinürik protein intoleransı

Yağ emilim bozuklukları
Hipobetalipoproteinemi ve 
abetalipoproteinemi
Şilomikron birikim hastalığı

İnfantil diyare Elektrolit emilim bozuklukları
Konjenital klorür diyaresi
Konjenital sodyum diyaresi
Diyarenin diğer nedenleri
Akrodermatitis enteropetika
Kısa barsak sendromu
Mikrovillus inklüzyon hastalığı
Otoimmun enteropati
Allerjik enteropati
Enfeksiyöz diyare

TORASİK GASTROİNTESTİNAL 
ANOMALİLER Özofageal atrezi ve trakeoözofageal fistül Klinik bulgular ve değerlendirme

Teşhis
Özofageal duplikasyonlar
Konjenital diyafragmatik herni

ABDOMİNAL GASTROİNTESTİNAL 
ANOMALİLER Abdominal duvar defektleri

Gastrik volvulus
Gastrik perforasyon
Pilor stenozu ve atrezisi
Duodenal stenoz ve atrezi
Gastrointestinal duplikasyonlar
Malrotasyon ve orta barsak volvulusu
Mekonyum sendromları Mekonyum ileusu

Mekonyum peritonitisi
Mekonyum tıkaç sendromu

Jejunoileal stenoz ve atrezi
Hirschsprung hastalığı
Anorektal anomaliler

f-Reflü Reflü tanımı Fizyolojik reflü
Klinik bulgular
Tanıda kullanılan yöntemler
Ayırıcı tanı
Tedavi ve izlem

12. Karaciğer hastalıkları ve kolestaz Konjuge hiperbilirubinemi ve kolestaz Tanımlanması

Etiyoloji

HEPATOSELLÜLER BOZUKLUKLAR 
NEDENİYLE BİLİRUBİN ATILIMINDA 
YETERSİZLİK Primer hepatit

İdiyopatik neonatal hepatit (dev hücreli 
hepatit)
Enfeksiyöz hepatit
Hepatit B
Rubella
Sitomegalovirus
Toksoplazma
Koksaki
Ekovirus 14 ve 19
Herpes simpleks
Sifiliz
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Listeria
Tüberküloz
Toksik hepatit
Sistemik enfeksiyöz hastalıklar
İntestinal tıkanıklık
Uzun TPN
İskemik nekroz
Hematolojik hastalıklar
Ağır eritroblastozis fetalis
Konjenital eritropoietik porfiri
Metabolik hastalıklar
Alfa1 antitripsin eksikliği
Galaktozemi
Tirozinemi
Fruktozemi
Glikojen depo hastalığı tip IV
Lipid depo hastalıkları
Zellweger sendromu
Trizomi 18
Kistik fibroz
Familyal intrahepatik kolestaz: Byler 
hastalığı
Hemakromatozis
İdiyopatik hipopituitarizm

DUKTAL BOZUKLUKLAR NEDENİYLE 
BİLİRUBİN ATILIMINDA YETERSİZLİK Ekstrahepatik biliyer atrezi

İntrahepatik biliyer atrezi
Alagille sendromu (arteriohepatik displazi)
Lenfödemle birlikte intrahepatik biliyer 
atrezi
Ekstrahepatik stenoz ve koledok kisti
Safra tıkacı sendromu
Kistik hastalık
Karaciğerin ve safra yollarının tümörleri
Periduktal lenfadenopati

13.Yenidoğan nörolojisi a-Yenidoğanın nörolojik gelişimi Nöroektoderm oluşumu - 3.hafta
Nörolasyon 3-4. hafta
Ön beyin ve hemisferlerin gelişimi 5-10. 
hafta
Nöronal çoğalma 10-20. hafta
Nöronal göç 12-24. hafta
Programlanmış nöron hücre ölümü 28-41. 
hafta
Nörogenesis 15,20. hafta ve sonrası
Sinoptogenesis 20 haftadan puberteye kadar
Gliogenesis 20 hafta ve sonrası
Miyelinizasyon 36-38. haftadan postnatal 2-
3 yaşa kadar
Anjiyogenesis 5-10. hafta ve sonrası

b-Yenidoğanın nörolojik muayenesi Genel durum değerlendirmesi Şuur
Spontan motor hareketler
Postür

Kas tonusu değerlendirmesi
Duyusal muayene
Standart yenidoğan refleks muayenesi Moro refleksi

Emme- arama refleksi
Palmar ve plantar yakalama refleksi
Asimetrik ve simetrik boyun refleksi

Yenidoğanda şüpheli nörolojik bulguların 
değerlendirilmesi

c-SSS gelişimsel malformasyonları
PROSENSEFALİK BEYİN VE NÖRAL 
TÜP OLUŞUM BOZUKLUKLARI Anensefali

Miyeloşizis
Ensefalosel
Meningomiyelosel
Spina bifida ve diğer spinal birleşme 
bozuklukları
Holoprosensefali
Korpus kallosum gelişim bozuklukları
Dandy-Walker malformasyonları

NÖRONAL ÇOĞALMA 
ANORMALLİKLERİ Mikrosefali
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Mikrolissensefali
Megalensefali

NÖRONAL GÖÇ BOZUKLUKLARI X'e bağlı periventriküler heterotopi
Tip I lissensefali
Çift korteks sendromu
Serebellar hipoplazi ile birlikte OR 
lissensefali
Zellweger sendromu
Nöronal göçü engelleyen çevresel faktörler 
(CMV, Toksoplazma, etanol, kokain ve 
iyonize radyasyon)

d-Periventrikuler-intraventrikuler 
kanama,periventrikuler lokomalazi.

PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ 
(PVL) Periventriküler beyaz cevherin gelişimi

Periventriküler bölgenin hassasiyeti
Patolojik özellikler
Hipoperfüzyon ve hipoksi-iskemi
PVL nin görüntülenmesi USG özellikleri

MRI özellikleri
Diffüzyon MRI Özellikleri
MR spektroskopi

Beyin gelişiminin geri kalması
Uzun dönem sonuçlar

İNTRAVENTRİKÜLER KANAMA Tanım
Sıklık
Kanamanın zamanı
Nöropatolojisi Germinal matrix kanaması

İntraventriküler kanama
Parenkimal kanama

Patogenez Prenatal faktörler
İntrapartum faktörler
Neonatal faktörler
Kardiyovasküler faktörler

Teşhis
Sınıflama
Tedavi
Nörogelişimsel sonuç
Korunma

VASKÜLER LEZYONLAR Serebral Arter İnfarktüsleri Sinovenöz tromboz
Arterial iskemik inme

e-Perinatal asfiksi- HIE PATOFİZYOLOJİ TANIMLAR Hipoksik-iskemik ensefalopati
Hipoksi veya Anoksi
Asfiksi
İskemi

SEREBRAL HARABİYETE NEDEN 
OLAN FAKTÖRLER Hücresel hassasiyet

Gestasyonel yaş ve olgunlaşma
Damarsal bölgesel hassas bölgeler (PVL 
gibi)
Hipoksik-iskemik olayın tipi

