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1. GİRİŞ	  
	  
	  
	  
	  

2. 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	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
	  
	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Tıbbi	  Mikoloji	  (Mikoloji)	  yan	  dal	  uzmanlığına	  sahip	  Profesör,	  Doçent	  ,	  Klinik	  Şefi	  veya	  Klinik	  Şef	  
Yardımcısı	  	  

Fiziksel	  	  

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

Mikoloji	  bilim	  dalının	  çalışacağı	  yeterli	  ve	  uygun	  bağımsız	  alanlar	  

En	  az	  2	  etüv	  

Işık	  mikroskobu	  (dual	  başlıklı)	  

Buzdolabı	  

Laminar	  kabin	  

Santrifüj	  

Wood	  lambası	  	  

Deep-‐freeze	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuarı	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Hava	  sirkülasyonu	  olmalı	  	  
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Floresan	  mikroskobu	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Moleküler	  tanı	  sistemleri	  	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  	  ile	  ortak	  kullanımlı	  
olabilir)	  

	  

Serolojik	  tanı	  sistemleri	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  	  ile	  ortak	  kullanımlı	  
olabilir)	  

Hassas	  terazi	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Otoklav	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Kuru	  sterilizatör	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Cam	  malzemeler	  	  

Yan	  dalın	  verileceği	  hastane	  ez	  an	  750	  yataklı	  olmalıdır	  	  

Yan	  dalın	  verileceği	  hastanede	  aktif	  dermatoloji,	  hematoloji,	  onkoloji	  kadın-‐doğum,	  yeni	  doğan,	  
göğüs	  hastalıkları,	  yoğun	  bakım	  ve	  transplantasyon	  üniteleri	  bulunmalıdır	  	  	  	  

	  

Portföy	  	  

(Hasta	  Çeşitliliği	  ve	  Sayısı,	  Eğitimle	  İlgili	  
Numune,	  Test,	  Vb)	  

	  

Yüzeyel	  mantar	  enfeksiyonu	  (En	  az	  50	  adet)	  ,	  	  

Fırsatçı	  mantar	  ve	  	  sistemik	  mikoz	  etkenleri	  	  

- Candida	  (en	  az	  200)	  
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- Aspergillus	  (en	  az	  20)	  

- Cryptococcus	  (En	  az	  1)	  

- Fusarium	  (En	  az	  1)	  

- Zygomycetes	  (En	  az	  1)	  

- Diğer	  etkenler(	  En	  az	  10)	  

	  	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Mikoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  1/12

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Laboratuvar Tanı Görevleri Dermatofitler TANIYI DEĞERLENDİRİR RİSKLERİ BELİRLER Dermatofit enfeksiyonları ile ilgili riskleri açıklar

SEMPTOMLARI BELİRLER Dermatofit enfeksiyonları ile ilgili semptomları açıklar
BULGULARINI BELİRLER Dermatofit enfeksiyonları ile ilgili bulguları açıklar

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR UYGUN ÖRNEK ALIR Dermatofitlerde örnek alma yöntemini açıklar

Örnek alım kılavuzuna göre örnek alır
Mikroskopi yapar Dermatofitlerin mikroskopik görüntüsünü tanır

Mikroskopik preparat hazırlama sürecini açıklar
Dermatofit boyalarını açıklar

Kültür Yapar Dermatofit uygun besiyerlerini açıklar
Dermatofit üretme kriterlerini açıklar
Koloniyi tanımlar

İdentifikasyon yapar Biyokimyasal tanımlama yöntemlerini açıklar
Moleküler tiplendirme yöntemlerini açıklar

Duyarlık testi uygular
Raporlar

Endemik mikoz 
etkenleri Tanıyı değerlendirir Riskleri belirler Endemik mikozlarla ilgili riskleri açıklar

Semptomları belirler Endemik mikozlarla ilgili semptomları açıklar
Bulguları bildirir Endemik mikozlarla ilgili bulguları açıklar

