
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. 
 
TUKMOS YOĞUN BAKIM KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ 
Arzu Topeli İskit  
Akın Kaya 
Ali Günerli 
Alper Yosunkaya 
Bilgin Cömert 
Hüseyin Öz 
İlhan Özgüneş 
Kaya Yorgancı 
Muhammet Güven 
Nahit Çakar 
Turgay Çeliker 
 
EĞİTİM DANIŞMANLARI 
Ali Çan 
Atilla Dağdeviren 
Gamze Çan 
Serdar Gürel 
Şebnem İlhan 
Zehra Dağlı 

1/139



 

2/139



 

1 

1 

            
 

 
 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 
 

                  
 

 

 

 

 

YOĞUN BAKIM YAN DALI 

UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI 

 

 

 

YOĞUN BAKIM YAN DAL UZMANLIĞI MÜFREDAT VE STANDART BELİRLEME KOMİSYONU, 2011 TUKMOS, 

ANKARA 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Yoğun Bakım, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 1/12 3/139



 

2 

2 

İÇİNDEKİLER 

1. GİRİŞ 

2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

c. Asistanlık Süreci 

i. Müfredat Haritası 

ii. Asistanlık Süresi 

d. Kariyer Olasılıkları 

i. Yan Dalları 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

6. STANDARTLAR 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Portföy 

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 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Yoğun Bakım, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 2/12 4/139



 

3 

3 

Yürütücü:  

Prof. Dr. Arzu Topeli İskit – Hacettepe Üniversitesi 

Üyeler:  

Prof. Dr. Bilgin Cömert – TOBB ETÜ Hastanesi 

Prof. Dr. Ali Günerli – Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. Nahit Çakar – İstanbul Üniversitesi  

Prof. Dr. Turgay Çelikel – Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Muhammet Güven – Erciyes Üniversitesi 

Doç. Dr. Akın Kaya – Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Hüseyin Öz – İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. İlhan Özgüneş – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Kaya Yorgancı – Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Alper Yosunkaya – Selçuk Üniversitesi 

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Yoğun Bakım, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 3/12 5/139



 

4 

4 

Destek Alınan Kurum ve Kişiler: 

Bu taslak, 4-5.7.2011  tarihinde Ankara’da T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Eğitimi Müfredatları 

ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalıştayı’nda aşağıdaki toplantılardaki tartışmalar ve kaynaklara dayanarak hazırlanmıştır; 

 

15-17.01.2010 Genel Kurul toplantısı (Antalya)  

31.04.2010 Komisyon toplantısı  (Ankara) 

 

Avrupa Yoğun Bakım Derneği 

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 

Türk Cerrahi Derneği 

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği  

Türk Tabipleri Birliği 

Türk Yoğun Bakım Derneği 

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği 
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1. ÖNSÖZ VE GİRİŞ 

Yoğun bakım, genel tıp pratiği içinde yer alan riskli, tek veya çoklu organ yetersizliği olan hastalara tüm tanı, izlem ve tedavi yöntemlerinin gerek yoğun 

bakımda, gerekse yoğun bakım dışında doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli tarafından koordinasyon ve işbirliği içinde sağlandığı multidisipliner 

bir uzmanlık alanıdır.  

Yoğun bakım yan dal eğitimi anesteziyoloji ve reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, 

nöroloji ana dalları eğitimi üzerine verilir. Uzmanlık öğrencileri, eğitimleri sırasında yeterli düzeyde teorik ve pratik uygulamalar içinde aktif rol alırlar. 

Eğitim programının yapısı, uzmanlık öğrencisinin her geçen gün daha çok karar verme sorumluluğu almasını, giderek artan bir şekilde pratik deneyim 

kazanmasını ve yoğun bakım ünitesi idaresi ve yönetimi ile ilgili bilgilenmesini sağlamalıdır.  

 

2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı  

 

Yoğun bakım biliminin teorik ve pratik icrası ile ilgili tüm eğitim kurumlarında verilen eğitim ve öğretimin eşdeğerliliğini sağlamak üzere standartları 

saptamaktır. 

 

b. Müfredat hazırlık süreci  

Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen Müfredat Komisyonu bu taslağı, aşağıdaki toplantılardaki tartışmalar ve kaynaklara dayanarak hazırlamıştır; 

Müfredat Komisyonları Genel Kurul Toplantısı (15-17.01.2010, Antalya),  31.03.2010 tarihinde komisyon üyelerinin Ankara’daki toplantısı, Görev grup 

çalışmaları, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ile görüşmeler; ilgili anadal ve yan dal dernekleri görüşleri; Avrupa Yoğun Bakım Derneği (COBATRICE), 
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‘Multidisiplinary Joint Committee of Intensive Care Medicine (MJCICM) of the European Union of Medical Specialists (UEMS),  kaynaklarından 

yararlanılarak hazırlanmıştır.  

Sonuç olarak, 4-5 Temmuz 2011 tarihinde Ankara’da T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Eğitimi 

Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalıştayı’nda taslak rapor hazırlandı.   

 

c. Müfredat Haritası 

 ANABİLİM DALLARI  

Rotasyon alanları Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

İç Hastalıkları Genel Cerrahi Göğüs 

Hastalıkları 

Nöroloji Klinik Mikrobiyoloji 

ve Enfeksiyon 

Hastalıkları 

Yıl 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

 2 2 2 2 2 1 

İç Hastalıkları   2  1  1 

Nefroloji 1  1 1 1 1 1 

Genel Cerrahi* 1 2  2 2 2 2 

Göğüs Hastalıkları 1  1  1 1 2 

Kardiyoloji 1  1 1 1 1 1 
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Nöroloji/Nöroşirürji  1  1  1  

Toplam 4 5 7 7 8 8  

* Yanık bölümü rotasyonunu da içermelidir. 

Eğitim-öğretimin yıllara göre dağılımı 

Belli organ sistemlerine özgü hastalık veya sendromların fizyolojisi, patofizyolojisi, tanısı, ayırıcı tanısı, tedavisi, komplikasyonları ve varsa önlenmesi ile ilgili 

teorik ve pratik bilgi ve uygulamaları kapsar. Teorik ve pratik uygulamaların yıllara göre dağılımı uzmanlık öğrencisinin bilgi ve deneyimine göre yapılır. Yoğun 

Bakım yan dalı, farklı eğitim almış uzmanlık öğrencilerinden oluşacağı için eğitim-öğretimin yıllara göre dağılımı homojen olamayacaktır. Örneğin 

anesteziyoloji ve reanimasyon anadalından gelen bir uzmanlık öğrencisi zor havayolu yönetiminde yeterli donanıma sahip olması beklenirken diğer 

anadallardan gelen uzmanlık öğrencilerinin bu konuda eğitim almaları gerekliliği açıktır. Bu nedenle eğitim-öğretimin yıllara göre dağılımına bu müfredat 

içerisinde yer verilmemiştir.  

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

Excel dosyası olarak eklenmiştir. 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

Yoğun bakım yan dal eğitimi vermesi mevzuata göre uygun görülmüş (akredite edilmiş) eğitim kurumları – çekirdek eğitim müfredat programına sadık 

kalmak kaydı ile – kendi genişletilmiş müfredat programlarını uygulayabilir.  
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5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık eğitiminde bilgi, beceri ve tutum kazandırma birebir eğitim şeklinde ve uzman gözetimi altında yapılmalıdır.   

 

6. STANDARTLAR 

a. Eğitici Özellikleri 

i. Anadalına bağlı 3. basamak yoğun bakım ünitesi olan (branş yoğun bakımlar hariç) anadallardan eğitim program sorumlusu seçilir. 

Eğitici program sorumlusu dışında, yoğun bakım yan dal eğitimi alma hakkı olan anadaldan en az bir kişi eğitici grup içerisinde yer 

almalıdır. Eğitim program sorumlusu yoğun bakım yan dal eğitimi vermeye yetkili, yoğun bakım yeterli k sertifikasına sahip 

profesör/doçent/ şef/şef yardımcısı düzeyinde olmalıdır.   

ii. Profesyonel zamanının %50’sinden fazlasını yoğun bakımda hasta bakımı ve eğitime ayırmalıdır. (Eğitici grubunda yoğun bakım 

uzmanı olmadığı durumlarda bu oran % 100’dür). Eğitim kurumundaki hasta izlem ve tedavisi, uzmanlık öğrencisi pratik ve teorik 

eğitimi süreklidir ve eğitici kadrosu buna göre planlanmalıdır.   

iii. Yoğun bakım hasta bakımı ile ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmalıdır. 

iv. Eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması ve eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli deneyim, ilgi, otorite, ve zamana 

sahip olmalıdır. Her uzmanlık öğrencisi ile bizzat ilgilenecek zamanı olmalıdır. Sorumlu kurum içi ve dışı diğer eğitim programlarının 

sorumluları ile sürekli irtibatta olmalı ve programın her öğrenci için yeterli olmasını sağlamalıdır.  

v. Yoğun bakım alanında kendi kişisel eğitimini de literatür takip ederek ve bölgesel, ulusal ve uluslararası eğitim toplantılarına katılarak 

sürekli hale getirmelidir. 

vi. Yoğun bakımla ilgili araştırmalar planlamalı ve katılmalıdır. Uzmanlık öğrencilerinin de buna katılmasını, sonuçlarını toplantılarda 

sunmalarını ve yayınlamalarını sağlamalıdır.  
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vii. Yoğun bakımda kalitenin yükseltilmesi için gerekli eğitim ve deneyime sahip olmalı ve kalite yönetimi programına yan dal uzmanlık 

öğrencilerinin de katılmasını sağlamalıdır.  

viii. Yoğun bakımla ilgili iş, hukuk, ahlak ve etik konularında yeterli eğitime sahip olmalı ve bu konularda da eğitimi sağlamalıdır. 

ix. Kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamalı, ileride hasta bakımının kalitesinin arttırılması ile ilgili gereksinimleri  saptamalı ve 

kaynakların bulunmasını sağlamalıdır. 

x. Bir iş alanı olarak hastane işletmeciliği konusunda yeterince bilgisi olmalıdır. 

xi. Eğitim ölçme değerlendirme konusunda bilgili olmalıdır. 

xii. Yoğun bakım yatış-çıkış kriterlerini belirlemelidir. 

xiii. Yoğun bakımın fiziksel yapılanması ve cihaz temininde ana rolü üstlenmelidir. 

 

b. Mekan ve Donanım Özellikleri 

Yoğun bakım ünitesi kritik hastalara bakım vermenin yanında eğitim de veren, bir yoğun bakımcının (Eğitim program sorumlusu hem 

anesteziyoloji ve reanimasyon, genel cerrahi, göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları, hem de yoğun bakım yeterlilik sertifikalarına sahip 

profesör/doçent/şef/şef yardımcısı düzeyinde olmalıdır)  yönetiminde hasta merkezli multiprofesyonel bir ekibin işbirliği içinde çalıştığı bir 

ünitedir.  

Yoğun bakım yan dal eğitimi verecek ünite, aşağıda belirtilen ‘Multidisiplinary Joint Committee of Intensive Care Medicine (MJCICM) of the 

European Union of Medical Specialists (UEMS)’ tarafından belirlenen kriterlerle uyumlu olmalıdır (Intensive Care Med 2002;28:1505). 

 

 Hasta bakımı 24 saat boyunca yoğun bakım uzmanı bir doktor ve/veya yoğun bakım eğitimi almakta olan yan dal ve ana dal araştırma 

görevlileri tarafından yapılmalıdır. (Gelecekte ülkede yetişen yoğun bakım uzman sayısı arttıkça hasta izlem ve tedavi sürekliliği uzman 

hekimler tarafından yürütülür. )  

 Eğitim verilecek yoğun bakım ünitesinin en az 5 yıllık geçmişi olmalıdır. 
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 Ünite en az 6 yataklı, üçüncü basamak olmalı, yılda en az 200’ün üzerinde hasta yatışı olmalıdır. 

 Yoğun bakım hasta grubu; uzmanlık eğitiminin gerektiği hasta çeşitliliğine sahip olmalıı, medikal, cerrahi (travma ve postoperatif hastalar 

dahil) her türlü yoğun bakım gereksinimi olan hastaları içermelidir.  

 Bir yoğun bakım gününün en az %40’ı vital organ yetersizliği olan hasta bakımı ile geçmelidir. 

 Ünite, müfredat programının gerektirdiği teorik ve pratik yoğun bakım yan dal eğitimi için gerekli olanaklara yeterince sahip olmalıdır. 

Yoğun bakım ünitesinin sahip olmadığı ancak eğitim programında zaruri olan konulardaki eğitim, uygun bir rotasyon programı ile 

tamamlanmalıdır. 

 Yine bu müfredat programının ideal bir şekilde uygulanabilmesi için yoğun bakım ünitesinin kapalı sistem ile yönetimi gereklidir.1 

Ünitenin bulunduğu veya afiliye çalıştığı hastaneler, konsültasyonlar için aşağıda belirtilen servislere sahip olmalı veya çok yakınında 

olmalıdır. 

o İç hastalıkları, kardiyoloji, nefroloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, kardiyovasküler ve göğüs cerrahisi, anesteziyoloji, nöroloji, 

beyin cerrahisi, kadın doğum, laboratuvar, radyoloji, kan bankası, fizyoterapi, patoloji, enfeksiyon hastalıkları 

 

Yoğun bakım çalışma ortamı aşağıdaki konuları kapsamalıdır: 

 

 Doktorların ve hemşirelerin bu işe kendini adamış güçlü birer yöneticisi olmalı ve bu ekip hasta bakımı ve klinik pratiğin sürekli daha iyi 

olması için çalışmalıdır. 