NÖRAL PATOLOJİ Serebral Ödem
Hücresel cevaplar
Kalsifikasyon
Kronik lezyonlar

HİPOKSİK-İSKEMİK OLAYA SİSTEMİK 
ADAPTASYON
PERİNATAL HİPOKSİK-İSKEMİK 
BEYİN HASARININ PATOFİZYOLOJİSİ Glutamat hasarı

Serbest radikal hasarı
Serbest demir
Nitrik Oksid
Apoptozis
Sitokinler

DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Nörofizyoloji ve EEG
Uyarılmış potansiyeller
Görüntüleme USG

MRI
MRI-Spektroskopi

TEDAVİ Primer Önleme Yöntemleri
Canlandırma
Sistemik Tedavi Renal sistem

Kardiyovasküler sistem
Hepatik ve GİS
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Hematolojik komplikasyonlar

Beyin Odaklı Tedavi Hipoglisemi engellenmesi
Konvülsiyonların kontrolü
Serebral ödem

Hipotermi tedavisi Seçici kafa soğutması
Tüm vücut soğutma

PROGNOZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
f-Hipotonik infant
f1-Nöromüsküler hastalıklar
f2-Serebral hipotoni
g-Neonatal konvulziyonlar, yaklaşım TANIM VE ÖNEMİ

SIKLIK
ETİYOLOJİ Asfiksi ile ilişkili olaylar

Metabolik problemler Hipoglisemi
Hipokalsemi
Hiponatremi ve hipernatremi

Serebrovasküler lezyonlar
Enfeksiyon
MSS malformasyonları
Doğuştan metabolizma bozuklukları
İlerleyici neonatal epileptik sendromlar
Benign familyal neonatal konvülsiyonlar

KLİNİK GÖRÜNÜM
Sürekli elektrokortikal bulgu ile birlikte 
izlenen klinik nöbetler Fokal klonik

Fokal tonik
Miyoklonik
Spazmlar

Sürekli elektrokortikal bulgu ile birlikte 
olmayan klinik nöbetler Miyoklonik

Generalize tonik
Motor otomatizmalar

Klinik nöbet olmadan elektriksel nöbetler
TEDAVİ Akut konvülsiyonların durdurulması

Antikonvülsan tedavi
Altta yatan etkenlerin tedavisi

PROGNOZ
h-Nörometabolik hastalıklar
ı-Santral sinir sistemi görüntüleme 
yöntemleri endikasyonları

14.Renal problemler a-Yenidoğan böbrek fizyolojisi
Yenidoğanın ve prematürelerin böbrek 
fizyolojisini açıklar.

Yenidoğanın ve prematürelerin böbrek 
fonksiyonlarını değerlendirmeyi bilir.

Basit formüllerle böbrek ve böbrek dışı 
nedenlerle oluşan böbrek hastalıkların 
ayrımını yapar.

İdrarla atılan maddelerle böbrek sorunlarını 
açıklar.
Kan ve idrar tetkikleri ile normal ve 
patolojik böbrek fonksiyonlarını ayırt eder.

b-Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesi
Yenidoğanda önemli olan elektrolitlerin 
bozukluklarını bilir.
Yenidoğanlarda günlük sıvı gereksinimini 
bilir buna yönelik tedavileri düzenler.

Asit baz dengesi ile ilgili sorunları bilir.
Asit baz sorunları ile ilgili tedavileri bilir ve 
yönetir

Yenidoğanın bütün sıvı ve elektrolit 
gereksinimlerini bilir, tedavilerini yönetir.

c-Yenidoğanda akut bobrek yetmezliği ve 
diyaliz

Yenidoğanda akut böbrek yetmezliği tanısını 
koyar.
Yenidoğanda akut böbrek yetmezliğinin 
ayırıcı tanısını yapar.

Yenidoğanda akut böbrek yetmezliğinin 
nedenlerini bilir.

Olası nedenlere yönelik böbrek 
yetmezliğinin acil tedavisini başlar.
Gerektiğinde Nefroloji bölümü ile hastayı 
ortak takip eder.
Hangi hastalara diyaliz açılacağı kararını 
verir.
Diyaliz kararı alınan hastaları Cerrahi 
bölümü ile konsulte eder
Diyaliz tedavisini yönetir, 
komplikasyonlarını bilir.

İlaçların renal toksisite potansiyellerini bilir.
Böbrek yetmezliğinde sıvı tedavilerini ve 
diğer ilaç tedavilerini yönetir.

d-Üriner sistem enfeksiyonu
Yenidoğanlarda üriner sistem enfeksiyonu 
tanısını koyar.
Yenidoğanlarda üriner sistem enfeksiyonu 
tedavisini yönetir.
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Altta yatan sebepleri araştırır.
Altta yatan sebebe yönelik gerektiğinde 
hastayı Nefroloji ile konsulte eder.
Gerektiğinde hastaya uzun dönem düşük doz 
(süpresyon) antibiyotik tedavisi başlar.

Üriner sistem enfeksiyonuna yönelik tanı 
tedavi ve takibi yönetir.

e-Renal gelişimsel bozukluklar
Renal gelişimsel bozuklukların tiplerini ve 
önemini bilir. Renal anomalileri sınıflar ve yönetir.

Gereken vakaları Nefroloji ve Cerrahi ile 
konsulte eder.

15.Hematoloji a-Fetal/neonatal hematopoez ve fizyoloji
Neonatal hematopoez ve fizyolojinin temel 
ilkelerini bilir.

Kemik iliği ve periferik yayma 
değerlendirmesini bilir gerektiğinde 
Hematoloji bölümünden destek alınır.

b-Bilirubin metabolizması ve 
hiperbilirubinemi Bilirubin toksisitesinin önemini bilir

Doğum ağırlığı ve gebelik haftasına ve ilgili 
risk gruplarına göre yenidoğanlarda 
bilirubin fototerapi ve kan değişimi 
sınırlarını bilir.

Bilirubin düzeyine göre hastanın tedavisini 
planlar.
Hiperbilirubineminin patolojik olup 
olmadığının ayrımını yapar gerekli 
girişimleri uygular.

c-Neonatal anemiler Yenidoğanda aneminin tanısını koyar.

Yenidoğanda aneminin ayırıcı tanısını yapar.
Aneminin acil ve acil olmayan tedavilerinin 
yönetir. Tanıya yönelik tetkikleri planlar

Gerektiğinde Hematoloji ile birlikte hastayı 
takip eder

d-Polistemi ve hiperviskozite sendromları
Polisiteminin tanısını koyar, patolojik 
sınırları bilir Polisitemiye eşlik eden semptomları bilir Tedaviyi uygun şekilde yönetir.

e-Neonatal trombositopeni Neonatal trombositopeninin tanısını koyar.