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR Uygun örnek alımını önerir

Endemik mikozlarda türe ve hastalık tablosuna göre örnek alma ve 
laboratuvara ulaştırma yöntemini açıklar

Mikroskopi yapar Endemik mikozların mikroskopik görüntüsünü tanır
Ayırıcı tanıyı yönetir
Mikroskopik preparat hazırlama sürecini açıklar
Endemik mikozların mikroskopik olarak tanınmasını sağlayacak boyama 
yöntemlerini açıklar
Kılavuza göre boyama yapar

Kültür yapar Endemik mikoz etkenlerine uygun besiyerlerini açıklar
Etken üreme kriterlerini açıklar

İdentifikasyon yapar Koloni özelliklerini tanımlar
Endemik mikozlarla ilgili biyogüvenlik kurallarını bilir, uygular ve 
uygulatır
Dimorfizm özelliğini tanımlar
Serolojik tanımlama testlerini açıklar
Moleküler tanı yöntemlerini açıklar
Örnekten doğrudan antijen saptama ve moleküler tanı yöntemlerini açıklar

Duyarlılık testlerini uygular Endemik mikoz etkenlerinin doğal direnç özelliklerini açıklar
Endemik mikozların tedavisinde kullanılan sistemik antifungalleri açıklar
Duyarlılık testlerini açıklar

Raporlar
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Mikoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  2/12

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Pitriasis versicolor, Pedra, Tinea 
nigra Tanı koyar Hastadan örnek alır

makroskobik değerlendirme yapar
Direk veya boyalı mikroskobik değerlendirme yapar
Gerekli besiyerlerini hazırlar
Kültür işlemlerini yapar ve değerlendirir
Etkenleri ve yaptıkları hastalıkları tanımlar

Tedaviii yönlendirir
AnKültür işlemlerini yapar ve değerlendirirtifungal duarlılık testkerini 
uygular
Duyarlılık ve direnç durumlarını araştırır
Antifungalleri tanımlar

Dermatofitozlar Tanı koyar Hastadan örnek alır
makroskobik değerlendirme yapar
Direk veya boyalı mikroskobik değerlendirme yapar
Gerekli besiyerlerini hazırlar
Kültür işlemlerini yapar ve değerlendirir
Dermatofitleri ve neden oldukları klinik tabloyu tanımlar

Tedaviii yönlendirir Kültür işlemlerini yapar ve değerlendirir
Duyarlılık ve direnç durumlarını araştırır

Dermatofit 
Enfeksiyonlarının 
Lab Tanısını Koyar TANIYI DEĞERLENDİRİR RİSKLERİ BELİRLER

SEMPTOMLARI BELİRLER
BULGULARINI BELİRLER

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR UYGUN ÖRNEK ALIR Dermatofitlerde örnek alma yöntemini açıklar

Örnek alım kılavuzuna göre örnek alır
Mikroskopi yapar Dermatofitlerin mikroskopik görüntüsünü tanır

Mikroskopik preparat hazırlama sürecini açıklar
Dermatofit boyalarını açıklar

Kültür Yapar Dermatofit uygun besiyerlerini açıklar
Dermatofit üretme kriterlerini açıklar
Koloniyi tanımlar

İdentifikasyon yapar Biyokimyasal tanımlama yöntemlerini açıklar
Moleküler tiplendirme yöntemlerini açıklar

Duyarlık testi uygular
Raporlar

Dermatofit dışı 
yüzeyel mantar 
enfeksiyonları TANIYI DEĞERLENDİRİR RİSKLERİ BELİRLER Dermatofit dışı yüzeyel mantar enfeksiyonları ile ilgili riskleri açıklar
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Mikoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  3/12

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

SEMPTOMLARI BELİRLER Dermatofit dışı yüzeyel mantar enfeksiyonları ile ilgili semptomları açıklar
BULGULARINI BELİRLER Dermatofit dışı yüzeyel mantar enfeksiyonları ile ilgili bulguları açıklar