 Tüm personel, hasta bakımında ve klinik pratiğin düzeltilmesinde, hasta için en iyi olanı gerçekleştirmeye odaklanmalıdır.  

 Ünitenin kanıta dayalı protokolleri, klinik pratik rehberleri, ve standartları olmalı bunlara herkes tarafından uyulmalı ve bunlar gerektikçe 

yenilenmelidir. 
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 Hasta bakımı, eğitim, koruyucu önlemler, mortalite  gibi konularda standart süreçler olmalı, ve bunlar aracılığı ile ünitenin verdiği 

hizmetin ve eğitimin kalitesi sürekli monitörize edilmeli, gerekli düzeltmeler yapılmalı ve sonuçta verilen hizmetin ve eğitimin etkinliği 

değerlendirilmelidir. 

 Gerek hasta bakımının gerekse klinik pratiğin düzeltilmesi işleminde doktorlar, hemşireler ve ekibin diğer elemanları uyumlu bir işbirliği 

içinde çalışmalıdırlar. 

 Hasta bakımında ekibin iyi bir iletişim içinde ve uyumlu çalışması, yeni tedavi protokollerine uyum sağlaması ve yeni geliştirilecek 

iyileştirici süreçlere açık olması gerekmektedir 

 Ekip, hasta bakımı ile ilgili bir problemle karşılaştığında problem tanımlanmalı hemen düzeltici bir süreç  geliştirilmeli ve işbirliği içinde 

uygulanmalıdır. 

 Ekip, hasta, ailesi veya hastadan sorumlu diğer kişilere sürekli tedavi planı ve hasta hakkında bilgi vermeli, tedavi alternatifleri ve 

sonuçlarını anlatmalı ve tedavi planı beraber yapılmalıdır. 

 

c. Kurumların özelliklerine göre alınabilecek uzmanlık öğrenicisi sayıları  

Eğitim kurumlarına alınacak uzmanlık öğrencisi sayısının belirlenmesinde eğitici sayısı ve niteliksel özellikleri yanında kurumun yatak sayısı 

dahil fiziksel ve kurumsal özellikleri ile yoğun bakım hastasının 24 saatlik sürekli izlemi göz önüne alınmalıdır.  

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

Tıpta Uzmanlık Mevzuatının gerekliliklerine göre yapılır. Uzmanlık eğitimi tamamlandığında ilgili uzmanlık derneklerinin 

düzenleyeceği yeterlik teorik ve pratik sınavına girmeleri özendirilir.  

ii. Karne 

Ekte, “karne-yoğun bakım” word dosyası olarak verilmiştir. 
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b. Değerlendirme Ölçütleri 

Yönetmeliğin öngördüğü sınavlar yapılır. Kurulumuz, değerlendirme dönemleri sonucunda başarısız olunduğunda, başarısız bulunan sürenin 

uzmanlık eğitimi süresine ilave edilmesinin eğitimin verimliliğini artıracağı kanısındadır.  

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri 

Yan Dal Uzmanlık öğrencilerinden geribildirim esas olmakla birlikte, değerlendirme ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bağımsız bir 

uzman kuruluştan yardım alınmalıdır. 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

Eğitim kurumlarının, yukarıda belirtilen standartlara uyması standardizasyonu sağlayacaktır. 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Klinik Görevler

Kritik hastanın başlangıç 
yönetimi ve 
resüsitasyonunu yapar

Kritik hastanın tanınması, değerlendirilmesi 
ve stabilizasyonuna yapılandırılmış ve 
zamanında yaklaşımı uygular
Kardiyopulmoner resüsitasyon yönetimini 
yapar
Resüsitasyon sonrası hasta yönetimini yapar
Hasta triajı, öncelik belirleme ve yoğun 
bakıma zamanında yatış planlamasını yapar
Travma hastasının ilk değerlendirilmesi ve 
yönetimini yapar
Yanık hastasının ilk değerlendirilmesi ve 
yönetimini yapar
Felaket yönetiminin tanımlanmasını yapar

Kritik hastanın tanısı: 
değerlendirme, 
inceleme, 
monitorizasyon ve 
verilerin 
yorumlanmasını yapar Hikaye alır ve uygun klinik muayene yapar

Zamanında uygun incelemelerin yapılmasını 
sağlar

Ekokardiyografinin endikasyonlarını tanımlar
Kalp ve dolaşım sistemi anatomisi ve fizyolojisini 
bilir
Kritik hastalık ile ilgili klinik belirtiler, onların 
göreceli önemi ve yorumlanmasını bilir
Ultrasonun temel ilkeleri ve Doppler etkisini bilir
Ekokardiyografinin prensipleri, endikasyonları ve 
ekokardiyografinin kısıtlamalarını bilir
Özel bir hastalıkla ilgili araştırmaların duyarlılık ve 
özgüllüğünü bilir
Temel ekokardiyografi yorumlaması - ventrikül 
fonksiyonu, dolum durumu, kapak anomalileri, kalp 
boyutu, herhangi bir akinetik veya diskinetik 
bölümler-nı yapar
Tamponad kanıtı olsun veya olmasın, perikardiyal 
sıvıyı belirlemeyi bilir

Elektrokardiyografi çeker ve yorumlar
Kalp ve dolaşım sistemi anatomisi ve fizyolojisini 
bilir
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EKG izleme ilkeleri (kalp hızı, ritm, iletim, ST 
segment değişikliği ve QT aralığı) - endikasyonları, 
  sınırlamaları ve teknikleri. Avantajları ve farklı 
elektrod konfigürasyonlarının dezavantajlarını bilir
Tanısal EKG endikasyonları ve sınırlamalarını bilir
Özel bir hastalıkla ilgili araştırmaların duyarlılık ve 
özgüllüğünü bilir
Tanıda klinik öykü ve bulguların önemini bilir
EKG'den veri alma ve yorumlamayı (3 - ve 12-
derivasyon) bilir
Klinik koşullar bağlamında bunları yorumlama ve 
normalden sapmaları belirlemeyi bilir
Acil müdahale gerektiren anormallikleri belirlemeyi 
bilir
Artefaktları ayırmayı ve uygun cevap oluşturmayı 
bilir
Araştırmaları, sonuçları ve yapılan işlemleri 
belgelemeyi bilir

Uygun mikrobiyolojik örnek alır ve 
sonuçlarını yorumlar
Kan gazları örneklerini alır ve yorumlar
Akciğer grafisini yorumlar
Radyoloji uzmanları ile klinik 
görüntülemelerin yorumlanmasına yönelik 
organizasyonlara katılır
Fizyolojik değişkenlerin monitorizasyonu 
yapar ve müdahale eder

Ayırıcı tanı için klinik bulgular ile laboratuvar 
incelemelerin birlikte yorumlanmasını yapar

Kritik hastalık 
yönetimini yapar

Kritik hastada akut tıbbi durumların 
yönetimini yapar
Akut kritik hastada kronik ve yandaş 
hastalıkların yansımalarını belirler
Kritik hastada akut tıbbi durumların 
yönetimini yapar
Dolaşım yetersizliği olan hastayı tanır ve 
yönetimini yapar
Akut böbrek hasarı olan veya bu riski taşıyan 
hastayı tanır ve yönetimini yapar
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Akut karaciğer yetersizliği olan veya bu riski 
taşıyan hastayı tanır ve yönetimini yapar
Nörolojik bozukluğu olan hastayı tanır ve 
yönetimini yapar
Akut gastrointestinal yetersizliği olan hastayı 
tanır ve yönetimini yapar
Akut solunum yetersizliği, akut akciğer hasarı 
ve akut respiratuvar distres sendromu olan 
hastaları tanır ve yönetimini yapar
Septik hastayı tanır ve yönetir
Çevresel toksin veya ilaca bağlı 
intoksikasyonları tanır ve yönetir
Yaşamı tehdit eden maternal peri-partum 
komplikasyonların tanır ve ilgili branşlarla 
ortak yönetir

Tek veya çoklu organ 
yetersizliği durumunda 
tedavi amaçlı organ 
sistemlerinin 
desteklenmesini sağlar

İlaçlar ve tedavilerin güvenli uygulanmasını 
sağlar
Antimikrobiyal ilaç tedavisini yönetir
Kan ve kan ürünlerinin güvenli kullanımını 
sağlar
Dolaşımı desteklemek için sıvılar, vazoaktif 
ve inotropik ilaçları kullanır
Mekanik dolaşım destekleyici cihazların 
kullanımını tanımlar
İnvaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyona 
başlar, yönetir ve sonlandırır
Renal replasman tedavisini başlar, yönetir ve 
sonlandırır
Elektrolit, glukoz ve asit-baz dengesizliğini 
tanır ve yönetir
Nütrisyonel durumu değerlendirir, desteği 
planlar ve uygulanmasını sağlar

Peri-operatif bakım
Yüksek riskli cerrahi hastanın pre- ve 
postoperatif bakımını yönetir
Kalp cerrahisi sonrası hastanın ilgili branşlarla 
ortak yönetimini yapar
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Kraniotomi sonrası hastanın ilgili branşlarla 
ortak yönetimini yapar
Solid organ transplantasyonu sonrası hastanın 
ilgili branşlarla ortak yönetimini yapar
Travma hastasının pre- ve postoperatif 
bakımının ilgili branşlarla ortak yönetimini 
yapar

Konfor ve Derlenme

Kritik hastalığın, hasta ve yakınları üzerindeki 
fiziksel ve psikososyal etkilerini tanır ve 
azaltılmasına aktif katkı sağlar
Ağrı ve deliryumu değerlendirir, önler ve 
tedavisini yönetir
Sedasyon ve nöromüsküler blokaj yapar ve 
yönetir
Sürekli bakım gerektiren hastaların yoğun 
bakımdan çıkarılması sırasında hasta, hasta 
yakınları ve sağlık personelinin 
bilgilendirilmesi ve eğitimine aktif katkı 
sağlar
Hastanın yoğun bakımdan zamanında ve 
güvenli çıkarılmasını yönetir

Yaşam sonu bakım

Yoğun bakım destek ve tedavilerinin 
multidisipliner ekip yaklaşımıyla 
sınırlandırılması veya kesilmesi sürecini 
tanımlar
Yaşam sonu bakımını hasta, hasta yakınları 
veya vekilleri ile tartışır
Yoğun bakım hastasının palyatif bakımının 
yönetir
Beyin sapı ölümü testlerini uygular
Organ donörünün fizyolojik desteğinin 
yönetimini yapar

Pediatrik Bakım

Çocuklarda akut olarak ortaya çıkan hastalığı 
tanır ve pediatrik acillerin ilk yönetimini 
yapar
Çocuk haklarının korunması hakkında etik ve 
hukuki konularda bilgi sahibi olur

Hasta Nakli Kritik hastanın naklini gerçekleştirir

Klinik Girişim Görevleri
Değişik yöntemlerle 
oksijen desteği sağlar
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Gözetim altında 
fiberoptik laringoskopi 
yapar
Acil havayolu 
yönetimini yapar
Rutin protokollere 
rağmen başarısız olunan 
ve zor havayolu 
yönetimini yapar
Endotrakeal aspirasyon 
yapar
Gözetim altında entübe 
hastada fiberoptik 
bronkoskopi ve 
bronkoalveolar lavaj 
yapar
Gözetim altında 
trakeotomi yapar
Göğüs drenaj kateteri ile 
torasentez yapar
Periferal venöz 
kateterizasyon yapar
Arteryel kateterizasyon 
yapar
Cerrahi damar yolu 
(ven/arter) açılmasının 
tanımlar
Vasküler lokalizasyon 
için ultrasonografi 
tekniklerini tanımlar
Santral venöz 
kateterizasyon yapar
Defibrilasyon ve 
kardiyoversiyon 
uygulamaları yapar
Transvenöz veya 
transtorasik kardiyak pil 
uygulamasını tanımlar Pacemaker takılacak hastayı belirler Pacemaker hastayı hazırlar Principles and techniques of cardiac pacing

indications, contraindications and potential 
complications of the procedure / intervention
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Pacemaker takar

Principles of ECG monitoring (heart rate, rhythm, 
conduction, ST segment change & QT interval) - 
indications, limitations and techniques. Advantages 
and disadvantages of different lead configurations

Takibini Yapar
Perikardiyosentez 
uygulamasını tanımlar
Kalp debisi ve ilişkili 
hemodinamik 
değişkenlerin ölçümünü 
yapar
Gözetim altında lomber 
ponksiyon yapar
Epidural kateter ile 
analjezi uygulamasını 
yönetir
Nazogastrik tüp 
yerleştirir
Abdominal parasentez 
yapar
Sangstaken tüp veya 
eşdeğerinin 
uygulamasını yapar
kritik hastada 
gastroskopi ve 
kolonoskopi 
endikasyonlarını bilir ve 
güvenli uygulamasını 
tanımlar
Üriner kateterizasyon 
yapar

Profesyonellik
Hasta güvenliği ve 
sağlık sistemi yönetimi

Günlük multidisipliner vizitin liderliğinin 
yapar
Enfeksiyon kontrol önlemlerinin 
uygulanmasını sağlar
Hastalar ve personel için çevresel tehlikeleri 
belirler ve güvenliği sağlar