Ayırıcı tanısını yapar, olası nedenleri belirler
Uygun tedavisini planlar, gerektiğinde 
Hematoloji ile konsulte eder.

f-Neonatal lökosit bozuklukları
Lökosit bozukluklarının tanımını yapar olası 
nedenleri bilir

Ayırıcı tanısını yaparak laboratuvar 
sonuçlarını değerlendirir

Gerekli tedavileri başlar ve hasta takibini 
yönetir

g-Kan ürünleri transfüzyonları
Kan ürünleri transfüzyonlarının 
endikasyonlarını bilir Olası yan etkileri ve komplikasyonları bilir

Kan ürünlerinin hazırlanması saklanması ve 
transfüzyon sırasında dikkat edilecek 
konuları bilir

Gereksiz transfüzyonlardan kaçınır alternatif 
tedavileri değerlendirir.

h-Neonatal Koagülasyon bozukluları
Neonatal koagülasyon bozukluklarının 
tanısını koyar

Olası nedenlerin ayırımı için gereken 
laboratuvar bulgularını değerlendirir. Gerektiğinde Hematoloji ile konsulte eder.

h1-kanama Kanamanın acil tedavisini planlar, yönetir
Olası nedenleri araştırır, laboratuvar 
bulgularını değerlendirir
Cerrahi ve cerrahi olmayan nedenleri ayırt 
edip gerekli konsultasyonları planlar

h2-tromboz Tromboz tanısını koyar
Etiyolojiye yönelik gerekli tetkikleri planlar 
ve yönetir

Hastalık takip edilirken Hematoloji bölümü 
ile birlikte hareket eder

16. Endokrin hastalıklar a-Tiroid hastalıkları Tiroid hormon sentez
Tiroid hormon sentez ve basamaklarını 
tanımlar

Konjenital hipotroidi Konjenital hipotroidi nedenlerini açıklar
Konjenital hipotroidinin laboratuvar ve 
klinik bulgularını tanımlar
Konjenital hipotroidinin tiplerini tanımlar

Konjenital hipotroidinin tedavisini yapar

Hipertrodi tanısını koyar
Hipertrodinin klinik ve laboratuvar 
bulgularını tanımlar
Hipertroidi nedenlerini tanımlar

Hipertroidi tedavisini yapar

Maternal ilaç kullanımına bağlı ortaya çıkan 
tiroid hastalıklarının tanısını koyar

Annenin propiltiyoüresil kullanımı, iyot 
eksikliği gibi hastalıklarında fetal etkilenme 
nedenlerini anlatır
Annenin tiroid hastalıkları ve ilaç 
kullanımında bebeğin takibinin nasıl 
yapılacağını anlatır

Hastayı ileri takip ve tedavi için endokrin 
bölümüne yönlendirir

b-Adrenal bez hastalıkları Adrenal yetmezlik tanısını koyar
Adrenal yetmezliğin klinik ve laboratuvar 
bulgularını tanımlar
Adrenal yetmezliğin ortaya çıkış nedenlerini 
ve hastalıkları tanımlar

Adrenal yetmezlik acil tedavisini yapar
Adrenal yetmezlik tedavisinde kullanılan 
ilaçları tanımlar
Adrenal yetmezlik tedavisinde kullanılan 
sıvı tedavisini anlatır
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Uzun süreli takip ve tedavi için hastayı 
endokrin bölümüne yönlendirir

c-Kuşkulu genitalya Ambigus genitalya tanısını koyar Ambigus genitalya nedenlerini anlatır
Ambigus genitalyaya neden olan hastalıkları 
tanımlar
Kız ve erkek ambigus genitalya ayırıcı 
tanısını yapacak laboratuvar testlerini 
tanımlar

Ambigus genitalya ayırıcı tanısını yapar
Hastayı pediatrik cerrahi, endokrin ve 
genetik bölümlerine yönlendirir
Ambigus genitale ile birlikte giden 
hastalıkların tedavisini yapar

d-Karbonhidrat metabolizma bozuklukları: 
Hipoglisemi, hiperglisemi Hipoglisemi tanısını koyar Hipoglisemi nedenlerini anlatır

Hastanın klinik bulgularına göre hipoglisemi 
nedenleri ayırıcı tanısını yapar
Diabetik anne çocuğunun klinik ve 
laboratuvar bulgularını tanımlar
Hipoglisemi bulgusu olan metabolik 
hastalıkları tanımlar

Hipoglisemi tedavisini yapar
Hipoglisemi nedenine göre hastanın izlemini 
ve sıvı tedavisini planlar
Hipoglisemi nedenine göre hastaya 
verilecek ilaç tedavisini anlatır

Hastanın uzun dönem takibini yapar
Hipogliseminin etkilerini uzun dönem 
nörolojik prognoz üzerine etkilerini tanımlar

Hiperinsülinizm nedeniyle izlenen hastayı 
endokrin ve çocuk cerrahisine yönlendirir
Hiperglisemi tanısını koyar Hiperglisemi nedenlerini anlatır

Hastanın klinik bulgularına göre 
hiperglisemi nedenlerinin ayırıcı tanısını 
yapar

Hiperglisemi tedavisini yapar
Tedavide kullanılan sıvı ve ilaç tedavisini 
tanımlar

Neonatal diabet tanısını koyar
Diabet tanısını koyduğu hastayı endokrin 
bölümüne yönlendirir

e-Kalsiyum metabolizması Hipokalsemi tanısını koyar Hipokalsemi ayırıcı tanısını yapar
Yenidoğanda hipokalsemi nedenlerini 
tanımlar
Hipokalsemiye neden olan hastalıkların 
laboratuvar bulgularını tanımlar

Hipokalsemi tedavisini yapar
Hiperkalsemi tanısı koyar Hiperkalsemi ayırıcı tanısını yapar

Hiperkalsemiye neden olan hastalıkları ve 
iyatrojenik nedenleri tanımlar
Hiperkalsemi tedavisini yapar

f-Nadir endokrin hastalıklar
Pituiter yetmezlik tanısını koyar ve tedavi 
eder

Pituiter yetmezliğin klinik ve laboratuvar 
bulgularını tanımlar
Pituiter yetmezliğin patogenezini ve 
tedavisini tanımlar

Uygunsuz ADH tanısını koyar Uygunsuz ADH tedavisini yapar
Uygunsuz ADH sendromunun hangi hastada 
düşünülmesi gerektiğini anlatır
Uygunsuz ADH sendromunun klinik ve 
laboratuvar bulgularını tanımlar
Uygunsuz ADH sendromu düşünülen 
hastada tedavi yaklaşımını anlatır

Diabet insipit tanısını koyar Diabet insipit tedavisini yapar
Diabet insipit tanısının hangi hastada 
düşünülmesi gerektiğini anlatır
Diabet insipit sendromunun klinik ve 
laboratuvar bulgularını tanımlar
Diabet insipit düşünülen hastada tedavi 
yaklaşımını anlatır

Hipoaldesteronizm tanısını koyar Hipoaldesteronizm ayırıcı tanısını yapar
Hipoaldesteronizm tiplerini ayırt eder
Hipoaldesteronizm tedavisini yapar

Hastayı endokrin bölümüne yönlendirir
Hipoaldesteronizm klinik ve laboratuvar 
bulgularını, tiplerini tanımlar
Hastalığın tedavisini anlatır

17.Metabolik hastalıklar Doğuştan metabolik hastalıklara yaklaşım Organik asit metabolizması bozuklukları Tanı koyar
Organik asit metabolizma bozukluklarını 
tanımlar
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Laboratuvar ve klinik bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer klinik bulgu veren hastalıkları 
tanımlar
Ayırıcı tanıyı koyduran laboratuvar 
bulgularını tanımlar