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR UYGUN ÖRNEK ALIR

Dermatofit dışı yüzeyel mantar enfeksiyonlarında örnek alma yöntemini 
açıklar
Örnek alım kılavuzuna göre örnek alır

Mikroskopi yapar Dermatofit dışı yüzeyel mantar etkenlerinin mikroskopik görüntüsünü tanır
Mikroskopik preparat hazırlama sürecini açıklar
Dermatofit dışı yüzeyel mantar etkenlerinde kullanılan boyaları açıklar

Kültür Yapar Dermatofit dışı yüzeyel mantar etkenleri için uygun besiyerlerini açıklar
Dermatofit dışı yüzeyel mantar etkenlerini üretme kriterlerini açıklar
Koloniyi tanımlar

İdentifikasyon yapar Biyokimyasal tanımlama yöntemlerini açıklar
Moleküler tiplendirme yöntemlerini açıklar

Duyarlık testi uygular
Raporlar

Deri Altı Mikoz 
Etkenleri TANIYI DEĞERLENDİRİR RİSKLERİ BELİRLER Deri altı mikoz etkenleri ile ilgili riskleri açıklar

SEMPTOMLARI BELİRLER Deri altı mikozlar ile ilgili semptomları açıklar
BULGULARINI BELİRLER Deri altı mikozlarla ilgili bulguları açıklar

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR UYGUN ÖRNEK ALIR Deri altı mikoz etkenleri ile ilgili örnek alma yöntemini açıklar

Örnek alım kılavuzuna göre uygun örnek alımını ve laboratuvara 
gönderme koşullarını açıklar

Mikroskopi yapar Deri altı mikoz etkenlerinin mikroskopik görünümünü tanır
Mikroskopik preparat hazırlama sürecini açıklar
Preparat boyama yöntemlerini açıklar

Kültür Yapar Uygun besiyerlerini açıklar
Deri altı mikoz etkenleri ile ilgili üretme kriterlerini açıklar

İdentifikasyon yapar Koloniyi tanımlar
Biyokimyasal tanımlama yöntemlerini açıklar
Moleküler tiplendirme yöntemlerini açıklar

Duyarlık testi uygular
Raporlar

Fırsatçı Mikoz 
Etkenleri TANIYI DEĞERLENDİRİR RİSKLERİ BELİRLER

SEMPTOMLARI BELİRLER
BULGULARINI BELİRLER

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR UYGUN ÖRNEK ALIR Dermatofitlerde örnek alma yöntemini açıklar
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23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  4/12

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Örnek alım kılavuzuna göre örnek alır

Mikroskopi yapar Dermatofitlerin mikroskopik görüntüsünü tanır
Mikroskopik preparat hazırlama sürecini açıklar
Dermatofit boyalarını açıklar

Kültür Yapar Dermatofit uygun besiyerlerini açıklar
Dermatofit üretme kriterlerini açıklar
Koloniyi tanımlar

İdentifikasyon yapar Biyokimyasal tanımlama yöntemlerini açıklar
Moleküler tiplendirme yöntemlerini açıklar

Duyarlık testi uygular
Raporlar

Esmer Mantarlar TANIYI DEĞERLENDİRİR RİSKLERİ BELİRLER
SEMPTOMLARI BELİRLER
BULGULARINI BELİRLER

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR UYGUN ÖRNEK ALIR Dermatofitlerde örnek alma yöntemini açıklar

Örnek alım kılavuzuna göre örnek alır
Mikroskopi yapar Dermatofitlerin mikroskopik görüntüsünü tanır

Mikroskopik preparat hazırlama sürecini açıklar
Dermatofit boyalarını açıklar

Kültür Yapar Dermatofit uygun besiyerlerini açıklar
Dermatofit üretme kriterlerini açıklar
Koloniyi tanımlar

İdentifikasyon yapar Biyokimyasal tanımlama yöntemlerini açıklar
Moleküler tiplendirme yöntemlerini açıklar