Kritik hastalığın komplikasyonlarının ve yan 
etkilerinin belirlenmesi ve azaltılmasını sağlar
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Mortalite ve morbidite toplantılarının 
organizasyonuna katılır
Kılavuz ve protokolleri bilir ve 
uygulanmasına aktif katkı sağlar
Yoğun bakımda kullanılan skorlama 
sistemlerinin tanımlar ve uygular
Yoğun bakım uzmanının yönetimsel 
sorumluluklarını bilir ve uygular

Hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurar
Sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar

Kayıtların doğru ve nitelikli tutulmasını sağlar
Hastaların, yakınlarının veya gerektiğinde 
vekillerinin bakım ve tedavi kararlarına 
katılmasını sağlar
Hastaların kültürel ve dini inanışlarına saygılı 
olur
Hasta bilgilerinin kullanım ve paylaşımında 
hastanın mahremiyet, onur ve hukuki 
haklarına saygılı olur
Sağlık çalışanları arasında ekip çalışması ve 
konsültasyonun teşvik edilmesi ve 
profesyonel iletişim kurulmasını sağlar
Güvenli hasta bakımında sorumluluk alır
Klinik karar verme sürecinde etik ve hukuki 
prensiplerin kullanılmasını sağlar
Aktif öğrenme süreci isteği içerisinde olur ve 
yeni bilgilerin klinik uygulamaya 
aktarılmasına katkı sağlar
Multidisipliner eğitim sürecine katkı sağlar
Gözetim altında klinik ve deneysel araştırma 
yapar

İletişim
Hukuk ve Etik
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Kritik hastanın başlangıç 
yönetimi ve resüsitasyon

Kritik hastanın 
tanınması, 
değerlendirilmesi ve 
stabilizasyonuna 
yapılandırılmış ve 
zamanında yaklaşımı 
gerçekleştirir Tanısını koyar Öykü alır ve semptomları belirler Kritik hasta semptomlarını açıklar

Kritik hastalığın erken alarm semptomlarını açıklar
Triaj yapar Triaj önceliklerini açıklar
Fizik muayene yapar ve bulguları belirler
Lab değerlendirir Rutin testleri değerlendirir

İleri tanı yöntemlerini ister ve değerlendirir
İlk stabilizasyonunu yapar

Kardiyopulmoner 
resüsitasyon yönetir Kardiyopulmoner aresti tanır Semptom ve bulguları belirler

fizyolojik parametrelerdeki hayatı tehdit eden 
değişiklikleri tanır
Risk altındaki hastayı tanımlar
akut havayolu obstrüksiyonunu tanır
Arestin nedenlerini sayar
Şuur durumunu, servikal omurları ve havayolu 
açıklığını kontrol eder
Acil monitorizasyon ekipmanını kullanır
Monitorize edilen parametrelerdeki yanlış trendleri 
tanımlar ve hızla cevap verir.
Resüsitasyon ekipmanını hazırlar ve kontrol eder

Nedene yönelik tedavi uygular
Değişik kardiyopulmoner arest nedenlerine yönelik 
tedaviler uygular

Temel ve kompleks aritmileri (bradikardi, geniş 
kompleks taşikardi, atriyal fibrilasyon, dar kompleks 
taşikardi), ventriküler fibrilasyon(VF) ve pulsuz 
ventriküler taşikardi(VT); nonVF/VT 
ritimler(asistol/PEA) tanır ve tedavi eder 
(farmakolojik ve el
Kalp durmasında öncelikle kullanılan ilaçların 
endikasyonları, dozları ve etkilerini tanımlar (özel 
önlemler, ve kontrendikasyonları).
Defibrilasyon (monofazik ve bifazik defibrilasyon 
prensipleri: mekanizması, endikasyonları, 
komplikasyonları, modları ve metodlarını (elle ve 
otomatik eksternal defibrilasyon-AED)) bilir ve 
uygular.
Arest döneminde kardiyak “pacing” endikasyonları 
ve metodlarını bilir
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Solunum desteği sağlamayı bilir ve uygular
Hasta ve uygulayan için resüsitasyon güvenliğini 
bilir ve uygular
Hipotermi, suya dalma veya batma, zehirlenme, 
gebelik, elektrik çarpması ile ölüm, anaflaksi, akut 
ciddi astma ve travma gibi özel durumlarda 
resüsitasyon tekniklerini bilir
İleri yaşam desteği uygulamalarını yapar
Havayolunu açar
Tansiyon (supaplı) pnömotoraksın acil 
boşaltılmasını gösterir
Kardiyovasküler değişkenleri izler, hızlı sıvı 
infüzyonu uygular ve akut kanamanın tedavisine 
uygun damar yollarını açar.
Tam olarak timin bir elemanı veya lideri olarak 
davranır (beceri ve deneyime göre).
“Resüsite etmeme” ve “tedavi sınırlama” 
kararlarının zamanında tartışılmasına ve düzenli 
gözden geçirilmesine katılır.
Hasta yakınlarını uygun şekilde bilgilendirir.

Resüsitasyon sonrası hastayı yönetir
Vücut sistemlerine kardiyo-respiratuvar arestin vücut 
sistemlerine etkilerini tanımlar
Terapötik hipotermi prensiplerini ve uygulamalarını 
bilir

Tutum
Organ sistem desteğinin zamanında verilmesinin 
önemini kavrama.
Yetersiz/hasarlı veya değil, tüm organ sistemlerinin 
destek tedavisine ihtiyaç olduğunun kavranması.
Hasta, hasta yakınları ve çalışanları açık bir şekilde 
bilgilendir.
Konsülte et ve başvurulan klinisyenin görüşlerinin 
dikkate al, uygun olduğunda kararlara katılmasını 
sağla.
Hasta ve hasta yakınlarına şefkat göster ve onlarla 
güvenli bir ilişki kur.
Hasta güvenliği esastır.
Çevre faktörlerine bağımlı olmaksızın, mümkün olan 
en uygun ve en iyi bakımı sağlamak için kararlı ol.
Ana amaç olarak fizyolojik güvenliğin garantisinin 
önemini kavramak.
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Şahsi sınırlamaları ve çabaları tanı, denetim ve 
yardımı kabul et(Neyi, ne zaman, nasıl ve kime 
soracağını bil).

Resüsitasyon sonrası 
hastayı yönetir Bilgi Kardiyak arestten sonra sonuç tahminleri.

Resüsitasyona başlamama veya başlayan işlemin 
kesilmesi endikasyonları.
Ölen üzerinde pratik, çalışma veya organ donasyonu 
yapmakla ilgili legal ve etik durumlar.

Tutum

Bu yetkinlik için gerekli tutumlar "Kardiyopulmoner 
resüsitasyon yönetimi " başlığı altındaki tüm 
yetkinlikler ile aynıdır.

Hasta triajı, öncelik 
belirleme ve yoğun 
bakıma zamanında yatış 
planlaması yapar Bilgi Kritik hastalık tehdidinin erken uyarı belirtileri

Kardiyorespiratuvar arrest nedenleri, rsik altındaki 
hastaların belirlenmesi ve geri dönebilen nedenlerin 
düzeltici tedavileri
Kritik hastalıkla ilişkili klinik belirtiler, göreceli olarak 
önemleri ve yorumlanması
Hayatı tehdit eden organ yetmezliği veya fonksiyon 
bozukluğunun klinik şiddetini ve acil tedavisi 
değerlendirebilme
Fizyolojik parametrelerdeki hayatı tehdit eden 
değişiklikleri tanıma
Resüsitasyona başlamama veya kesme endikasyonları
Kritik hastalığın risk ve sonuçlarını belirlemede önceki 
sağlık durumunun ilişkisi
Önceliğe göre triyaj ve bakım
YBÜ'ne kabul ve çıkarma kriterleri- yoğunluğu ve 
bakım alanını etkileyen faktörler (koğuş, YBÜ)

Beceri ve Davranışlar
Yasal ve etik sorunları düşünme: Hasta özerkliği, 
resüsitayonun uygunluğu ve yoğun bakıma kabul.
Birincil incelemeyi yönlendirme: hızlı ve doğru bir 
şekilde ilgili bilgiyi edinme
Yaklaşan kardiyak arrest belirti ve bulguları tanıma
Bilinç düzeyi, havayolu ve servikal omurganın 
durumunu değerlendirme ve sistemleri dikkatli gözden 
geçirme kuralları
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Takip parametrelerindeki olumsuz eğilimleri tanıma ve 
hızlı yanıt verme
Bir acile olumlu, organize ve etkin bir davranışla 
cevap verme; resüsitasyon ekibine yönlendirebilme
Tartışmalara zamanında katılma ve 'resüsite etme" 
orderlerini ve tedavi sınırlama kararlarını düzenli 
gözden geçirme
Yoğun bakım kabulünün yararlarını ve risklerini 
değerlendirme ve etkin bir şekilde iletme
Yoğun bakıma kabulden önce hasta ya da yakınları ile 
tedavi seçeneklerini tartışma
Kabul, çıkarma ve nakil kararları alma
Olanakların yetersiz olduğu veya özel uzmanlık 
gerektiren hastaları belirleme (nakil gereksinimi)
Yaşamı destekleyen tedavileri açık bir dille açıklama, 
ve hastanın hedefleri ve dilekleri ışığında bu tür 
tedavilerin beklenen sonucu anlatma.
Profesyonel ve güven verici yaklaşım - hasta ve 
yakınlarına güven ve inanç oluşturma
Deneyim ve rolüne göre diğer çalışanlara yardımcı 
olma, yönetme ve liderlik yapma
Acilleri tanıma ve yönetme; uygun yardım isteme

Tutum

Bu yetkinlik için gerekli tutumlar "Resüsitasyon ve 
akut hastalığın başlangıç yönetimi" başlığı altındaki 
tüm yetkinlikler ile aynıdır.

Travma hastasının ilk 
değerlendirilmesini 
yapar ve yönetir
Yanık hastasının ilk 
değerlendirilmesini 
yapar ve yönetir
Felaket yönetimini 
tanımlar

Kritik hastanın tanısı: 
değerlendirme, 
inceleme, 
monitorizasyon ve 
verilerin yorumlanması

Hikaye alma ve uygun 
klinik muayene Bilgi

Kritik hastalık ile ilişkili klinik bulgular, bağıl 
önemleri ve yorumlama serdar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uygun bilgi kaynaklarını kullanarak mevcut durum, 
eşlik eden hastalıklar ve önceki sağlık durumuna ait 
doğru hikayenin elde edilmesinin önemi ve ilkeleri
Klinik bilgi elde etmenin kaynak ve yöntemleri
Kritik hastalığın riskini ve sonuçlarını saptamada 
önceki sağlık durumunun ilişkisi
Akut hastalığın prezentasyonunda eşlik eden hastalığın 
önem ve etkisi
Organ sistemi fonksiyonları üzerine ilaç tedavisinin 
etkisi

Beceri ve Davranışlar
Profesyonel ve güven verici yaklaşım ile hasta ve 
yakınlarında güven ve itimat yaratma
Yoğun bakım ortamında hastayı muayene eder, klinik 
bulguları (veya ilişkili klinik bulguların olmadığını) 
ortaya koyar ve yorumlar
Hasta, yakınları ve diğer ikincil kaynaklardan konuyla 
ilişkili bilgi elde eder
Etkin biçimde dinler
Klinik bilgileri elde eder, yorumlar, sentez eder, kayıt 
eder ve iletişim kurar (yazılı ve sözlü)
Mevcut klinik özelliklere dayanarak bir çalışma 
başlatır ve ayırıcı tanıları belirler
Olması yakın organ sistem disfonksiyonlarını tanır
Tanı ve tedavi planını oluşturmak için fizik muayene 
ile hikayeyi birleştirir
Yapılan araştırmaları, sonuçlarını ve sonuçlar 
doğrultusunda yapılanları kayıt eder
Hayatı tehdit eden intrakranial ve serebral perfüzyon 
basıncındaki değişiklikleri tanır
Ağrı ve sedasyonu değerlendiren skorlama veya 
derecelendirme sistemleri verilerini yorumlar
Glasgow Koma Skalasını (GKS) değerlendirir ve kayıt 
eder
Değişik klinik durumlarda akciğer grafisini yorumlar

Tutum
Hastalar, yakınları ve sağlık bakım ekibi ile etkili bir 
şekilde iletişim kurar, danışır ve işbirliği yapar
Hastaların mahremiyet, onur ve sırlarına saygı 
gösterilmesini sağlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yatak başında, yeterli bir şekilde yorumlanamayan 
monitorizasyon veya aşırı invaziv girişimlerden 
kaçınır
Hastanın monitorizasyon cihazlarından kaynaklanan 
rahatsızlığını en aza indirir
Monitorize edilen değişkenlerdeki ani değişikliklere 
hızlıca yanıt verir
Ekipmanın güvenli ve uygun kullanımını sağlar
Cihazların doğru kullanımı için diğer personeli 
destekler
İşlem / incelemeler sırasında hasta konforunu göz 
önüne alır
Gereksiz testlerden kaçınır
Hasta ve yakınlarına şefkatli davranır
Hastanın sıkıntısını en aza indirmeye çalışır
Çalışanların sınırlarını bilir, yardım veya denetlemeyi 
arar ve kabul eder (nasıl, ne zaman ve kime soracağını 
bilir)