Başlangıç tedavi yaklaşımı yapar
Organik asidemi düşünülen hastada ilk 
tedavi yaklaşımını tanımlar
Hastanın klinik durumuna göre 
uygulanabilecek tedavileri tanımlar

Kesin tanı ve tedavisi için metabolizma 
bölümüne yönlendirir

Yağ asidi metabolizması bozuklukları Tanı koyar
Yağ asidi metabolizma bozukluklarını 
tanımlar
Laboratuvar ve klinik bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer klinik bulgu veren hastalıkları 
tanımlar
Ayırıcı tanıyı koyduran laboratuvar 
bulgularını tanımlar

Başlangıç tedavi yaklaşımı yapar
Yağ asidi oksidasyon defekti düşünülen 
hastada ilk tedavi yaklaşımını tanımlar
Hastanın klinik durumuna göre 
uygulanabilecek tedavileri tanımlar

Kesin tanı ve tedavisi için metabolizma 
bölümüne yönlendirir

Aminoasit metabolizması bozuklukları Tanı koyar
Aminoasit metabolizma bozukluklarını 
tanımlar
Laboratuvar ve klinik bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer klinik bulgu verebilecek hastalıkları 
tanımlar
Ayırıcı tanı yapacak laboratuvar bulgularını 
tanımlar

Başlangıç tedavisini yapar

Aminoasit metabolizma bozukluklarında 
yapılacak başlangıç tedavi yaklaşımını 
tanımlar
Klinik duruma göre uygulanabilecek 
tedavileri tanımlar

Kesin tanı ve tedavisi için metabolizma 
bölümüne yönlendirir

Karbonhidrat metabolizma bozuklukları Tanı koyar
Karbonhidrat metabolizma bozukluklarını 
tanımlar
Laboratuvar ve klinik bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer klinik bulgu verebilecek hastalıkları 
tanımlar
Ayırıcı tanı yapacak laboratuvar bulgularını 
tanımlar

Başlangıç tedavisini yapar
Klinik duruma göre uygulanabilecek 
tedavileri tanımlar

Kesin tanı ve tedavisi için metabolizma 
bölümüne yönlendirir

18.Enfeksiyon hastalıkları a-Yenidoğan immunolojisi Yenidoğanda immün sistemin özellikleri Doğal immüniteyi tanımlar
Yanidoğanda PMN lökositlerin kinetiğini 
tanımlar
Fagositer sistemin özelliklerin tanımlar
NK hücre sisteminin özelliklerini tanımlar
Edinsel immüniteyi tanımlar
T hücre fonksiyonlarını anlatır
B hücre fonksiyonlarını anlatır
Gebelik yaşına göre pasif imüniteyi anlatır

İmmün sistem yetmezliklerinin tanısını 
koyar
Hastayı tetkik ve tedavi için immünoloji 
bölümüne yönlendirir

b-Konjenital enfeksiyonlar Konjenital sifiliz tanısını koyar
Konjenital sifilizin klinik ve laboratuvar 
bulgularını tanımlar

Konjenital sifiliz ayırıcı tanısını yapar Konjenital sifiliz tedavisini yapar

Konjenital toxoplazmozis tanısı koyar
Konjenital toxoplazmozis ayırıcı tanısını 
yapar Konjenital toxoplazmozis tedavisini yapar

Konjenital toxoplazmozisin klinik ve 
laboratuvar bulgularını tanımlar

Konjenital viral enfeksiyonların tanısını 
koyar

Konjenital CMV, Rubella, Herpes, Varisella 
enfeksiyonlarının tanısını koyar
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Konjenital CMV, Rubella, Herpes, Varisella 
enfeksiyonlarının ayırıcı tanısını yapar

Konjenital CMV, Rubella, Herpes, Varisella 
enfeksiyonlarının klinik ve laboratuvar 
bulgularını tanımlar

Konjenital CMV, Rubella, Herpes, Varisella 
enfeksiyonlarının tedavisini yapar
Hastaların takibi için pediatirk nöroloji, 
enfeksiyon ve göz bölümleri ile işbirliği 
yapar

c-Neonatal sepsis Neonatal sepsis tanısını koyar Neonatal sepsis ayırıcı tanısını yapar
Neonatal sepsisin klinik ve laboratuvar 
bulgularını tanımlar
Erken ve geç neonatal sepsis kavramlarını 
tanımlar
Neonatal sepsis epidemiyolojisini tanımlar
Erken ve geç sepsis etiolojisinde etken 
mikroorganizmlaları tanımlar

Hastanın tetkiklerini ve sepsis tedavisini 
yapar

Üriner enfeksiyon, menenjit, omfalit, septik 
artrit tanısı koyar
Üriner enfeksiyon, menenjit, omfalit, septik 
artrit tanısı için gerekli tetkikleri yapar
Enfeksiyonların tanısı için yapılması 
gereken tetkikleri tanımlar
Üriner enfeksiyon, menenjit, omfalit, septik 
artrit için uygun tedaviyi yapar
Gelişebilecek komplikasyonlar yönünden 
hastayı yakın takip eder
Enfeksiyonların seyrini, gelişebilecek erken 
ve geç komplikasyonları tanımlar

d-Nosokomiyal enfeksiyonlar Nosokomial enfeksiyon tanısını koyar
Nosokomial enfeksiyonların 
epidemiyolojisini anlatır

Nosokomial enfeksiyonların ayırıcı tanısını 
yapar

Nosokomial enfeksiyonların tedavisini 
yapar

Nosokomial enfeksiyonlarda etken 
mikroorganizmaları ve etkin antibiyotik 
spektrumunu tanımlar

e-Enfeksiyonların önlenmesi
Serviste enfeksiyonların önlenmesi için 
gerekli önlemleri alır

Enfeksiyon önlenmesi için gerekli önlemleri 
anlatır
Serviste enfeksiyon gelişimini önlemek için 
kullanılan antibiyotik kullanma stratejilerini 
tanımlar

19.Taburculuk öncesi ve sonrası izlem a- Yenidoğan tarama testleri Yenidoğan tarama testlerini yapar
Yenidoğan döneminde kullanılan tarama 
testlerini tanımlar
Tarama testi sonuçlarını değerlendirebilir

b- ROP Prematüre bebeklere ROP taraması yaptırır
Prematüre retinopatisini tanımlar, 
patofizyolojisini anlatır

Gebelik yaşına göre görülme sıklığını anlatır
Gebelik yaşına göre tarama yapılması 
gereken bebekleri ve taramaya başlanma 
zamanını tanımlar

ROP taraması ve tedavisi için göz bölümü 
ile iş birliği yapar

c- Gelişimsel kalça displazisi

Tüm bebeklere uygun zamanda gelişimsel 
kalça displazisi için ultrasonografik tarama 
yaptırır

Bebeklere ultrasonografik tarama yapılma 
zamanını tanımlar

Tarama yapılması için radyoloji bölümü ile 
iş birliği yapar

d-Prematüre osteopenisi Prematüre osteopenisi tanısı koyar
Prematüre osteopenisinin klinik ve 
laboratuvar bulgularını tanımlar
Prematüre osteopenisinin önlenmesi için 
gerekli önlemleri anlatır