Duyarlık testi uygular
Raporlar

Hastane 
Enfeksiyonlarında 
Etken Mantarlar TANIYI DEĞERLENDİRİR RİSKLERİ BELİRLER Mantarlara bağlı hastane enfeksiyonları ile ilgili riskleri açıklar

SEMPTOMLARI BELİRLER Mantarlara bağlı hastane enfeksiyonları ile ilgili semptomları açıklar
BULGULARINI BELİRLER Mantarlara bağlı hastane enfeksiyonları ile ilgili bulguları açıklar

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR UYGUN ÖRNEK ALIR

Hastane enfeksiyonu etkeni mantarlar ile ilgili örnek alma yöntemini 
açıklar
Hava ile bulaşan etkenlerde örnek alım kılavuzuna göre örnek alır

Mikroskopi yapar Hastane enfeksiyonu etkenlerinin mikroskopik görüntüsünü tanır
Mikroskopik preparat hazırlama sürecini açıklar
Hastane enfeksiyonu etkenlerinin tanımlanmasında kullanılan boyaları 
açıklar

Kültür Yapar
Hastane enfeksiyonu etkenlerinin üretilmesinde kullanılan besiyerlerini 
açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastane enfeksiyonu etkenlerinin üretme kriterlerini açıklar

İdentifikasyon yapar Koloniyi tanımlar
Biyokimyasal tanımlama yöntemlerini açıklar

Moleküler tiplendirme yöntemlerini açıklar
Duyarlık testi uygular
Raporlar

Mikotoksinler TANIYI DEĞERLENDİRİR RİSKLERİ BELİRLER Mikotoksinler ve mikotoksikozlarla ilgili riskleri açıklar
SEMPTOMLARI BELİRLER Mikotoksikozlarla ilgili semptomları açıklar
BULGULARINI BELİRLER Mikotoksikozlarla ilgili bulguları açıklar

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR

UYGUN ÖRNEK ALIMINI 
YÖNLENDİRİR Mikotoksinler için örnek alma yöntemini açıklar

Örnek seçimi ve laboratuvara ulaştırma koşullarını açıklar
İdentifikasyon yapar Serolojik tanımlama yöntemlerini açıklar

Mikotoksinler ile ilgili kromatografik tanımlama yöntemlerini açıklar
Raporlar

Allerjen Mantarlar TANIYI DEĞERLENDİRİR RİSKLERİ BELİRLER Allerjen mantarlarla ilgili riskleri açıklar
SEMPTOMLARI BELİRLER Allerjen mantarlarla ilgili semptomları açıklar
BULGULARINI BELİRLER Allerjen mantarlarla ilgili bulguları açıklar

LABORATUVAR TANISINI 
KOYAR

UYGUN ÖRNEK ALIMINI 
YÖNLENDİRİR Allerjen mantarlarla ilgili örnek alma yöntemini açıklar

Örnek seçimi ve laboratuvara ulaştırma koşullarını açıklar
İdentifikasyon yapar Serolojik tanımlama yöntemlerini açıklar
Raporlar

Laboratuvar Yönetimi

iyi laboratuvar 
uygulamaları 
doğrultusunda klinik 
viroloji 
laboratuvarını yönetir

kalite güvencesi sistemi kurar ve 
sürdürülmesini sağlar

İç ve dış kalite kontrol programlarını 
uygular

Viroloji laboratuarında kalite güvencesi sisteminin bileşenlerini [kalite 
değerlendirme (dış kalite kontrol programları), kalite kontrol (iç kalite 
kontrol ve kit kontrolleri), donanımların izlemi ve iç/dış denetimler (audit), 
vb] sayar ve açıklar
İç kalite kontrolleri hazırlar, sonuçlarını grafik ((Levy-Jennings ya da 
Shewhart) üzerine işler ve sonuçları Westgard kurallarına göre yorumlar
Dış kalite kontrol programlarından (QCMD, NEQAS ve Labquality, vb) en 
az birinde kullanılan sonuç raporlarını değerlendirir ve gerekli durumlarda 
düzeltici etkinlikleri planlayarak uygular

standart çalışma prosedürleri hazırlar ve 
uygulamaya sokar

Tüm uygulamalar için standart işlem rehberlerinin (Standard Operation 
Procedures) nasıl hazırlanacağı ve nasıl düzenli güncelleneceği hakkında 
bilgi sahibidir