Zamanında uygun 
incelemelerin yapılması Bilgi

Hastanın durumu ile ilişkili olarak doğruluk, kolaylık, 
güvenirlik, güvenlik ve maliyeti hesaba alarak uygun 
monitorizasyon ve incelemelerin seçimi ve 
endikasyonları
Spesifik bir hastalıkla ilgili olarak incelemelerin 
duyarlık ve özgüllükleri
Klinik tanıyı doğrulamak veya dışlamak için 
laboratuar testlerinin uygun kullanımı
Kan ve diğer vücut sıvılarının laboratuar 
incelemelerinin endikasyonları, sınırlamaları ve temel 
yorumları (ör. İdrar, BOS, plevral ve asid mayii)
Prensipler, endikasyonlar, sınırlamalar ve temel 
yorumlamalar
- Solunum fonksiyon testleri
- Tanısal bronkoskopi
- Tanısal EKG
- Ekokardiyografi
- Elektroensefalogram (EEG) ve uyarılmış 
potansiyeller
- İntratorasik basınç (özofageal basınç) ölçümleri
- Aldığı-çıkardığı sıvı takibi
- Ultrason ve dopplerin temel prensipleri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İntraabdominal basınç takibi
Kardiyak output ve ilişkili hemodinamik değişkenleri 
ölçüm için mevcut invazif ve noninvazif sistemler, 
takip cihazlarının yerleştirilme yerleri, tipleri ve 
prensipler
Kritik hastalarda radyonüklid çalışmalar ve 
Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG), ultrason ve anjiografi gibi temel 
radyolojik metodların prensipleri, endikasyonları, 
sınırlamaları ve tedavi modaliteleri
Radyolojik girişimlerin hasta ve çalışanlara olan 
riskleri, riski en aza indirmek için gerekli önlemler

Beceri ve Davranışlar Gelişmekte olan organ sistem disfonksiyonunu tanır
Klinik bilgileri elde eder, yorumlar, sentez eder, kayıt 
eder ve bildirir (yazılı ve sözlü)
Mevcut klinik özelliklere dayalı olarak sınırlı sayıda 
ayırıcı tanı belirler ve çalışma oluşturur
Uygun incelemeleri ister ve önceliğini belirler
Spesifik incelemeler ile ilgili fayda ve riskleri 
değerlendirir
Hastanın durumu bağlamında laboratuar sonuçlarını 
yorumlar
Acil girişim gerektiren anormallikleri tanır
Tekrarlanması gereken testleri ve önemli değişiklikleri 
fark eder (ör. Tek bir normal değer, gerekli olduğunda 
tekrarlanan testler ile ortaya konan değişiklik trendleri 
kadar önemli değildir)
Yapılan incelemeler, sonuçları ve sonuçlara yönelik 
yapılan işlemleri kayıt eder
Gerekli olduğunda ilave konsültasyon / incelemeler 
ister
EKG’den ( 3 ve 12 lead) elde edilen verileri yorumlar

Tutum

Bu yeterlilik için gerekli tutumlar "Hikaye alma ve 
uygun klinik muayene" tanım kümesindekiler ile 
aynıdır.

Ekokardiyografinin 
endikasyonlarının 
tanımlanması Bilgi Kalp ve dolaşım sistemi anatomisi ve fizyolojisi

Kritik hastalık ile ilgili klinik belirtiler, onların 
göreceli önemi ve yorumlanması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ultrasonun temel ilkeleri ve Doppler etkisi
Ekokardiyografinin prensipleri, endikasyonları ve 
ekokardiyografinin kısıtlamaları
Özel bir hastalıkla ilgili araştırmaların duyarlılık ve 
özgüllüğü

Temel ekokardiyografi yorumlaması - ventrikül 
fonksiyonu, dolum durumu, kapak anomalileri, kalp 
boyutu, herhangi bir akinetik veya diskinetik bölümler,

Tutum

Bu yetkinlik için gerekli tutumlar "Zamanında ve 
uygun araştırmanın başlatılması " başlığı altındaki tüm 
yetkinlikler ile aynıdır.

Elektrokardiyografi 
çekilmesi ve 
yorumlanması Bilgi Kalp ve dolaşım sistemi anatomisi ve fizyolojisi

EKG izleme ilkeleri (kalp hızı, ritm, iletim, ST 
segment değişikliği ve QT aralığı) - endikasyonları, 
sınırlamaları ve teknikleri. Avantajları ve farklı 
elektrod konfigürasyonlarının dezavantajları
Tanısal EKG endikasyonları ve sınırlamaları
Özel bir hastalıkla ilgili araştırmaların duyarlılık ve 
özgüllüğü
Tanıda klinik öykü ve bulguların önemi

Beceri ve Davranışlar
EKG'den veri alma ve yorumlama (3 - ve 12-
derivasyon)
Klinik koşullar bağlamında bunları yorumlama ve 
normalden sapmaları belirleme
Acil müdahale gerektiren anormallikleri belirleme
Artefakları gerçek değişikliklerden ayırma ve uygun 
şekilde cevap oluşturma

Araştırmaları, sonuçları ve yapılan işlemleri belgeleme

Tutum

Bu yetkinlik için gerekli tutumlar "Zamanında ve 
uygun araştırmanın başlatılması " başlığı altındaki tüm 
yetkinlikler ile aynıdır.

Uygun mikrobiyolojik 
örnek alınması ve 
sonuçların 
yorumlanması Bilgi

Yoğun bakım biriminde enfeksiyon epidemiyolojisi ve 
kontrolü
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Mikroorganizma tipleri, dirençli suşların ortaya çıkışı, 
bulaş yolları, fırsatçı ve hastane kökenli enfeksiyonlar; 
kolonizasyon ve enfeksiyon ayrımı
Klinik örnek alma ve mikrobiyolojik izlem 
gereksinimleri
Mikrobiyolojik örnek alma endikasyonları ve 
mikrobiyolojik inceleme sonuçlarının yorumlanması
Özgül hastalıklarla ilişkili araştırmaların özgüllük ve 
duyarlılığı
Endikasyon ve komplikasyonları ile örnek alma 
işlemlerinin yol ve yöntemleri
Önleyici enfeksiyon kontrol teknikleri ve evrensel 
önlemler (el yıkama, eldiven, koruyucu giysi, kesici-
delici aletlerin atılması vb)
Yerel bakteriyel direnç verileri ve antibiyotik 
politikaları; kontaminasyon, kolonizasyon ve 
enfeksiyon arasındaki fark
Klinik tanıyı desteklemek veya ekarte etmek için 
laboratuvar testlerinin uygun kullanımı
Lomber ponksiyon endikasyonları ve BOS örneğinin 
alınması; BOS örneğinde laboratuvar incelemesi

Beceri ve davranışlar Uygun araştırmaların önceliğini belirler ve uygular
Aseptik teknikleri kullanarak kan kültürü alır
Hastanın klinik durumuna göre laboratuvar 
sonuçlarının yorumlar
Klinik bulgular ile laboratuvar sonuçlarının 
ilişkilendirir
Tüm laboratuvar personeli ile etkin iletişim ve 
işbirliğinin sağlar
Klinik ve laboratuvar bulgularının birleştirilmesi ve 
hastanın sorunlarına ilişkin tüm olası çözümleri 
irdeler, önceliklerinin belirler ve klinik yönetim 
planını hazırlar
Yapılan araştırmaların ve sonuçlarının dökümente 
edilmesi ve buna uygun yaklaşımı uygular
Deneyim ve görevlerine göre diğer çalışanların 
görevlerinin uygun şekilde yerine getirilmesine 
önderlik eder, görevlendirme ve denetleme yapar

Tutum
Hastalar, yakınları ve sağlık bakım ekibi ile etkili bir 
şekilde iletişim kurar, danışır ve işbirliği yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastaların mahremiyet, onur ve sırlarına saygı 
gösterilmesini sağlar
Yatak başında, yeterli bir şekilde yorumlanamayan 
monitorizasyon veya aşırı invaziv girişimlerden 
kaçınır
Hastanın monitorizasyon cihazlarından kaynaklanan 
rahatsızlığını en aza indirir
Monitorize edilen değişkenlerdeki ani değişikliklere 
hızlıca yanıt verir
Ekipmanın güvenli ve uygun kullanımını sağlar
Cihazların doğru kullanımı için diğer personeli 
destekler
İşlem / incelemeler sırasında hasta konforunu göz 
önüne alır
Gereksiz testlerden kaçınır
Hasta ve yakınlarına şefkatli davranır
Hastanın sıkıntısını en aza indirmeye çalışır
Çalışanların sınırlarını bilir, yardım veya denetlemeyi 
arar ve kabul eder (nasıl, ne zaman ve kime soracağını 
bilir)

Kan gazları örneklerinin 
alınması ve 
yorumlanması

Kan Gazından Elde Ettiklerimiz Ve Bunların 
Yorumlanması Uygular analiz eder Bilgi

Yüzey anatomisi: antekübital fossadaki yapılar; 
büyük venler ve boynun ön üçgeni; bacağın büyük 
venleri ve femoral üçgen; kol ve bacakların venleri 
yüzey anatomisini tanır
Örnek elde etme sırası ve metoduna – ilgili 
endikasyonlar ve komplikasyonları - ilişkin soruları 
cevaplar
Uluslararası önlemler ve enfeksiyondan korunma 
tekniklerini uygular (el yıkama, eldiven, koruyucu 
örtüler, tek kullanımlık malzemeler vb.)
Aseptik teknik ve invaziv tıbbi gereçlerin aseptik 
kullanım prensiplerini gerçekleştirir
Arter kan gazı örneği endikasyonlarını tanır ve 
yorumlar
Ven kan gazı örneği endikasyonları sayar ve 
yorumlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Arter kan gazı örneklemesinde pre-analitik hataları 
(örnek yeri hatası, örnekleme cihazı, heparin, 
karıştırma, saklama, transport) uygulamada 
değerlendirir,kullanır.
Asit baz dengesi ve tampon iyonların homeostatik 
regülasyonunu tanır(Na+, K+, Ca++, Cl-, HCO3-, 
Mg++, PO4-)
Solunum fizyolojisi: gaz değişimi, oksijen ve 
karbondioksit transportu, hipoksi, hipo- ve 
hiperkarbi, hemoglobinin oksijen taşınması ve asit-
baz dengesindeki rolü konusunda ayrındtılı bilgi 
sahibidir
Renal fizyoloji: sıvı ve elektrolit dengesinin 
düzenlenmesini yapar
Klinik ölçüm: pH, pCO2, pO2, SaO2, FiO2, CO2 
üretimi, oksijen tüketimi, solunum katsayısını 
yorumlar
Belirli bir hastalığa özgü tetkiklerin duyarlılık ve 
özgüllüğünü tanır
Klinik hikaye ve semptomların tanı koymada 
kullanır, önemini değerledirir
Beceri ve davranışlar geliştirebilir
Aseptik teknik kullanarak kan gazı örneği elde eder
Arter kan gazının yorumlanması yapar
Santral veya mikst venöz kan gazının yorumlar
Normal aralıktan sapmaların tespit edilmesi ve bu 
sapmaların klinik duruma göre değerlendirilmesini 
yapar
Acil müdahale gerektiren anormallikleri farkeder
Oksijenizasyonun yeterliliğinin doğrular, PaCO2 ve 
pH 'yı kontrol eder
Endikasyon varlığında ileri tetkik veya konsültasyon 
ister
Tecrübe ve bulunan konuma göre diğerlerine yol 
gösterir, yetki verir ve denetler
Sonuç
Bu bölüm sonunda yeterlilik için istenenler bölüm 2 
ile aynıdır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Akciğer grafisinin 
yorumlanması

YBÜ hastalarında BT görüntüleme, MR, 
ultrason ve radyonüklid görüntüleme gibi 
temel radyolojik yöntemlerin endikasyonları, 
kısıtlılıkları ve terapötik modaliteleri içeren 
prensipler
Göğüs radyografisinin endikasyonları ve 
temel yorumlanması: göğüs radyografisindeki 
normal özellikler; kollaps, konsolidasyon, 
infiltrasyonlar (ALI ve ARDS dahil), 
pnömotoraks, plevral efüzyon, perikardiyal 
efüzyon, kanül, tüp veya yabancı cisimlerin
Projeksiyon, pozisyon, penetrasyon ve diğer 
faktörlerin görüntü kalitesi üzerine etkisi
İncelemenin spesifik bir hastalıkta sensitivite 
ve spesifitesi
Tanının konulmasında klinik öykü ve 
bulguların önemi
Farklı klinik durumlarda göğüs 
radyografisinin yorumlanması
Acil müdahale gerektiren anormalliklerin 
tanınması
Testin planlanması, yapılması ve sonuçlarının 
yorumlanması için radyologlarla etkin olarak 
iletişim kurulması
Gerektiğinde ileri konsültasyon/incelemeyi 
başlatmak

Radyoloji uzmanları ile 
klinik görüntülemelerin 
yorumlanmasına yönelik 
organizasyon 
gerçekleştirilmesii

YBÜ hastalasında BT görüntüleme, MR, 
ultrason, anjiografi ve radyonüklid 
görüntüleme gibi temel radyolojik 
yöntemlerin endikasyonları, kısıtlılıkları ve 
terapötik modalitelerini içeren prensipler
Radyolojik işlemlerin hasta ve personel için 
riskleri ve riski azaltmak için önlemler