Prematüre osteopenisinin tedavisini tanımlar
Sonografik ölçüm yaparak tanı koyar
Osteopeni tedavisi yapar
Hastayı uzun dönem olası komplikasyonlar 
yönünden izler

e-İşitme tarama Tüm bebeklere işitme taraması yaptırır
İşitme için risk yaratan ilaç kullanımı, 
hastalık vb faktörleri tanımlar
İşitme bozukluğu yaratan genetik faktörleri 
tanımlar

İşitme kaybı saptanan bebekleri KBB ve 
Odyoloji bölümlerine yönlendirir

f- Büyümenin ve fizik gelişimin izlenmesi
Yenidoğan bebeğin büyüme ve fizik 
gelişiminin takibini yapar

Yenidoğan ve prematürenin günlük protein 
ve kalori gereksinimini anlatır
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Yenidoğan ve prematürenin günde kaç gram 
alması gerektiğini söyler
Yenidoğan ve prematürenin aylık baş 
çevresi ve boy gelişimini anlatır

g- Nöromotor ve gelişimsel izlemler
Yenidoğan bebeğin nöromotor gelişimini 
izler

Yenidoğan bebeğin aylara göre nöromotor 
gelişimini anlatır
Prematüre bebeğin postkonsepsiyonel yaşına 
göre nörolojik gelişimini anlatır
Anormal nörolojik bulguları tanımlar
Gelişim basamaklarını tanımlar

Yenidoğan bebeğin gelişimsel izlemini 
yapar
Nörolojik problem saptadığı bebeklerin 
tetkiklerini yapar ve pediatrik nöroloji 
bölümüne yönlendirir
Nörolojik problem saptadığı bebekleri FTR 
bölümüne yönlendirir izlemi birlikte yapar
Gelişimsel problem saptadığı hastaları 
gelişimsel pediatri bölümüne yönlendirir

h-Aşılama
Yenidoğan bebeğin izleminde gerekli 
aşılarını yapar

Yenidoğan bebeğe hangi aşıların 
yapılacağını ve aşı şemasını anlatır
Prematüre bebeklerde aşı şemasının nasıl 
uygulanacağını tanımlar
Prematüre bebeklerde uygulanabilen pasif 
immün proflaksinin hangi hastalar ne zaman 
uygulanacağını tanımlar

Gereken bebeklere pasif immünoproflaksi 
önerir ve uygular

ı-Beslenmenin planlanması
Yenidoğan ve prematüre bebeğin 
beslenmesini planlar ve izler

Anne sütünün önemini ve yenidoğan ve 
prematüre beslenmesindeki değerini anlatır
Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde anne 
sütü zenginleştirme gereksinimi nedenini ve 
dozunu tanımlar
Prematüre bebeklerde anne sütü 
zenginleştiricilerinin ne zamana kadar 
kullanıldığını anlatır
Preterm formula, post discharge formula 
kullanma zamanlarını tanımlar
Yenidoğan ve premature bebekte ek 
besinlerin başlanma zamanını anlatır

20.Cerrahi hastalıklarda medikal bakım a- göz cerrahisi
Retinopati nedeniyle lazer, krio veya 
vitrektomi yapılan hastaları izler, tedavi eder

Operasyon yapılan hastalarda post operatif 
beklenen komplikasyonları tanımlar
Ortaya çıkabilecek komplikasyonların 
tedavisini anlatır

b- pediatrik cerrahi

Pediatrik cerrahi tarafından opere edilen 
çeşitli hastaların operasyon sonrası bakımını 
yapar

Konjenital diafragma hernisinin pre ve post 
operatif bakımını anlatır
Nekrotizan enterokolit pre ve post operatif 
bakımını anlatır
Gastroşizis, omfalosel pre ve post operatif 
bakımını anlatır
Batın operasyonlarının post operatif 
bakımda tıbbi bakımda dikkat edilmesi 
gereken noktaları anlatır

c- Beyin ve sinir cerrahisi
Beyin cerrahisi tarafından opere edilen 
hastaların post operatif tıbbi bakımını verir

Meningosel, meningomyelosel veya diğer 
orta hat defekti olan çocukların post operatif 
bakımında dikkat edilmesi gereken noktaları 
tanımlar
Şant operasyonu yapılan hidrosefalili 
hastaların post operatif bakımını anlatır

d- kalp ve damar cerrahisi
Konjenital kalp hastalarının post operatif 
bakımında yer alır

Post operatif kalp hastalarının bakımında 
temel prensipleri anlatır
Yapılan ameliyatın tipine gore dikkat 
edilmesi gereken noktaları vurgular

21.Konjenital anomalilere ve genetik 
hastalıklara yaklaşım

Sık tanı konan kromozomal anomalilere tanı 
koyar

Sık tanı konan kromozomal hastalıkların 
klinik ve laboratuvar bulgularını anlatır

Hastalara çeşitli hastalıkların genetik geçişi 
hakkında bilgi verir

Otozomal dominant, resesif ve seks 
kromozomuna bağlı resesif, dominant 
kalıtımın açıklamasını yapar
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Mitokondrial kalıtım konusunda bilgi verir
DNA düzeyinde tanı konabilen hastalıklarda 
prenatal tanı için nelerin yapılabileceğini 
anlatır

Genetik hastalığı olan hastaları ve prenatal 
tanı ve gentik danışma verilecek hastaları 
genetik bölümüne yönlendirir

22.Dermatolojik sorunlara yaklaşım
Yeni doğan bebeğin deri hastalıklarını 
değerlendirir Milia tanısı koyar

Mongol lekesi tanısı koyar
Toksik eritem tanısı koyar
Püstüler melanozis tanısı koyar

Neonatal akne tanısı koyar

Yenidoğan döneminde görülen iyi huylu 
derilezyonlarını tanımlar, bu lezyonların 
patogenezini anlatır

Iktiyozis tanısını koyar İktiyozis ayırıcı tanısını yapar
İktiyozis hastalığını, tiplerini anlatır, klinik 
ve laboratuvar bulgularını tanımlar
Dermatoloji bölümü ile birlikte hastalığın 
izlem ve tedavisini yapar
İktiyozis tedavisi ve izlemini anlatır

Epidermolizis bülloza tanısı koyar Epidermolizis bulloza ayırıcı tanısını yapar
Epidermolizis bülloza tiplerini anlatır, klinik 
ve laboratuvar bulgularını tanımlar
Dermatoloji bölümü ile birlikte hastalığın 
tedavisini vbe izlemini yapar
Epidermolizis bullozatedavisi ve izlemini 
anlatır

Enfeksiyöz deri lezyonlarının tanısını koyar
Enfeksiyöz deri lezyonlarının tedavisini 
yapar
Streptekokkal ve stafilokokkal deri 
lezyonlarını klinik bulgularını ve tedavisini 
anlatır

23.Resüsitasyon becerisi a-etkin resüsitasyon becerisine sahip olmak
Fetal vePerinatal Yaşamdaki Fizyolojik 
Değişiklikler Fetal Dolaşımın özelliklerini tanımlar