Testlerin iyi laboratuvar uygulamaları 
kurallarınca seçilmesini ve kullanımını 
sağlar

Laboratuvarda geliştirilen testler için yazılı validasyon prosedürleri 
oluşturur ve uygular
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Ticari testler için verifikasyon prosedürlerini uygular

İnsan kaynaklarını yönetir.
Laboratuarda görevli sağlık çalışanlarının iş tanımlarını yapar ve gerekli 
yetkinlikleri tanımlar
İnsan kaynaklarının geliştirilmesinde hizmet içi ve dışı eğitime önem verir 
ve hizmet içi eğitim programları geliştirir
İşe alma ve seçme yöntemlerini tanımlar
Performans değerlendirmenin temel ilkelerini sayar

Etkin bir malzeme yönetimi sağlar
Bir viroloji laboratuvarında mutlaka bulunması gereken donanımları 
tanımlar ve teknik şartnamelerini hazırlar
Viroloji laboratuvarında bulunan cihaz ve donanımlara yönelik bir bakım 
ve izlem sistematiği oluşturur.
Malzemenin saklama koşullarına ve son kullanım tarihine uygun şekilde 
depolanmasını sağlar
İkincil engelleri (laboratuvar tasarımı: ofis ve lab alanlarının ayrılması, el 
yıkama olanakları, dekontaminasyon sistemleri, vb) tanımlar, uygun 
şekilde düzenli olarak her koşulda kullanılmasını sağlar
Laboratuvar kazaları ve kaza durumunda ilk yapılacakları tanımlar ve lab 
çalışanlarına bu konuda eğitim verir
Dekontaminasyon/dezenfeksiyon işlemlerini tanımlar ve uygulanmasını 
sağlar
Laboratuvardaki cihazların çalışma prensiplerini ve kullanım kurallarını 
tanımlar

Doğru atık yönetimi uygulanmasını sağlar 
ve bu konuda eğitim verir
Çalışan sağlığını korumaya yönelik 
önlemlerin alınmasını ve biyogüvenlik 
kurallarının uygulanmasını yönetir Laboratuvarda biyogüvenlik riskleri ve riskli davranışları tanımlar

Biyogüvenlik kılavuzu hazırlar ve eğitim verir
Kişisel korunma gereçleri (eldiven, önlük, maske, gözlük, vb) ve birincil 
engelleri (biyogüvenlik kabinleri, santrifüj kapakları, vb) tanımlar, bunları 
düzenli ve uygun şekilde her koşulda kullanır
Virüsler için risk düzeylerini ve bunlara uygun biyogüvenlik düzeylerini ve 
uygulamalarını tanımlar, bunların düzenli olarak uygun şekilde 
kullanmasını sağlar
Çalışılan etkene / örneğe uygun biyogüvenlik kurallarını tanımlar ve 
uygular
Laboratuvar kazalarında müdahale ve bildirim kurallarını tanımlar

etkin bir arşiv ve kayıt sistemi oluşturur
Gerektiğinde laboratuvarın 
altyapısını tasarlar ve yapılandırır

BGD2 laboratuvarda bulunması gereken 
altyapı ve donanımı tanımlar Biyogüvenlik düzeylerini (BGD) belirleyen unsurları açıklar
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İyi Laboratuvar uygulamaları (İLU) çerçevesinde laboratuar tasarımının 
temel ilkelerini açıklar

ulusal ve uluslararası 
organizasyonları ve 
yasal düzenlemeleri 
bilir ve gerektiğinde 
kullanır

viroloji alanındaki ulusal ve 
uluslarası organizasyonlar ile 
iletişimi sağlar ve sürdürür