Araştırıcılar için endikasyonlar ve kısıltlılıklar
İncelemenin spesifik bir hastalıkta sensitivite 
ve spesifitesi
Projeksiyon, pozisyon, penetrasyon ve diğer 
faktörlerin görüntü kalitesi üzerine etkisi
Göğüs radyografisinin yorumlanması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Radyolojik incelemelerin temel 
yorumlanması: Boyun ve toraks giriş filmleri

Abdominal sıvı seviyesi/serbest hava grafileri
Uzun kemik, kafatası, vertebra ve kosta kırıklarının 
grafileri
Kırık/hemorajiyi gösteren kranyal BT veya MR 
görüntüleme
Abdominal US (karaciğer, dalak, büyük abdominal 
damarlar, böbrek, mesane)
Ekokardiyografi (ventriküler fonksiyon, dolum 
durumu, kapak anormallikleri, kalp boyutu, akinetik 
veya diskinetik segmentler, perikardiyal tamponad 
bulgularının olduğu veya olmadığı perikardiyal 
efüzyon)

Testin planlanması, yapılması ve sonuçların 
yorumlanması için radyologlarla etkin olarak 
iletişim kurulması
Gerektiğinde ileri konsültasyon/incelemeyi 
başlatmak

Fizyolojik değişkenlerin 
seyrinin 
monitorizasyonu ve 
müdahale edilmesi Bilgi

Monitorizasyon ve monitorizasyon cihazları ile ilgili 
endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve 
komplikasyonlar; doğruluk (hassasiyet), uygunluk, 
güvenilirlik, emniyet, maliyet ve hastanın durumuna 
uyum göz önüne alındığında farklı monitörizasyon 
sistemlerinin veya usullerinin avantaj ve dezavantajları
Monitorizasyon cihazlarından elde edilen verilerin 
yorumlanması ve sık olarak gözlenen hata sebeplerinin 
tanımlanması; monitorize edilen trendlerdeki 
değişikliklerin prensipleri ve anlamı
Fizyolojik parametrelerdeki hayatı tehdit edebilen 
değişikliklerin tanımlanması
Alarmların yanlış kullanımına bağlı uygunsuz 
monitorizasyonun tehlikeleri; monitörden ayırma 
prensipleri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

İnvaziv basınç monitorizasyon cihazlarının prensipleri: 
Bir elektromanometre sisteminin parçaları ve 
fonksiyonları ( kateter, hatlar, transdüser, amplifikatör 
ve ekran); sıfırlama ve kalibrasyon teknikleri; sistem 
dinamikleri- doğal frekans ve damping
Hemodinamik monitorizasyonun prensipleri: invaziv 
ve noninvaziv metodlar, endikasyonlar ve 
sınırlamaları, fizyolojik parametreler ve dalga 
formlarının yorumlanması
Kardiyak debi ve ilişkili hemodinamik değişkenlerin 
ölçümü için mevcut invaziv ve noninvaziv sistemler, 
bu monitörizasyon cihazlarının prensipleri ile yerleşim 
yeri ve tipi
Basınç, akım, volüm ve gaz transportunu içeren 
kardiyak debiden hesaplanan kardiyovasküler 
değişkenlerin yorumu, bu değişkenler arasındaki ilişki, 
kardiyak debi ölçümünün hata kaynakları ve 
kısıtlamaları
Vücut ısısı ölçüm metotları
Pulse oksimetrinin prensipleri, endikasyonları ve 
kısıtlamaları
EKG monitorizasyonunun prensipleri (kalp atım hızı, 
ritim, iletim, ST segment değişiklikleri ve QT 
intervali)- endikasyonlar, sınırlamalar ve teknikler. 
Farklı uç (lead) konfigirasyonlarının avantaj ve 
dezavantajlarıVentilasyon monitörizasyonunun prensipleri- solunum 
hızı, volümler (tidal , dakika), basınçlar (ortalama, pik, 
ekspirason sonu ve plato), PEEP (intirensik ve 
ekstrensik), inspire edilen oksijen konsantrasyonu, 
arteriyel kan gaz ve asit baz durumunun anlamı; 
ventilasyon modu ve monitörize edilen parametrelerin 
seçimi arasındaki ilişki; hava akımı ve hava yolu 
basınç dalgaları
End-tidal CO2 monitorizasyonunun prensipleri, 
endikasyonları ve sınırlamaları; farklı klinik 
durumlarda end-tidal CO2 ve arteriyel CO2 parsiyel 
basıncı arasındaki ilişki
Ağrı ve sedasyon değerlendirme metotları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Nörolojik fonksiyonu değerlendirme metotları (Ör. 
Glasgow koma skalası).
İntrakraniyal basınç monitorizasyonu için mevcut 
sistemler- Endikasyonlar, prensipler monitorizasyon 
aparatının tipi ve yerleştirme yeri, veri toplanması ve 
sorun giderme
Juguler bulb oksimetre ölçümünün teknikleri ve 
endikasyonları
İntraabdominal basınç monitörizasyonunun 
prensipleri, endikasyonları ve sınırlamaları
Sıvı girdi - çıktı monitorizasyonunun prensipleri

Beceri ve Davranışlar
Öğretildiği gibi vital fizyolojik fonksiyonları 
monitörize et
Monitörlerden verileri elde et ve doğru bir şekilde 
kayıt et
Artefaklardan gerçek değişiklikleri ayır
Ventilatör alarmlarını ayarla ve verileri yorumla
Normal değerlerden sapmaları tanımla ve klinik 
durumu hesaba katarak bu verileri yorumla
Monitörüze edilen parametrelerdeki arzu edilmeyen 
trendleri tanı ve hızlı olarak gerekli önlemleri al
Trendlerdeki paternleri tanı- erken teşhis ve prognozu 
belirle
Devamlı monitörizasyon için gereksinimi düzenli 
olarak sorgula
Acil monitörizasyon ekipmanını kullan
Aşağıdaki monitörizasyonlardan verileri elde et ve 
yorumla İnvaziv ve non invaziv arteriyel kan basıncı ölçümü

EKG (3 ve 12 lead)
Santral venöz kateterler
Pulmoner arter kateteri veya özefagial doppler
Pulse oksimetri
FVC, spirometre ve pik akım ölçümleri
O2, CO2 ve NO için inspire ve ekspire edilen gaz 
monitörizasyonu
İntrakraniyal basınç monitörizasyonu
Juguler bulb kateterizasyonu ve SjO2 
monitörizasyonu

Monitör ayarlarını uygun olarak ayarla
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ağrı ve sedasyonu değerlendiren skorlama veya 
skalama sistemlerinden elde edilen verileri yorumla
GKS’nu değerlendir ve kaydet
İntrakraniyal ve serebral perfüzyon basıncındaki 
yaşamı tehdit eden değişiklikleri tanımla

Tutum
Bu yetki içen gerekli tutumlar, bölüm 2’deki tüm 
yetkiler için aynıdır

Ayırıcı tanı için klinik 
bulgular ile laboratuvar 
incelemelerin birlikte 
yorumlanması Bilgi

Kritik hastalıklarla ilgili klinik bulgular, nispi önemleri 
ve yorumu
Klinik bilgi kaynakları ve elde etme metodları
Akut hastalığın klinik görünümü üzerine eşlik eden 
hastalığın etkisi ve önemi
Tanı koymada klinik hikaye ve bulguların önemi
Organ-sistem fonksiyonları üzerine ilaç tedavisinin 
etkisi
Spesifik bir hastalıkla ilişlişkili olarak yapılan 
incelemelerin duyarlılığı ve özgüllüğü
Bir klinik tanıyı doğrulama ve reddetmede laboratuar 
testlerinin yerinde kullanımı
Monitörlerden elde edilen verilerin yorumlaması ve 
sık görülen hata sebeplerinin tanımlanması; değişen 
trendlerin monitorizsyonunun prensipleri ve anlamı

Beceri ve Davranışlar
Hasta, hasta yakınları ve diğer ikincil kaynaklardan 
amaca uygun verileri elde et
Yoğun bakım ortamında hastayı muayene et, klinik 
bulguları ortaya çıkar ve yorumla
Klinik bilgiyi elde et, yorumla, sentezle, kaydet ve 
yazılı ve sözel iletişim kur
Verilen klinik özelliklere göre sınırlı ayırıcı teşhis 
yaparak bir çalışma gerçekleştir
Acil durumlarda verileri toplamadan veya analizi 
tamamlamadan önce ilk tanıyı doğrula veya reddet
İnceleme sonuçları ile klinik bulguları bütünleştir
Hastanın durumunu göz önünde bulundurarak 
labarotuar sonuçlarını yorumla
Acil girişim gerektiren anormallikleri tanımla
Yapılan incelemeleri, sonuçları ve alınacak önlemleri 
kayıt altına al
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik ve laboratuar verileri birleştir, hastanın 
problemleri için bütün potansiyel çözümleri mantık 
çerçevesi içerisinde karşılaştır, bunları önem sırasına 
göre sırala ve bir klinik tedavi planı ortaya koy
Gereksinim varsa daha ileri konsültasyon veya 
inceleme yap
Bütün laboratuar çalışanları ile etkin iletişim kur

Tutum
Bu yetki için gerekli tutumlar, bölüm 2’deki tüm 
yetkiler için aynıdır

Kritik hastalık yönetimi
Kritik hastada akut tıbbi 
durumların yönetimi Bilgi

Sık görülen aşağıda belirtilen akut tıbbi durumların 
patofizyolojisi, tanısı ve yönetimi
Sık görülen tıbbi acillerin tedavi algoritmaları
Sık görülen akut tıbbi durumların kesin ve uzun süreli 
yönetimi
Uygun uzman yardımına kadar diğer tıbbi durumların 
tanısı ve yönetimi
Akut tıbbi durumların multi-sistem etkileri ve bunların 
klinik yönetimleri
Tedavi endikasyon ve kontrendikasyonları; tedavinin 
gereksiz ve boşuna olduğu durumlar
Sık görülen tıbbi durumların tedavileri, tedavi 
etkinlikleri ve olası yan etkileri
Kar-zarar oranı ve maliyet etkinlik ilkeleri
Hastalık süreçlerinin komplikasyonları; hastalık ve 
tedavilerinin diğer organ sistemlerine etkileri
Eşlik eden diğer tedavi ve hastalıkların hastanın 
tedaviye olan yanıtına etkileri
Sonuç tahmini, prognostik indikatörler ve tedavi 
yoğunluğu skalaları ilkeleri; skorlama sistemlerinin 
hastanın sağkalımı tahminindeki kısıtlılıkları
Akut tıbbi durumların uzun vadeli etkileri ve geç 
komplikasyonları
Tekli ve çoklu organ yetmezliklerinin risk faktörleri, 
tanıları ve değerlendirmeleri

Beceri ve davranışlar
Klinik verileri kazanır, yorumlar, sentez eder, 
dokümante eder ve yazlı ile sözlü iletir
Mevcut klinik özelliklere dayalı işlevsel ve sınırlı bir 
ayırıcı tanı geliştirir
Ulusal hastalık çeşidine göre sık görülen akut tıbbi 
durumları tanır ve tanısını koyar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yaklaşan organ sistem disfonksiyonunu tanır
Uygun tetkiklerin istemini yapar ve önceliği belirler
Klinik ve laboratuvar verilere dayalı yönetim planı 
oluşturur
Özellikli terapötik girişim ve tedavilere yönelik ve 
karşı kanıtları değerlendirir

Hastanın ihtiyaçlarına göre tedavi önceliklerini belirler
İlaç ve tedavi reçetelerken olası etkileşimleri dikkate 
alır
Düzenli aralıklarla tedavi hedeflerini tanımlar ve 
etkinliğini değerlendirir
Hedeflere ulaşılmadıysa tanı ve/veya tedaviyi 
modifiye eder
Tecrübe ve rolüne göre diğer kişileri uygun bir şekilde 
yönetir, görevlendirir ve yönlendirir
Acilleri tanır ve yönetir; uygun yardım ister

Tutumlar Hasta ve yakınlarına merhametli bakım gösterir
Organ sistem desteklerinin zamanında başlamasının 
önemini anlar
Organ sistem destekleri ile özgül tedavilerin farkını 
anlar
Literatür bilgilerinin kritik analizini yaparak kafa 
çalıştırır
Problem çözücü yaklaşımı benimser
Hasta distresini en aza indirgemeyi benimser
Hastalar, yakınları ve sağlık personeli ile uygun 
konsültasyon, iletişim ve ekip çalışması yapar
Kısıtlılıklarının farkında olur, yardım ister ve kabul 
eder (nasıl, ne zaman ve kime sorulacağını bilir)

Akut kritik hastada 
kronik ve yandaş 
hastalıkların 
yansımalarının 
belirlenmesi Bilgi

Sık görülen aşağıda belirtilen kronik tıbbi durumların 
patofizyolojisi, tanısı ve yönetimi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kronik organ yetmezliğinde dekompansasyon 
nedenleri ve sonuçları; kronik organ yetmezliği 
üzerine akut alevlenmenin tanısı ve yönetimi
Ek tedaviler ve/veya ko-morbid durumların hastanın 
tedavi yanıtına olan etkileri
Mesleki ve çevresel maruziyetin, sosyo-ekonomik 
faktörlerin, yaşam stili ile ilişkili faktörlerin kritik 
hastalığa etkileri
Sonuç tahmini, prognostik indikatörler ve tedavi 
yoğunluğu skalaları ilkeleri; skorlama sistemlerinin 
hastanın sağkalımı tahminindeki kısıtlılıkları