Postnatal Geçiş dönemindeki fizyolojik 
Değişiklikleri tanımlar
Canlandırma gereken bebeğin

Doğum öncesi yüksek riskli durumlar ve 
doğumhanede yapılacak hazırlıkların 
tanımlanması

Normal doğum ve komplikasyonlu 
doğumun tanımlanması
Prematüre doğumların özellikleri 
veyaklaşım farklılıkların tanımlanması
Doğum öncesi risklerin tanımı
Doğuma ait risklerin tanımı

Girişimlerin önceliklerin belirlenmesi
Doğumda bulunması gereken sağlık 
personeli ve becerilerinin tanımlanması
Gerekli malzemelerin tanımlanması
Canlandırmanın Basamaklarının 
tanımlanması Başlangıç basamaklarının tanımı

pozitif basınçlı ventilasyon basamağının 
tanımı

kullanılacak malzemelerin özelliklerinin 
tanımı
poiztif basınç uygulama kararının tanımı
pozitif basınç uygulamasının 
değerlendirilmesinin tanımı

gögüs kompresyonu uygulamasının 
endikasyonlarının tanımı başlama nedenlerinin tanımı

Ekibin tanımı
tekniklerin tanımı
canlandırma işlemindeki yerinin ve birlike 
yapılması gereken uygulamalrın tanımı

Endotrakeal uygulamasını absamağının 
tanımı Endikasyonların tanımı

Kullanılan malzemelerin özellikleri
Tüpün yerleştirilme teknikleri
İşlemin doğrulanması
İşlemin komplikasyonları

Yenidoğan bebeğin canlandırılmasında ilaç 
basamağının tanımı kullanılacak damar yolları

damar yolu dışındak alternatif uygulama 
yolları
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ilaçların hazırlanması

Canlandırma ihtiyacı olan bebeklerin 
tanısının konulması, uygun basamaklarda 
canlandırma uygulanması, değerlendirme 
yapacak klinik ve pratik becerileri kazanmış 
olması

b-NRP eğitimini almış olmak NRP eğitiminin ilkelerinin tanımlanması öğrenmehedefleri
eğitimclerin özeliklerinin tanımlanması

NRP eğitiminin süresinin tanımlanması

24.Solunumun desteklenmesi a-Başlıkla oksijen tedavisi
Başlıkla oksijen ihtiyacı olan hastanın 
tanımlanması
Kullanılacak malzemelerin hazırlanması ve 
uygulaması
Tedavinin etkinliği ve yan etkilerinin izlemi
Tedavinin hedeflerinin ve sonlandırma 
şartlarının tanımlanması

b-Nazal CPAP
Nazal CPAP uygulanacak hastalıkların ve 
hasta bebeklerin tanımlanması

Endikasyona ait klinik bulguların 
tanımlanması
Endikasyona ait laboratuvar ve radyolojik 
bulgular

Nazal CPAP uygulamasında kullanılan cihaz 
ve malzemelerin tanımlanması

Uygulama tekniklerinin avantaj ve 
dezavantajların tanımlanması
Kullanılan cihazların teknik özellikleri

Nazal CPAP tedavisinin klinik ve 
laboratuvar hedeflerin tanımlanması
Nazal CPAP tedavisi sırasında hastanın 
izlemi, stabilizasyonu
Nazal CPAP tedavisinin etkinliğini ve 
süresinin tanımlanması
Nazal CPAP tedavisi komplikasyonlarının 
tanımlanması

c-Entübasyon
Yenidoğan bebeklerde entubasyon işleminin 
tanımlanması endikasyonları

Endikasyonlarının tanımlanması
Entubasyon için gereken malzemelerin 
özelliklerinin tanımlanması

Laringoskop ve bıçağın özellikleri, 
hazırlanması ve kullanımını
Endotrakeal tüplerin özellikleri

Entubasyon işleminin uygulaması
Endotrakeal tüpün tespiti ve yerininin 
doğrulanması

d-Mekanik ventilatör kullanımı
Mekanik ventilatör tedavisinin kullanım 
amaçlarının tanımlanması

Mekanik ventilatör cihazları Mekanik ventilatör tipleri teknik özellikleri
Mekanik Ventilatör modlarının uygulanım 
alanları
Modlara göre hasta izlemi

Hastanın klinik ve laboratuvar bulgularına 
göre uygun ayarlamaların tanımlanması

e-Surfaktan uygulaması Surfaktan uygulamalarının tanımlanamsı
Dünyada ve ülkemizde mevcut surfaktan 
tiplerinin özelliklerinin tanımlanması

Surfaktan kulanımın tanımlanması Surfaktan uygulama yolları
Surfaktan uygulamasında tekniklerin 
tanımlanması

f-Ventilatör komplikasyonlarına yaklaşım
g-Ventilatördeki hastanın bakımı

g1-Aspirasyon Aspirasyon tanımı
Endotrakeal kapalı sistem ve açık aspirasyon 
ilkelerinin tanımlanması
Ağız içi aspirasyon teknik ve ilkelerinin 
tanımlanması

g2-Ağız bakımı
Ağız bakımında kullanılacak solusyon, 
uygulama şekli ve sıklığının tanımlanamsı

g3-Tüp tespiti ve bakımı

g4-Postural drenaj Postural drenaj uygulamasının tanımlanması
Postural drenaj uygulamasının kimler 
tarafından yapılacağının tanımlanması

Postural drenaj endikasyonları ve 
kontrendikasyonların tanımlanması

Postural drenaj uygulamasının 
komplikasyonları

g5-Göğüs fizyoterapisi

Gögüs fizyoterapi uygulamasının 
endikasyon, metod ve komplikasyonlarının 
tanımlanamsı

25.Göğüs tüpü takılması
Göğüs tüpü takılması işleminin 
endikasyonlarının tanımlanması

Göğüs tüpü uygulamasının tekniklerinin 
tanımlanması

Gögüs tüpü uygulaması 
komplikasyonlarının tanımlanması
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Yerleştirilecek kateterin vücud içi 
uzunluğunun hesaplanması
İşlemi yapacak kişinin hazırlanması
Göğüs Tüpü uygulaması için gerekli klinik 
ve partik becerileri kazanmak

26.Damar yolu girişimleri a-Umbilikal arter kateterizasyonu Endikasyonları
İşlemin uygulama basamaklarının 
tanımlanması
Kateter tipleri, çapları ve teknik özellikleri
Kateter seviyeleri ve endikasyonları
Kateterin tespiti

Kateter komplikasyonları
Umblikal arter kateteri kullanım alanı ve 
pratik uygulama becerisini sağlamak

b- Umbilikal ven kateterizasyonu Endikasyonları
İşlemin uygulama basamaklarının 
tanımlanması
Kateter tipleri, çapları ve teknik özellikleri