Ulusal organizasyonlarla işbirliği içinde 
çalışır Hıfzısıhha merkezi ve diğer ulusal merkezlerin işleyişini tanımlar

Ulusal sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibidir
Viroloji alanındaki ulusal referans laboratuarlarının hangileri olduğunu ve 
buralara nasıl örnek gönderileceğini bilir
Ulusal ve uluslar arası örnek gönderme prosedürlerini bilir

uluslararası organizasyonlar ve 
düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer uluslar arası kuruluşlara bağlı uluslar 
arası sürveyans ağlarını(örneğin influenza, arbovirüsler, vb) bilir

Klinik Laboratuvar Girişim 
Görevleri

Antifungal İlaçlar ve 
Duyarlılık Testleri Antifungal İlaçlar Sınıflandırır. Antifungal ilaçları kimyasal yapılarına göre sınıflandırır.

Polyen grubu antifungal ilaçları tanımlar.
Azol grubu antifungal ilaçları tanımlar.
Alilamin grubu antifungal ilaçları tanımlar.
Morfolin grubu antifungal ilaçları tanımlar.
Florlu pirimidin grubu antifungal ilaçları tanımlar.
Ekinokandin grubu antifungal ilaçları tanımlar.
Diğer antifungal ilaçları tanımlar.

Etki mekanizmalarını açıklar.
Mantar hücresinde hedef aldıkları bölgeleri tanımlar ve buna göre 
sınıflandırır.
Membranı bozan antifungal ilaçları tanımlar.
Ergosterol sentez inhibitörlerini tanımlar.
Nükleik asit inhibitörünü tanımlar.
Antimitotik antifungal ilacı tanımlar.
Glukan sentez inhibitörlerini tanımlar.
Geliştirilmekte olan ve diğer mekanizmalarla etki gösteren antifungal 
bileşikleri tanımlar.

Etki spektrumlarını tanımlar.
Antifungal ilaçların cins ve tür düzeyinde hangi mantarlara in vitro etkili 
olduklarını açıklar.
Her mantar infeksiyonunun tedavisinde kullanılabilecek olası antifungal 
ilaç seçeneklerini değerlendirir.

Direnç kavramını öğrenir.
Antifungal ilaçlara doğal ya da sekonder direnç kavramını ve dirençli olan 
mantarları tanımlar.
Cins ve tür düzeyinde tanımlamaya göre antifungal tedavinin akılcı 
yönlendirilmesine katkıda bulunur.

Direnç mekanizmalarını tanımlar.
Antifungal direnç oluşumunun nedenlerini ve moleküler temellerini 
açıklar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Polyen grubu antifungal ilaçlara direnç ve oluş mekanizmalarını tanımlar.
Azol grubu antifungal ilaçlara direnç ve oluş mekanizmalarını tanımlar.
Alilamin grubu antifungal ilaçlara direnç ve oluş mekanizmalarını 
tanımlar.
Morfolin grubu antifungal ilaçlara direnç ve oluş mekanizmalarını 
tanımlar.
Florlu pirimidin grubu antifungal ilaçlara direnç ve oluş mekanizmalarını 
tanımlar.
Ekinokandin grubu antifungal ilaçlara direnç ve oluş mekanizmalarını 
tanımlar.
Diğer antifungal ilaçlara direnç ve oluş mekanizmalarını tanımlar.

Antifungal Duyarlılık Testleri
Referans antifungal duyarlılık testi 
yöntemlerini uygular.

Hangi mantar suşlarına antifungal duyarlılık testleri yapılması gerektiğini 
belirler.
Referans antifungal duyarlılık testi yöntemlerini (CLSI mikrodilüsyon, 
EUCAST mikrodilüsyon ve CLSI disk difüzyon) kullanarak in vitro 
antifungal aktiviteyi ölçer.
Antifungal duyarlılık testlerine ilişkin önerilen değerlendirme 
parametrelerini uygulayarak sonuçları belirler ve yorumlar.
Klinik açıdan gerekli olan durumlarda in vitro duyarlılık testi sonuçlarına 
göre antifungal tedaviyi yönlendirir.