Beceri ve davranışlar Kronik ko-morbid hastalıkları tanır ve yönetir
Akut hastalık sırasında ve sonrasında kronik tedavinin 
sürekliliğini tanır ve değerlendirir
İlaç ve tedavi reçetelerken olası etkileşimleri dikkate 
alır
Kronik hastalık ve önceki sağlık durumunun sonuca 
etkilerini değerlendirir
Yoğun bakıma uygunluğu değerlendirirken kronik 
sağlık durumunu dikkate alır

Tutumlar (Kritik hastada akut tıbbi durumların 
yönetimi ile aynı tutumlar)

Kritik hastada akut tıbbi 
durumların yönetimi
Kritik hastada akut tıbbi 
durumların yönetimi
Dolaşım yetersizliği 
olan hastanın tanınması 
ve yönetimi Tanı koyar Tedavi eder Bilgi

Beceri ve davranışlar geliştirebilir
Dolaşım yetersizliği gelişme riski olan hastaları 
ayırır
Hemodinamik değişkenleri ölçer ve yorumlar
Miyokard fonksiyonunu iyileştirici uygulamaları 
yapar
Dolaşımsal şok değerlendirir ve yönetir
Klinik özelliklere dayanarak ayırıcı tanı geliştirir
İstenecek gerekli tetkiklere karar verebilir ve 
önceliklerini değerlendirir
Klinik ve laboratuar verilerine dayanarak tedavi 
planı kurar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Spesifik terapötik müdahale ve tedavileri, kanıta 
dayalı değerlendirir
Gerektiğinde acil havayolu, oksijen tedavisi ve 
ventilasyon sağlar
Tansiyon pnömotoraks varlığında acil müdahale 
yapar
Dolaşımı destekleyecek sıvı ve vazoaktif/inotropik 
ilaç kullanır
Tedaviyi düzenlerken olası ilaç etkileşimlerini göz 
önünde bulundurur
Tedavi hedeflerini belirler ve düzenli aralıklarla 
tedavinin etkinliğini gözden geçirir
Tedavi hedeflerine ulaşılamadıysa tanı ve tedavi 
yöntemlerini kontrol eder
Tecrübe ve bulunan konuma göre diğerlerine yol 
gösterir, yetki verir ve denetler
Acil müdahale gerektirecek durumları tanır ve 
uygun desteği bulur

Sonuç
Bu bölüm sonunda yeterlilik için istenenler bölüm 3 
ile aynıdır

Akut böbrek hasarı olan 
veya bu riski taşıyan 
hastanın tanınması ve 
yönetimi Bilgi

Böbrek yetmezliği (akut/kronik/kronik üzerine 
akut)'nin belirti, bulgu ve nedenleri ve müdahele 
endikasyonları
Akut karşısında kronik böbrek yetmezliğinin 
özellikleri ve tedavinin etkilerini ayırt edebilme
Böbrek yetmezliğinin nedenleri ve komplikasyonları- 
bunların önlenme veya tedavi yöntemleri
Bozulmuş böbrek fonksiyonlarının araştırılması

Eşlik eden hastalıkların nedenleri, tanınması ve 
yönetimi

METABOLİK BOZUKLUKLAR: elektrolit 
bozuklukları, asit-baz bozuklukları; sıvı dengesi 
bozuklukları

Tedavi endikasyonları ve kontrendikasyonları; 
tedavinin gereksiz veya nafile olduğu durumlar
Organ fonksiyonlarını desteklemek ve altta yatan 
nedeni tedavi etmek için mevcut girişimlerin aralığı
Eşlik eden tedavinin ve/veya eşlik eden durumların 
hastanın tedaviye bireysel cevabı üzerine etkileri
Renal replasman tedavilerinin (sürekli ve aralıklı) 
endikasyonları, komplikasyonları ve seçimi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Böbrek yetmezliği ve tedavisinin diğer organ 
sistemleri üzerine etkisi
Nefrotoksik ilaçlar ve böbrek hasarı/yetmezliğinde ilaç 
dozunun ayarlanması
Kan veya plazma ilaç düzeylerinin endikasyon ve 
yorumlanması
Üriner kateterizasyon teknikleri: transüretral ve 
suprapubik
Sonucu önceden tahmin ilkeleri/ prognostik belirteçler 
ve tedavi yoğunluk ölçekleri; hastanın bireysel 
sonuçlarını belirlemede skorlama sistemlerinin 
kısıtlamaları

Beceri ve Davranışlar
Klinik bilgileri elde et, yorumla, sentezle, kaydet ve 
ilet (yazılı ve sözlü)
Hastanın böbrek yetmezliği gelişme riskini belirle
Böbrek fonksiyon bozukluğuna katkıda bulunan 
faktörleri belirle ve uzak dur
Aseptik idrar kateterizasyonu gerçekleştir: kadın ve 
erkek (bak idrar kateterizasyonu)
Mevcut klinik özelliklere göre çalışma yap ve ayırıcı 
tanıyı sınırla
Uygun incelemeleri order et ve öncelik belirle
Klinik ve laboratuvar bilgilerine göre bir yönetim 
planı belirle
Özel tedavi ve girişimlerin lehine ve aleyhine kanıtları 
değerlendir
İlaç ve tedavilerin olası etkileşimlerini düşün
Renal replasman tedavisine başla, yönet ve sonlandır 
(bak. renal replasman tedavisi)
Tedavi hedefini belirle ve düzenli aralıklarla 
etkinliğini değerlendir
Eğer hedefe ulaşılamadı ise tanı ve tedaviyi değiştir
Deneyim ve rolüne göre diğer çalışanlara katıl ve/veya 
yönet
Acil durumları tanı ve yönet; uygun destek iste

Tutum Bak. Akut Hastalıklar
Akut karaciğer 
yetersizliği olan veya bu 
riski taşıyan hastanın 
tanınması ve yönetimi Bilgi

Karaciğerin sentez, immün ve detoksifikasyon 
görevleri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Akut karaciğer yetmezliğinin belirti ve bulguları ve 
ağırlığının değerlendirilmesi
Akut ve kronik üzerine akut karaciğer yetmezliğinin 
neden ve komplikasyonları, önlenmesi ve yönetimi
Bozulmuş karaciğer fonksiyonlarının araştırılması

Eşlik eden bozuklukların nedenleri, tanınması ve 
yönetimi :

GASTROİNTESTİNAL BOZUKLUKLAR: Karın 
ağrısı, şişkinlik; peptik ülser ve üst GİS kanaması; 
ishal ve kusma; pankreatit; sarılık; akut ve kronik 
karaciğer yetmezliği; Fulminan karaciğer 
yetmezliği; asetaminofene bağlı karaciğer hasarı; 
karaciğer ve dala
KARDİYOVASKÜLER BOZUKLUKLAR: 
hipotansiyon ve hipertansiyon (hipertansif aciller 
dahil); şok (kardiyojenik, hipovolemik, septik, 
anaflaktik); sık aritmiler ve iletim bozuklukları.
NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR: akut bilinç 
bozuklukları ve koma; anoksik beyin hasarı; 
konvülziyonlar; ensefalopati; KİBAS
HEMATOLOJİK BOZUKLUKLAR: koagülasyon 
ve fibrinolitik yolaklar ve bozuklukları; DİK; 
hemolitik sendromlar; akut anemi; masif kan 
tranfüzyonu komplikasyonları
METABOLİK BOZUKLUKLAR: elektrolit, sıvı 
dengesi ve asit-baz bozuklukları; termoregülasyon 
ve ilişkili bozukluklar

HELLP sendromu nedenleri, tanınması ve yönetimi
Çoklu organ yetmezliği patogenezi ve organ 
disfonksiyonu ile ilgili inflamatuvar cevap
Tedavi endikasyon ve kontrendikasyonları; tedavinin 
gereksiz ve boşuna olduğu durumlar
Karaciğer yetmezliği ve tedavisisnin diğer organlar 
üzerine etkileri
Yetmezlikteki karaciğer için destek tedavileri 
(ekstrakorporal karaciğer desteği dahil) ve acil 
transplantasyon endikasyonları
Nörolojik fonksiyonları değerlendirme yöntemleri. 
Örn: Glasgow Koma Ölçeği
Serebral perfüzyon basıncı, serebral oksijenasyon 
ilkeleri ve iyileştirme yöntemleri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kafa içi ve serebral perfüzyon basıncını etkileyen 
unsurlar ve tedaviler
Juguler ven saturasyonu, serebral doppler ve kan akımı 
ölçüm ilkeleri
EEG ve uyarılmış potansiyellerin ilkeleri, 
endikasyonları ve kısıtlamaları
Hepatotoksik ilaçlar ve karaciğer bozukluğuna göre 
ilaç doz ayarlaması
Kan veya plazmadaki ilaç düzeylerinin yorumlanması 
ve endikasyonları
Kan şekeri kontrolü: endikasyonlar, yöntemler, 
güvenlik ve etkinliğinin monitörizasyonu
Gastro-özofageal balon tamponat uygulama esasları ve 
teknikleri (örn. Sengstaken-Blakemore)
Transkutan ve transjuguler karaciğer biyopsisi ve 
transjugular intrahepatik portosistemik şant (TIPSS) 
endikasyonları
Sonuçları tahmin/ prognoz göstergeleri ve tedavi 
ölçeklerinin esasları; bireysel sonuçları belirlemede 
ölçekleme sistemlerinin kısıtları

Beceri ve Davranışlar
Akut karaciğer yetmezliği riskine sahip hastaların 
belirlenmesi
Karaciğer fonksiyon testlerinin yorumlanması
Organ sistem disfonksiyonu riskini tanıma
Uygun incelemelerin talimatını verme ve önceliğini 
belirleme
Özel girişim ve tedavilere ait veya karşı olan kanıtları 
değerlendirebilme
Klinik ve laboratuvar bilgilerine dayalı olarak bir 
yönetim planı kurma
İlaç ve tedavilerin olası etkileşimlerini düşünme
Tedavinin hedefini belirleme ve düzenli aralıklarla 
gözden geçirme
Eğer hedefe ulaşılamadı ise tanı ve/veya tedaviyi 
değiştirmeyi düşünme
Eğer endikasyonu varsa acil havayolu yönetimini, 
oksijen tedavisini ve ventilasyonu sağlama
Bilinç bozukluğu olan hastayı muayene etme ve bakım 
planlama
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Glasgow Koma Ölçeğini değerlendirme ve 
belgelendirme
Akut olarak artmış kafa içi basıncını düşürmek için 
acil eylemde bulunma
Kafa içi basınç monitörizasyonundan bilgileri elde 
etme ve yorumlama
Kafa içi basınçtaki yükselmeleri en aza indirmek için 
kardiyorespiratuvar fizyolojiyi yönetme
Koagülopatileri belirleme ve yönetme
Hiper/hipoglisemiyi önleme, belirleme ve yönetme
Hiponatremiyi önleme, belirleme ve tedavi etme
Abdominal parasentez yapma (bak Abdominal 
Parasentez)
Olanakların yetersiz olduğu veya özel uzmanlık 
gerektiren hastaları belirleme (nakil gereksinimi)
Deneyim ve rolüne göre diğer çalışanlara yardımcı 
olma, yönetme ve liderlik yapma
Acilleri tanıma ve yönetme; uygun yardım isteme

Tutum
Bu yetkinlik için gerekli tutumlar Konfor ve Derlenme 
başlığı altındaki tüm yetkinlikler ile aynıdır.

Nörolojik bozukluğu 
olan hastanın tanınması 
ve yönetimi Bilgi Nörolojik bozukluğun semptom ve bulguları

Bilinç değişikliklerinin toksik, metabolik, yapısal ve 
infeksiyoz nedenleri
Bozulmuş nörolojik fonksiyonun araştırılması; 
nörolojik fonksiyonu değerlendirme yöntemleri (ör. 
Glasgow koma skalası)
Acil olarak beyinin görüntülenmesi ve nöroşirujikal 
konsültasyon için endikasyonlar
EEG ve uyarılmış potansiyellerin prensipleri, 
endikasyonları ve sınırlamaları
Nörolojik yetersizliklere neden olan bozuklukların 
sebepleri, tanınması ve yönetimi Nörolojik bozukluklar

Akut konfüsyonel durum ve koma
Postanoksik beyin hasarı
İntrakraniyal hemoraji ve infeksiyon
Subaraknoid kanama
Serebrovasküler olaylar

45/139



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Yoğun	  Bakım,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  32/100

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Konvülsiyonlar ve status epileptikus
Menenjit ve ensefalit
İntrakraniyal basıncı artıran medikal sebepler
Solunum yetersizliğine neden olan akut 
nöromüsküler hastalıklar (ör. Guillain Barre, 
myastenia gravis, malign hipertermi)
Kritik hastalık polinöropatisi, motor nöropati ve 
myopati
Metabolik bozukluklar
Elektrolit bozuklukları
Asit-baz bozuklukları
Sıvı balansı bozuklukları
Termoregülasyon ve ilişkili bozukluklar