Kateterin yerinin doğrulanması

Katerin tespiti
Umblikal ven kateteri uygulama alanları ve 
pratik becerileri kazandırmak

c- Periferik yoldan santral ven 
kateterizasyonu Endikasyonları

İşlemin uygulama basamaklarının 
tanımlanması

Yenidoğan bebekte kullanılabilen kateter 
tipleri ve özelliklerinin bilinmesi
Bebeğin gebelik yaşı ve/veya ağırlığına göre 
kullanılacak kateter çapının
Uygulanacak damar yolları
Yerleştirilecek kateterin vücud içi 
uzunluğunun hesaplanması
Kateterin yerinin doğrulanması
Kateterin tespiti
Kateterin bakımı
Komplikasyonların tanımlanması
Periferik yoldan santral ven kateterizasyonu 
uygulama alanları ve pratik becerileri 
kazanmak

d- Periferik arter kateterizasyonu
Kateter tiplerinin tanımlanması
Kateter seviyeleri ve endikasyonları
Kateter tespiti
Komplikasyonların tanımı ve müdahale

27.Kan Değişimi KAN DEĞİŞİMİ Doğru hastaya kan değişimini planlar Kan değişimi endikasyonlarını bilir
Kan değişimi yapılacak hastaya uygun kan 
istemini yapar

Kan değişimi gereken hastalara hangi kan 
veya kan kan ürünü gerektiğini bilir

Kan değişimi yapılacak hastaya gerekli 
malzemeleri hazırlar, göbek kateterini 
talimatlara uygun şekilde takar ve kan 
değişimini gerçekleştirir

Kan değişimi için gerekli malzemeleri bilir, 
göbek kataterizasyonunu bilir ve uygular, 
kan değişimi işlemini gerçekleştirir

Kan değişimi sırasında bebeğin 
monitorizasyonunu sağlar

Kan değişimi sırasında bebeğin 
monitorizasyonunu ve ilkelerini bilir

Kan değişimi öncesi ve sonrasında hastadan 
alınacak laboratuar tetkiklerini alır, kan 
değişimi uygulaması ile ilgili kayıtları 
eksiksiz olarak tamamlar

Kan değişimi öncesi ve sonrasında hastadan 
alınacak laboratuar tetkiklerini bilir. Kan 
değişimi uygulaması ile ilgili kayıtları bilir

Kan değişimi ile ilgili komplikasyonlar 
açısından bebeği izler

Kan değişimi komplikasyonlarını ve izlem 
ilkelerini bilir

28.Diyalizdeki hastanın izlemi DİYALİZDEKİ HASTANIN İZLEMİ Diyaliz gereksinimi olan hastayı tespit eder Diyaliz endikasyonlarını bilir

Diyaliz uygulanması gereken hastayı 
Pediatrik Nefroloji ile konsulte eder

Diyaliz endikasyonu olan hastayı hangi 
bilim dalları ile birlikte izlenmesi 
gerektiğini bilir

Diyalizdeki hastanın monitorizasyonu ve 
takibini yapar. Laboratuvar tetkiklerini 
yorumlar ve gerekli tedavi değişikliklerini 
yapar

Diyalizdeki hastanın monitorizasyon ve 
takip ilkelerini bilir. Laboratuvar 
tetkiklerinin nasıl yorumlanacağını bilir. 
Diyalizdeki hastanın tedavi planlanmasını 
bilir.

29.Suprapubik aspirasyon
SUPRAPUBİK ASPİRASYON İLE İDRAR 
ÖRNEĞİ ALINMASI

Suprapubik aspirasyon uygulanması gereken 
hastaları belirler

Suprapubik aspirasyon endikasyonlarını 
bilir

Suprapubik aspirasyon uygular
Suprapubik aspirasyon uygulama yöntemini 
bilir

Suprapubik aspirasyon uygulanan hastayı 
komplikasyon açısından izler ve 
değerlendirir

Suprapubik aspirasyon komplikasyonlarını 
bilir

30.Yenidoğanda deri ve yara bakımı
YENİDOĞAN BEBEĞİN DERİ VE YARA 
BAKIMI

Yenidoğanda deri ve yara bakımı ihtiyacı 
olan hastaları belirler Yenidoğan bebeğin cilt özelliklerini bilir

Yenidoğanda deri ve yara bakımı 
endikasyonlarını bilir
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Yenidoğanda deri ve yara bakımı ilkelerine 
uygun pansuman ve deri bakımı işlemlerini 
uygular

Yenidoğanda deri ve yara bakımı ilkelerini 
bilir

31.Teknolojik beceriler a- Küvöz kullanımı KUVÖZ KULLANIMI
Kuvöz tiplerini, temel çalışma prensiplerini 
bilir
Kuvöz ayarlarını bilir
Kuvöz temizliği ve bakım ilkelerini bilir

b- Ventilator kullanımı VENTİLATÖR KULLANIMI
Ventilatörün kullanıma hazırlanması, bakımı 
ve temizliği ilkelerini bilir
Ventilatör tiplerini ve temel çalışma 
prensiplerini bilir
Ventilatör ayarlarını bilir
Ventilatörün set, sensör ve diğer 
malzemelerini bilir

c- Monitorlerin kullanımı MONİTÖRLERİN KULLANIMI
Monitör tiplerini ve temel çalışma 
prensiplerini bilir
Monitör ile izlenmesi gereken hastaları bilir
Monitörlerin çalıştırılması ve alarm 
limitlerinin ayarlanmasını bilir
Hastayı monitöre bağlayabilir

d- infüzyon pompaları kullanımı İNFÜZYON POMPASI KULLANIMI İnfüzyon pompası tiplerini bilir
İnfüzyon pompası kullanarak intravenöz ilaç 
ve sıvı tedavi uygulayabilir

e- transkütanöz ve kapiller bilirubinometre 
kullanımı

TRANSKUTANÖZ VE KAPİLLER 
BİLİRUBİNOMETRE KULLANIMI

Transkutanöz ve kapiller bilirubinometre 
cihazlarının temel çalışma prensiplerini bilir
Transkutanöz ve kapiller bilirubinometre 
cihazları ile total bilirubin ölçümü yapabilir

f- invaziv, non-invaziv kan basıncı ölçümü
İNVAZİV VE NON-İNVAZİV KAN 
BASINCI ÖLÇÜMÜ

İnvaziv ve non-invaziv kan basıncı ölçümü 
yapılması gereken hastaları belirleyebilir 
(endikasyonları bilir)
İnvaziv ve non-invaziv kan basıncı ölçümü 
yapabilir
İnvaziv kan basıncı ölçümü için gerekli 
kataterizasyonu yapabilir

g- Hipotermi cihazı kullanımı (varsa) HİPOTERMİ CİHAZI
Hipotermi cihazı kullanımı gereken hastaları 
belirler
Hipotermi cihazı tiplerini ve temel 
prensiplerini bilir

h- Serebral fonksiyon monitor cihazı 
kullanımı (varsa)

SEREBRAL FONKSİYON MONİTOR 
CİHAZI KULLANIMI

Serebral fonksiyonların monitorize edilmesi 
gereken hastaları bilir
Serebral fonksiyon monitorüne hastayı 
bağlayabilir

ı- Serebral oksimetre cihazı kullanımı 
(varsa)

SEREBRAL OKSİMETRE CİHAZI 
KULLANIMI

Serebral oksimetre cihazının kullanıldığı 
hastaları bilir
Serebral oksimetre cihazına hastayı 
bağlayabilir, ölçüm yapabilir, sonuçları 
yorumlayabilir

i- Kemik dansitometre cihazı (varsa) KEMİK DANSİTOMETRİ CİHAZI

Kemik dansitometri değerlendirilmesi 
endikasyonlarını ve temel değerlendirme 
prensiplerini bilir

32.İzlem polikliniğinde çalışma
Multidisipliner yaklaşım: Noroloji / FTR / 
Goz / KBB iletişimi İZLEM POLİKLİNİĞİNDE ÇALIŞMA

Taburucu edilen bebeğin prematüre 
retinopatisi, işitme taraması, gerekliyse 
metabolik tarama, nörogelişimsel izlem 
açısından multidisipliner değerlendirme 
gerektiren sorunlarını saptar ve ilgili 
birimlerce değerlendirilmesini sağlar.