Referans yöntem dışında kalan duyarlılık 
testi yöntemlerini uygular / tanımlar.

Kolorimetrik mikrodilüsyon ve Etest yöntemlerini uygular ve 
değerlendirir.
Bu yöntemlerin in vitro antifungal duyarlılık belirlenmesine katkılarını ve 
potansiyel kullanımlarını tanımlar.
Ergosterol miktarının tayini ve “flow” sitometri yöntemlerini tanımlar.
Bu yöntemlerin uygulama prensiplerini ve referans yöntemlere kıyasla 
bilinen avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir.

Mikroskopi yapar
İdentifikasyon yapar

İdari ve Etik Görevler
Akademik Görevler

Danışmanlık

özellikli gruplarda 
viral infeksiyonlarda 
(immun yetmezlik, 
yenidoğan, gebe, 
meslek hastalıkları, 
seyahat ilişkili, diğer)
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Viral infeksiyonlarda 
(immun yetmezlik, 
yenidoğan, gebe, 
meslek hastalıkları, 
seyahat ilişkili, diğer)
Viral infeksiyonlarda 
danışmanlık (tanı, 
izlem, korunma)
Özellikli gruplarda 
(immun yetmezlik, 
yenidoğan, gebe, 
diğer) viral 
infeksiyonlarda 
danışmanlık (tanı, 
izlem, korunma)
Viral infeksiyonlarda 
danışmanlık (tanı, 
izlem, korunma)

Viral Enfeksiyonlarda 
Sistem/Organ Tutulumuna Göre 
Danışmanlık

Santral Sinir Sistemi (SSS) 
Enfeksiyonlarında Danışmanlık
Solunum Yolu (SY) Enfeksiyonlarında 
Danışmanlık
Gastrointestinal Sistem (GIS) 
Enfeksiyonlarında Danışmanlık
Genital Sistem (GS) Enfeksiyonlarında 
Danışmanlık
Viral Hepatitlerde Danışmanlık
Kardiyak Enfeksiyonlarda (Viral 
Miyokardit ve Perikardit) Danışmanlık
Oküler Enfeksiyonlarda Danışmanlık
Üriner Sistem (ÜS) Enfeksiyonlarında 
Danışmanlık

Özellikli Bireylerde/Hastalarda 
Viral Enfeksiyonlarda Danışmanlık 
Hizmeti

İmmünsüpresif Hastalardaki Viral 
Enfeksiyonlarda Danışmanlık Hizmeti
Seyahat ile İlişkili Viral Enfeksiyonlarda 
Danışmanlık Hizmeti

Seyahat ile ilişkili viral enfeksiyonların neler olduğunu, görülme 
sıklıklarını ve epidemiyolojilerini tanımak (Bilişsel Tanıma)
Seyahat ile ilişkili viral enfeksiyonlarda korunma yollarını tanımlamak 
(Bilişsel Uygulama) ve ilgililere bildirmek (Psikomotor İletişim Becerisi)
Seyahat ile ilişkili viral enfeksiyonları sistem/organ tutulumuna ve 
birey/hasta özelliğine göre değerlendirmek (Bilişsel Değerlendirme) ve 
ilgililere önerilerde bulunmak (Psikomotor İletişim Becerisi)
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Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalığı 
Olan Viral Enfeksiyonlar için Danışmanlık 
Hizmeti
Hemodiyaliz Ünitelerindeki Viral 
Enfeksiyonlar için Danışmanlık Hizmeti