Akut havayolu yetersizliği ve akut solunum 
yetmezliğinin semptom ve bulguları; nörolojik 
yetersizliği bulunan hastalarda girişimler için 
endikasyonlar
Tedavi için endikasyon ve kontrendikasyonlar; 
tedavinin gereksiz veya faydasız olduğu durumlar
Bozulmuş nörolojik fonksiyon ile destek ve 
tedavisinin diğer organ sistemleri üzerine etkisi
Bireysel olarak bir hastanın tedaviye yanıtı üzerine 
beraberinde aldığı tedavi ve/veya eşlik eden 
hastalıkların etkis
Serebral perfüzyon basıncı, serebral oksijenasyon ve 
bunları optimize edebilen metodların prensipleri
İntrakraniyal ve serebral perfüzyon basıncını 
etkileyebilen faktör ve tedaviler
Artmış intrakraniyal basıncın (ICP) etiyolojisi ve 
yönetimi
İntrakraniyal basınç monitorizasyonu için mevcut 
sistemler- endikasyonlar, prensipler, monitorizasyon 
aparatının tipi ve yerleşim yeri, veri toplanması ve 
sorun çözme
Artmış intrakraniyal basınç için serebrospinal sıvı 
(CSF) drenajı
Kapalı kafa travması yönetiminin prensipleri
Darbe (coup) veya karşı darbe (contra-coup) hasarları
Sekonder beyin hasarını önleme yöntemleri
Serebral vazospazmın yönetimi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Lomber ponksiyonun endikasyonları, 
kontrendikasyonları ve komplikasyonları (bakınız 
5.18)
Juguler venöz satürasyon, serebral dopler velositesi ve 
serebral kan akımı ölçümlerinin prensipleri
Hipo/hiperterminin oluşturulması veya tedavi yöntemi 
olarak kullanılması için uygulama teknikleri
Prognozun tahmininde kullanılan göstergeler ve tedavi 
yoğunluğunu gösteren skalaların prensipleri; bu 
skorlama sistemlerinin sınırlamaları

Beceri ve Davranışlar
Nörolojik yetersizlik gelişme riski taşıyan hastaları 
tanımla
Nörolojik bozukluğa katkıda bulunan faktörleri belirle 
ve kaçın
Konfüze hastayı muayene et ve bakımı planla
GCS’nu değerlendir ve kaydet
Verilen klinik özelliklere göre sınırlı ayırıcı teşhis 
yaparak bir çalışma gerçekleştir
Uygun inceleme yöntemlerini önem sırasına göre diz 
ve order et
Klinik ve laboratuar verilere dayanan bir tedavi planı 
oluştur
İlaç ve tedaviler order edilirken potansiyel 
etkileşimleri düşün
Tedavinin hedeflerini belirle ve düzenli aralıklarla 
etkinliğini değerlendir
Hedeflere ulaşılamazsa tanı ve/veya tedaviyi modifiye 
etmeyi düşün
Bir intrakranial basınç monitorünün yerleştirilmesi 
veya idamesini üstlen veya yardım et
İntrakraniyal basınç monitöründen verileri elde et ve 
yorumla
Yaşamı tehdit eden intrakraniyal ve serebral perfüzyon 
basıncındaki değişiklikleri tanımla
Akut olarak artmış intrakraniyal basıncı düşürmek için 
hızlı girişimde bulun
İntrakraniyal basınçtaki artışı en aza indirmek için 
kardiorespiratuar fizyolojiyi yönet
Denetim altında lomber ponksiyon yap (bakınız 5.18)
Hiponatremiyi önle, tanımla ve tedavi et
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın gereksinimlerinin yerel imkanları aştığı veya 
özel bir uzmanlık dalına gereksinim (transferi için) 
olduğu zamanı belirle
Deneyim ve görevlerine göre uygun olarak diğerlerini 
yönet, sorumluluk ver ve denetle
Acil durumları tanı ve yönet; uygun yardımda bulun

Tutum
Bu yetki için gerekli tutumlar, bölüm 3’deki tüm 
yetkiler için aynıdır

Akut gastrointestinal 
yetersizliği olan hastanın 
tanınması ve yönetimi
Akut solunum 
yetersizliği, akut akciğer 
hasarı ve akut 
respiratuvar distres 
sendromu olan 
hastaların tanınması ve 
yönetimi

Akut Akciğer Hasarı Sendromu (ALI/ARDS) 
Olan Hastanın Teşhis ve Yönetimi Tanı koyar

Septik hastanın 
tanınması ve yönetimi

Bilgi

Sepsis, ağır sepsis, septik şok ve sistemik inflamatuar 
yanıt sendromunun (SİRS) patogenezi, tanımalamaları 
ve tanı kriterleri
Sepsisin gizli indikatörleri
Sepsis ilişkili organ disfonksiyonunun nedenleri, 
tanınması ve yönetimi; sepsisin çoklu-sistem etkileri 
ve bunların klinik yönetimdeki rolleri
Enfeksiyon ve inflamatuvar yanıt ile ilişkisi
Sepsis medyatörleri
Çoklu organ disfonksiyonu ve ilişkili inflamatuvar 
yanıtın patogenezi
Aşağıda belirtilen eşlik eden sorunların nedenleri, 
tanısı ve yönetimi
Kanıta dayalı kılavuzlar: sepsis bakım paketi – 
rasyoneli ve endikasyonları; erken hedefe yönelik 
tedavi ilkeleri
Tedavi endikasyonları ve kontrendikasyonları; 
tedavinin gereksiz veya boşuna olduğu durumlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Eşlik eden diğer tedavi ve hastalıkların hastanın 
tedaviye olan yanıtına etkileri
Etkili sıvı resüsitasyon teknikleri
Dolaşımı desteklemek için sıvılar ve 
vazoaktif/inotropik/anti-aritmik ilaçların kullanımı
Lokal bakteriyel direnç ve antibiyotik politikaları; 
kontaminasyon, kolonizasyon ve enfeksiyon farkı
Sık kullanılan antimikrobiyal ilaçların (antibakteriyel, 
antifungal, antiviral, antiprotozoal, antihelmint) 
endikasyonları, komplikasyonları, etkileşimleri, 
tercihleri, monitörizasyonu ve etkinlikleri
İnflamatuvar yanıtı modifiye eden tedavilerin güvenli 
kullanımı
Kan şekeri kontrolü ilkeleri: endikasyonlar, metodlar, 
güvenli ve etkin monitörizasyonu
Adrenokortikal disfonksiyonun saptanması ve 
yönetimi
Kar-zarar oranı ve maliyet etkinlik ilkeleri
Çoklu sistem disfonkisyonu veya yetmezliğinin 
prognostik önemi

Beceri ve davranışlar
Endikasyon varlığında acil havayolu yönetimi, oksijen 
tedavisi ve ventilasyon uygular
Dolaşımsal şoku değerlendirir, tahmin eder ve yönetir
Uygun monitörizasyon, sıvı tedavisi ve vazoaktif 
ilaçları kullanarak septik şoku olan hastayı resüsite 
eder
Dolaşımı desteklemek için sıvılar ve 
vazoaktif/inotropik/anti-aritmik ilaçları kullanır
Antimikrobiyal ilaç tedavisini yönetir
Mikrobiyolojik testleri yapar ve yorumlar
Mevcut klinik özelliklere dayalı işlevsel ve sınırlı 
ayırıcı tanı yapar
Uygun tetkikleri ister ve öncelik belirler
Klinik ve laboratuar verilere dayalı yönetim planı 
oluşturur
Özellikli terapötik girişim ve tedavilere yönelik ve 
karşı kanıtları değerlendirir
İlaç ve tedavi reçetelerken olası etkileşimleri dikkate 
alır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Düzenli aralıklarla tedavi hedeflerini tanımlar ve 
etkinliğini değerlendirir
Hedeflere ulaşılmadıysa tanı ve/veya tedaviyi 
modifiye eder
Hiper/hipoglisemiyi önler, tanır ve yönetir
Tecrübe ve rolüne göre diğer kişileri uygun bir şekilde 
yönetir, görevlendirir ve yönlendirir
Acilleri tanır ve yönetir; uygun yardım ister

Tutumlar (Kritik hastada akut tıbbi durumların 
yönetimi tutumları ile aynı)

Çevresel toksin veya 
ilaca bağlı 
intoksikasyonların 
tanınması ve yönetimi

İlaçlarla ve Çevresel Toksinlerle Zehirlenen 
Hastaları Tanır ve Yönetir Tanı koyar

Tedavisini yönetir beceri ve davranışlar geliştirebilir
Klinik bilgiyi yorumlama, sentez, kayıt, (yazılı ve 
sözlü) paylaşma becerisi kazanır
Klinik özelliklere dayalı ayırıcı tanılar ve çalışma 
geliştirme beceri sahibidir
Uygun araştırmaları belirleri ve sıralar
Klinik ve laboratuar bilgilere dayanan planı saptar 
ve yönetir
Spesifik terapötik müdahale ve tedavilerin yararlı 
veya zararlı olarak kanıta dayalı eleştirel 
değerlendirir
Karaciğer fonksiyonlarını laboratuar testleri ile 
yorumlar
İlaçları ve tedavileri reçetelerken potansiyel 
etkileşimlerine uygun plan yapar
Düzenli aralıklarla tedavi hedeflerinin ve 
etkinliğinin gözden geçirir. Hedeflere ulaşılamadıysa 
tanı ve/veya tedaviyi değiştirilmek üzere gözden 
geçirir
Glasgow Koma Skoru’nun belirler ve dokümante 
eder
Acil havayolu yönetimi, oksijenizasyon ve 
ventilasyonun sağlar
Böbrek yetmezliği gelişme riski olan hastaları tanır
Akut karaciğer yetmezliği gelişme riski olan 
hastalarını tanır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Koagülopatleri tanır ve yönetir
Karmaşık hastaları inceler ve tedavisini planlar
İhtiyacı yerel kaynakları aşan ve uzmanlık 
gerektiren hastaları belirler, transferlerini ayarlar
Acil durumları tanır ve yönetir, gerektiğinde yardım 
ister
Tutum
Bu yetkinlik için gereken tutum, Etki Alanı 3’teki 
tüm yetkinliklerle aynıdır. Lütfen 3.1 deki yetkinliğe 
veya bu bölümün sonundaki toplam ders programına 
uyunuz

Yaşamı tehdit eden 
maternal peri-partum 
komplikasyonların 
tanınması ve ilgili 
branşlarla ortak yönetimi

Tek veya çoklu organ 
yetersizliği durumunda 
tedavi amaçlı organ 
sistemlerinin 
desteklenmesi

İlaçlar ve tedavilerin 
güvenli uygulanması Bilgi İlaçların etkileri

Farmakokinetik ve farmakodinamikleri
Sistemik farmakoloji: aşağıda belirtilen ilaçlar dahil 
sık kullanılan ilaçların endikasyonları, 
kontrendikasyonları, etkileri ve etkileşimleri
İlaçların yan etkileri, etkileşimleri ve bunların 
yönetimi

Ciddi yan etkilerin tanınması ve yönetimi ve anafilaksi
İlaçların ve tedavilerin reçetelenmesinde lokal 
politikalar ve prosedürler
Kan veya plazma ilaç düzeyleri için endikasyonların 
bilinmesi ve temel yorumlanması
İlaç tedavisinin organ sistem fonksiyonu üzerine olan 
etkisi
Eşlik eden diğer tedavi ve hastalıkların hastanın 
tedaviye olan yanıtına etkileri
Profilaktik tedaviler ve endikasyonları
Kar-zarar oranı ve maliyet etkinlik ilkeleri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Özgül tedavilerin komplikasyonları, sıklıkları ve 
yönetimi
Tedavinin gereksiz olduğu durumlar
Kritik hastalığın hemostaz mekanizmaları üzerine 
etkileri ve hemostatik bozuklukların nedenleri
Sıvı, elektrolit, asit-baz ve glukoz kontrol fizyolojisi
Sıvı, elektrolit, asit-baz ve glukoz dengesi 
bozukluklarında tedavi stratejileri
Kan şekeri kontrolü ilkeleri: endikasyonlar, metodlar, 
güvenli ve etkin monitörizasyonu
Klinik bulgular ve modern teknolojiyi kulanarak 
İntravasküler volum ve hidrasyon durumunun 
değerlendirilmesi
Sıvı tedavileri: bileşenleri, fiziksel özellikleri, sık 
kullanılan sıvıların dağılımı ve itrahı; bunların 
uygulamasının endikasyonları, kontrendikasyonları ve 
komplikasyonları
Kristalloid ve kolloid solusyonların teorik avantaj ve 
dezavantajları
Anemi, trombositopeni, nötropeni ve pansitopeninin 
patogenezi ve yönetimi
Kan ve kan ürünü tedavilerinin ilkeleri; masif 
trnasfüzyon ilkeleri
Akuta karşı kronik solunum yetmezliğinin 
özelliklerinin ayırımı ve bunun yönetime olan etkileri
Oksijen tedavisi ilkeleri ve oksijen uygulama 
cihazlarının kullanımı
Güvenli oksijen kullanımı; pulmoner oksijen 
toksisitesi bulguları
Nefrotoksik ilaçlar ve renal bozukluk/yetmezlikte ilaç 
dozlarının ayarlanması
Enteral ve paranteral nütrisyon tekniklerinin 
endikasyonları, limitasyonları, metodlar ve 
komplikasyonları
Kanama riski: terapötik antikoagülanların 
endikasyonları, kontrendikasyonları, monitörizasyonu 
ve komplikasyonları
Nütrisyon formülleri: endikasyonlar, komplikasyonlar 
ve bunların yönetimi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Beceri ve davranışlar Hastanın ihtiyaçlarına göre tedavi önceliklerini belirler
Klinik ve laboratuvar verilere dayalı yönetim planı 
oluşturur
İlaç ve tedavi reçetelerken olası etkileşimleri dikkate 
alır
Alternatif ilaç ve tedavilerin kar-zarar ve maliyet-yarar 
ilişkisini dikkate alır
Özellikli terapötik girişim ve tedavilere yönelik ve 
karşı kanıtları değerlendirir
Tedavi için gerçekçi hedefler oluşturur (bağımsız 
olarak veya diğer ekiplerle ortak olarak)
Düzenli aralıklarla tedavi hedeflerini tanımlar ve 
etkinliğini değerlendirir
Hedeflere ulaşılmadıysa tanı ve/veya tedaviyi 
modifiye eder
Tedavinin gereksiz ve boşuna olduğu durumları tanır
İntravenöz ilaçları uygular (hazırlar, yolu ve uygulama 
yöntemini seçer ve dokümante eder)
Hikaye, muayene ve ön incelemelere dayalı uygun 
antibiyotik tedavisini reçeteler
Uygun sıvı, hacim, hız ve uygulama yöntemini seçer
Sıvı tedavisinin hedeflerine ulaşılmadıysa (örneğin: 
devam eden kanama), bilinmeyen bir patolojiyi 
düşünür ve dışlar
Renal fonksiyon bozukluğuna yol açan faktörleri 
belirler ve uzaklaştırır
Antikoagülasyon tedavi reçeteler ve yönetir
Uygun standart enteral beslenme rejimini reçeteler
Tecrübe ve rolüne göre diğer kişileri uygun bir şekilde 
yönetir, görevlendirir ve yönlendirir