Taburucu edilen bebeğin multidisipliner 
değerlendirme gerektiren prematüre 
retinopatisi, işitme taraması, gerekliyse 
metabolik tarama, nörogelişimsel izlem gibi 
sorunlarını ve hangi birimlerce 
değerlendirilmesi gerektiğini bilir

İzlem polikliniğinde yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinden taburcu edilen bebeği 
izlem protokolüne uygun şekilde muayene 
eder, sorunları saptar, tedavisini planlar.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu 
edilen bebeğin izlemi ilkelerini bilir.

Taburculuk sonrası hastanın büyüme ve 
gelişmesini değerlendirir

Taburculuk sonrası hastanın büyüme ve 
gelişmesini değerlendirme ilkelerini bilir.

33.İdari beceriler
a-Yenidoğan yoğun bakım ünitesi 
organizasyonu

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 
ORGANİZASYONU

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 
organizasyonu ilkeleri ve ilgili yasal 
mevzuat

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 
organizasyonu ilkeleri ve ilgili yasal 
mevzuatı bilir

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ilgili 
standartlar

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 
standartlarını bilir

61/62



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Neonatoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:24/

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

b-Yenidoğan ünitesinde kullanılan malzeme, 
sarf, cihaz ve araç istemi ve bakımı ile ilgili 
teknik şartname hazırlanması

YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE 
KULLANILAN MALZEME, SARF, 
CİHAZ VE ARAÇ İSTEMİ VE BAKIMI 
İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME 
HAZIRLANMASI

Yenidoğan ünitesinde kullanılan malzeme, 
sarf, cihaz ve araç istemi ilkelerini ve 
prosedürler

Yenidoğan ünitesinde kullanılan malzeme, 
sarf, cihaz ve araç istemi ilkelerini ve 
prosedürleri bilir

Yenidoğan ünitesindeki cihaz ve araçların 
bakımı ile ilgili prosedürler

Yenidoğan ünitesindeki cihaz ve araçların 
bakımı ile ilgili sözleşme yapılma ilkelerini 
bilir

c-ihale katılımı ve muayaene komisyonu 
işleyişleri hakkında eğitim

İHALE KATILMI VE MUAYENE 
KOMİSYON İŞLEYİŞLERİ HAKKINDA 
EĞİTİM

Yenidoğan ünitesinde kullanılan cihaz, 
malzeme, sarf ve araçların satın alma ve 
ihale ile ilgili prosedürleri ve yasal mevzuatı 
bilir
Satın alma sonrası muayene komisyonunun 
görev ve yasal sorumluluklarını ve ilgili 
prosedürleri bilir

34.İletişim becerileri a- hasta yakınlarıyla iletişim HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİM
Hasta yakınlarına uygun ve zamanında 
bilgilendirme yapar

Hasta yakınlarına uygun biçimde ve 
zamanında bilgilendirme yapılmasını ve 
ilkelerini bilir

Servise yatırılan hastaların yakınlarından 
aydınlatılmış onam alır

Hasta yakınlarından yazılı aydınlatılmış 
onam alınması gereklerini ve yazılı onam 
alma ilkelerini bilir

Girişim gereken hastalardan (periton 
diyalizi, cerrahi girişim, vb) aydınlatılmış 
onam alır

Girişim gereksinimi nedeni ile aydınlatılmış 
onam alınması gereken hastaları bilir. 
Aydınlatılmış onam alma ilkelerini bilir

Bildirimi zorunlu hastaları belirler ve ilgili 
makamlara bildirimde bulunur

Bildirimi zorunlu hastalık durumlarını ve 
bildirilecek makamları bilir. Bildirimde 
bulunma ilkelerini bilir

Eksitus olan hasta yakınlarına uygun ve 
zamanında bilgilendirme yapar, ölüm 
evraklarını hazırlar

Eksitus olan hasta yakınlarına yaklaşımı, 
bilgilendirme ve kayıt işlemlerini bilir

b-doktorlarla iletişim SERVİS DOKTORLARI İLE İLETİŞİM

Yenidoğan Kliniğinde çalışan doktorlarla 
uygun iletişim içinde çalışır, çalışma 
düzenine uyar, nöbet ve icap nöbetleri tutar. 
Eğitim saatlerine katılır.

Yenidoğan kliniğinde çalışan doktorlarla 
iletişim ilkelerini bilir.
Belirlenen çalışma düzenini, nöbet ve icap 
nöbetlerinin esas ve ilkelerini bilir
Çalışma düzeni içinde ve nöbetlerde gelişen 
problemleri sorumlu öğretim üyesi/Klinik 
Şefi'ne uygun şekilde bildirir

YENİDOĞAN KLİNİĞİ DIŞINDAKİ 
DOKTORLARLA İLETİŞİM

Yenidoğan kliniğinde görevli olmayan diğer 
doktorlarla uygun iletişimde bulunur

Yenidoğan kliniğinde görevli olmayan diğer 
doktorlarla uygun iletişim ilkelerini bilir

Konsultasyon istenecek hastaları ve 
birimleri belirler, konsultasyon istendiğinde 
uygun biçimde konsultasyon yapılmasını 
sağlar

Konsultasyon istenecek hastaları ve 
birimleri bilir

c-otopsi izni hazırlama OTOPSİ İZNİ HAZIRLAMA

Ölen hastaların yakınlarından otopsi izni 
alır, evrakları doldurur ve otopsi için 
Patoloji ile iletişim kurar

Ölen hastaların yakınlarından otopsi izni 
alma ilkelerini bilir. Otopsi için gerekli 
evrak ve prosedürü bilir.

Otopsi sonucunu eğitim sorumlusu ve ilgili 
bilim dalları ile tartışır, yorum yapar, gerekli 
durumlarda ek inceleme talep eder

Otopsi sonucunu eğitim sorumlusu ve ilgili 
bilim dalları ile tartışma ilkelerini ve ek 
incelemeleri bilir

Otopsi sonrası hasta ile ilgili bulgu ve 
tanıları hasta yakınlarına açıklar, 
danışmanlık yapar yada ilgili bilim dallarına 
danışmanlık almak üzere yönlendirir

Otopsi sonrası hasta ile ilgili bulgu ve 
tanıları hasta yakınlarına açıklama ilkelerini 
bilir.
Hasta yakınlarına danışmanlık verme 
ilkelerini, danışmanlık vermesi gereken 
bilim dallarını bilir
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