Hemodiyaliz hastalarında viral hepatitlerin görülme sıklıklarını ve 
epidemiyolojilerini tanımak (Bilişsel Tanıma)
Hemodiyaliz ünitelerinde salgına neden olabilecek viral hepatit etkenlerini 
tanımak (Bilişsel tanıma)
Hemodiyaliz ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını 
değerlendirmek (Bilişsel Derğerlendirme) ve önerilerde bulunmak 
(Psikomotor İletişim Becerisi)
Hemodiyaliz hastalarının viral hepatitlerden korunma yollarını tanımak 
(Bilişsel Tanıma), analiz edebilmek (Bilişsel Analiz) ve önerilerde 
bulunmak (Psikomotor İletişim Becerisi)

Gebelerdeki Viral Enfeksiyonlar için 
Danışmanlık Hizmeti
Çocukluk Çağı Enfeksiyonlarında 
Danışmanlık
Konjenital Enfeksiyonlarda Danışmanlık

Özellikli 
bireylerde/hastalarda
ki viral 
infeksiyonlarda 
danışmanlık

Eğiticilik Lisansüstü tıp eğitimi

Lisansüstü eğitim programında 
Tıbbi Viroloji alanında eğiticilik 
yapmak.

Eğitim programı içindeki yerini, 
sınırlarını, amacını tanımlar

Öğrenci grubunun düzeyini ve eğitim sonu 
öğrenme, yetkinlik hedeflerini tanımlar
Eğitim programı içine konusuna uygun 
program geliştirebilir, amaca uygun 
öğretim oturumu tasarlar ve uygular 
(sunum, uygulama vb.)
Öğretim teknolojilerini bilir ve uygun 
şekilde kullanabilir
Sınama yöntemlerini bilir, öğrencileri 
değerlendirebilir, portfolyo tasarlayıp 
uygular
Öğrenci grubunun özelliklerini bilir, 
gereksinimlerini saptar
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Akademik ve sosyal danışmanlık yapabilir
Program değerlendirme modellerini bilip 
uygular
Eğitimde ekip çalışmasının gerekliliğinin 
farkındadır
İletişim becerilerini uygulayabilir, 
geribildirim alıp verebilir

Hedefe uygun eğitim materyallerini 
hazırlayabilir, gerekli güncellemeleri yapar
Kaynak materyal ve bilgiye doğru ulaşma 
yollarını gösterebilir

Sağlık çalışanları
Sağlık teknisyenlerine eğiticilik 
yapmak

Eğitim alacakların özelliklerini bilir, 
gereksinimlerini saptayabilir
Eğitimde ekip çalışmasının gerekliliğinin 
farkındadır

Çalışma sürecinde ekip içindeki çalışanları 
izleyip değerlendirerek gerektiğinde 
uyarıda bulunur, hatırlatmalar yapar, 
uygun eğitimi verebilir
Yeni uygulanacak yöntem ve sistemler 
hakkında bilgi sahibi olup, teknisyenlere 
prensipleri, kullanım bilgileri, problem 
çözme yöntemleri konusunda eğitim 
verebilir
İletişim becerilerini uygulayabilir, 
geribildirim alıp verebilir
Uygun program geliştirebilir, amaca uygun 
öğretim oturumu tasarlayıp uygular 
(sunum, uygulama vb.)
Eğitim alacakların düzeyini ve eğitim sonu 
öğrenme, yetkinlik hedeflerini 
tanımlayabilir
Öğretim teknolojilerini bilir ve uygun 
şekilde kullanır
Değerlendirme yöntemlerini bilir, eğitim 
alanları değerlendirebilir, portfolyo 
tasarlayıp uygulayabilir (yeni eğitim 
alanlar için)

20/21



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Mikoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  12/12
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Sürekli danışmanlık yapabilir
Program değerlendirme modellerini bilir 
ve uygulayabilir

Hedefe uygun eğitim materyallerini 
hazırlayabilir, gerekli güncellemeleri yapar
Gerektiğinde kaynak materyal ve bilgiye 
doğru ulaşma yollarını gösterebilir
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	tibbi_mikoloji_genel
	tibbi_mikoloji_muf