Tutumlar
Organ sistem desteklerinin zamanında başlamasının 
önemini anlar
Organ sistem destekleri ile özgül tedavilerin farkını 
anlar
Hasarlı, yetmezlikte veya bu durumlar olmasa da tüm 
organların destek tedavisi ihtiyacını anlar
Monitörize edilen değişkenlerdeki akut değişikliklere 
hızlı yanıt verir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastalar, yakınları ve sağlık personeli ile uygun 
konsültasyon, iletişim ve ekip çalışması yapar
Hasta ve yakınlarına merhametli bakım gösterir
Hasta distresini en aza indirgemeyi benimser
Hastalar ve ailelerinin fikirleri ve inançlarına ve 
bunların karar verme sürecine etkilerine saygılı olur 
(kendi fikirlerini dayatmaz)
Muktedir hastaların ifade ettikleri isteklerine saygılı 
olur
Tecrübe ve rolüne göre diğer kişileri uygun bir şekilde 
yönetir, görevlendirir ve yönlendirir
Kısıtlılıklarının farkında olur, yardım ister ve kabul 
eder (nasıl, ne zaman ve kime sorulacağını bilir)

Antimikrobiyal ilaç 
tedavisinin yönetimi Bilgi

Yoğun bakım biriminde enfeksiyon epidemiyolojisi ve 
kontrolü

Mikroorganizma tipleri, dirençli suşların ortaya çıkışı, 
bulaş yolları, fırsatçı ve hastane kökenli enfeksiyonlar; 
kontaminasyon, kolonizasyon ve enfeksiyon ayrımı
Hastane kökenli enfeksiyonlar için risk faktörleri ve 
ortaya çıkışını azaltmak için alınması gereken 
enfeksiyon kontrol önlemleri
Klinik örnek alma ve mikrobiyolojik izlem 
gereksinimleri
Yerel bakteriyel direnç verileri ve antibiyotik 
politikaları
Sık kullanılan antimikrobiyal ilaçların endikasyonları, 
komplikasyonları, etkileşimleri, seçimi, izlenmesi ve 
etkinliği (antibakteriyeller, antifungaller, antiviraller, 
antiparaziterler, antihelmintikler)
Başlangıç ampirik tedavi belirleme ilkeleri ve klinik, 
laboratuvar bulgularına göre tedavinin düzenlenmesi
İnflamatuvar yanıtı etkileyen ilaçların güvenli 
kullanımı
Kan veya plazma ilaç düzeylerinin belirlenmesinin 
endikasyonları ve temel yorumun yapılması
Organ veya sistem fonksiyonlarına ilaç tedavisinin 
etkileri
Eşlik eden hastalık veya birlikte uygulanan tedavilerin 
hastanın tedaviye yanıtına etkisi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Profilaktik ilaç uygulamaları ve endikasyonları
Tedavinin gereksiz olduğu durumlar
Kusma ve regürjitasyon nedenleri; aspirasyonun 
önlenmesi ve tedavisi
Ventilatör ilişkili pnömoni; tanım, patogenez ve 
tedavisi
Gastrointestinal mikrobiyal translokasyonu önleme 
teknikleri
Uygunsuz antimikrobiyal tedavinin hasta ve çevre için 
riskleri

Beceri ve davranış

Mikrobiyolog ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile 
klinik, laboratuvar ve yerel (hastane ve ulusal) 
mikrobiyolojik verileri izlemek için işbirliği yapar
Klinik ve laboratuvar bulgularına göre tedavi planı 
uygular
Özgül terapötik girişimler veya tedaviler için veya 
bunlarla ilişkili kanıtları bildirir
Hastanın öyküsü, muayene bulguları ve ilk 
değerlendirmelerine göre uygun ampirik 
antimikrobiyal tedaviyi başlar
İntravenöz ilaçları uygular (Hazırlar, uygulama yol ve 
yöntemini seçer ve kayıt eder)
Tedavi için gerçekçi amaçlar belirler (diğer ekiplerle 
birlikte veya bağımsız olarak)
Tedavi hedeflerini tanımlar ve düzenli aralıklarla 
etkinliği değerlendirir
Hedefler ulaşılmadıysa tanı ve tedaviyi gözden geçirip 
tekrar düzenlemeyi değerlendirir
Tedavinin gereksiz olduğu zamanı tanımlar

Tutum

Bu yeterlilik için gerekli tutumlar "İlaçlar ve 
tedavilerin güvenli uygulanması" tanım 
kümesindekiler ile aynıdır

Kan ve kan ürünlerinin 
güvenli kullanımı Bilgi

Hematolojik testlerin (koagülasyon ve orak hücre 
testleri dahil) endikasyonları ve temel yorumlanması.
Kan grubu ve kros-meç (çapraz karşılaştırma) 
endikasyonları ve temel yorumlanması.
Anemi, trombositopeni, nötropeni ve pansitopeni 
patogenezi ve tedavisi.
Kan transfüzyonunun endikasyonları, 
kontrendikasyonları, riskleri ve alternatifleri.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kan ürünleri isteği yapılması, depolanması ve 
prosedürlerin verifikasyonu, verilme esnasında 
monitorizasyonu ve yan etkilerin raporlanması 
kuralları için lokal protokoller.
Kan ve kan komponent tedavisinin prensipleri; masif 
transfüzyon prensipleri.
Kontamine kan/vücut sıvılarından olan infeksiyonlar; 
kontaminasyon olursa strateji(örneğin, iğne batması 
gibi).
Koagülasyon ve fibrinolitik yollar ve onlarla ilgili 
hastalıklar; hemostazın klinik ve laboratuar 
değerlendirilmesi.
Plazma değişiminin prensipleri.

Beceri ve davranışlar
Lokal protokollere göre kan ürünleri verilmesini yaz, 
denetle, doğrula ve uygula.
Hemostatik ve koagülasyon bozukluklarını tanımla ve 
düzelt.

Tutum

Bu yetkinlik için gerekli tutumlar "Tek veya çoklu 
organ yetersizliği durumunda tedavi amaçlı organ 
sistemlerinin desteklenmesi" başlığı altındaki tüm 
yetkinlikler ile aynıdır.

Dolaşımı desteklemek 
için sıvılar, vazoaktif ve 
inotropik ilaçların 
kullanımı Bigi Kalp ve dolaşımın fizyoloji ve patofizyolojisi

Değişmiş intravasküler hacmin patofizyolojik etkileri
Sıvı tedavileri: Sık kullanılan sıvıların içerikleri, 
fiziksel özellikleri, dağılımı ve klerensi; 
endikasyonları, kontrendikasyonları ve 
komplikasyonları
Sıvıya cevabı değerlendirmenin mekanizması
Kristalloid ve kolloid solüsyonların teorik avantaj ve 
dezavantajları
Kan transfüzyonunun endikasyonları, 
kontrendikasyonları, riskleri ve alternatifleri

Hemodinamik monitorizasyon prensipleri – invazif ve 
non-invazif yöntemler, endikasyonları ve sınırlamaları, 
fizyolojik parametreler ve dalga formu yorumlaması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kardiyak output ve ilişkili hemodinamik değişkenleri 
ölçüm için mevcut invazif ve noninvazif sistemler, 
takip cihazlarının yerleştirilme yerleri, tipleri ve 
prensipler
Kardiyak output ölçüm tekniklerinin (ör. Pulmoner 
arter kateteri, özofageal doppler, PiCCO, LiDCO) 
endikasyonları, sınırlamaları ve komplikasyonları ile 
bunları önlemek için alınacak tedbirler
Etyoloji ve fizyolojik verilere cevaba göre şok 
durumlarının patofizyolojisi, tespiti ve tedavisi
Hemodinamik bozulmaları tanımlamak için 
hemodinamik monitorizasyon ve klinik muayeneden 
elde edilen verileri birleştirme
Kalp yetmezliğinin patofizyolojisi ve tedavisi

İnotropik / vazoaktif ilaç tedavisinin endikasyonları, 
kontrendikasyonları, sınırlamaları ve komplikasyonları
İnotropik ajanlar, eşlik eden tedaviler ve/veya 
komorbid hastalıklar (ör. İskemik kalp hastalığı) 
arasındaki etkileşimler
İnotropik ve vazopressör ajanların reseptör spesifik 
etkileri; reseptör fonksiyonu üzerine (ör. Down 
regülasyon) kritik hastalığın ve eşlik eden tedavilerin 
etkileri

Beceri ve Davranışlar
Hemodinamik değişkenleri (ilişkili değişkenler dahil) 
ölçer ve yorumlar
Klinik ve laboratuar bilgilere dayanarak tedavi planı 
oluşturur
Uygun sıvıyı, hacmi, hızı ve uygulama yolunu seçer
Tekrarlanan sıvı yüklemelerini uygular ve cevabı izler
Sıvı tedavisi hedeflerine ulaşılmazsa (ör. devam eden 
kanama) bilinmeyen patolojileri göz önüne alır ve 
dışlar
Uygun izlem, sıvı tedavisi ve vazoaktif ajanları 
kullanarak septik şoklu bir hastayı resüsite eder
Uygun bir inotrop / vazopresör dozunu, fizyolojik 
hedefleri, hız ve uygulama yolunu seçer
İntravenöz ilaçları uygular (hazırlama, uygulama yolu 
ve şeklini seçer ve kayıt eder)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İlaç ve sıvıları uygulamak için infüzyon pompalarını 
kullanır
Tedavi hedeflerini belirler ve düzenli aralıklarla 
etkinliği gözden geçirir
Acil durumları tanır ve tedavi eder; uygun bir şekilde 
yardım ister

Tutum

Bu yeterlilik için gerekli tutumlar "İlaçlar ve 
tedavilerin güvenli uygulanması" tanım 
kümesindekiler ile aynıdır

Mekanik dolaşım 
destekleyici cihazların 
kullanımının 
tanımlanması

Dolaşımın Sağlanması İçin Yardımcı Mekanik 
Cihazların Tanımlanması Tanı koyar

Kardiyak yetersizliğin patofizyolojisini tanır ve 
tedavisini yapar
Profilaktik tedaviler ve bu tedavilerin 
endikasyonlarını tanır
Kalp pili için teknik ve ilkeleri tanır
Sağ ve sol ventrikül destek cihazlarının ilkelerini 
tanır
İntra aortik balon pompasının endikasyon, 
kontrendikasyon, komplikasyon ve temel ilkelerini 
tanır
Ekstra korporeal membran oksijenizasyonunun 
(ECMO) ilkelerini tanır
Hemodinamik monitorizasyonun ilkelerini. İnvazif 
ve non invazif metodları, endikasyon ve 
sınırlamaları, fizyolojik parametreleri bilir ve 
yorumlamar
Kardiyak output ve buna bağlı hemodinamik 
değişiklikleri ölçmeye yarayan invazif ve noninvazif 
cihazlar, cihazın tipinin ve yerleşim yerini belirler ve 
ilkelerini tanır
Hemodinamik bozuklukları tanımlamak için klinik 
çalışmalardan ve hemodinamik 
monitorizasyonlardan sağlanan verileri bütünleştirir
Etyoloji ve fizyolojik verilere yanıta göre şoku tanır, 
patofizyoloji ve yönetimini yapar
Tutum

58/139



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Yoğun	  Bakım,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  45/100

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bu yetkinlik için gereken tutum, Etki Alanı 4’teki 
tüm yetkinliklerle aynıdır. Lütfen 4.1 deki yetkinliğe 
veya bu bölümün sonundaki toplam ders programına 
uyunuz

İnvaziv ve non-invaziv 
mekanik ventilasyona 
başlanması, yönetimi ve 
sonlandırılması Bilgi Solunum yetmezliği nedenleri, önlenmesi ve yönetimi

Oksijen tedavisi prensipleri ve oksijen uygulama 
apareylerinin kullanılması

Akut hava yolu yetmezliği ve akut solunum yetmezliği 
belirti ve bulguları ve girişim endikasyonları
Akut ve kronik solunum yetmezliğinin belirgin 
özellikleri ve tedaviye yansımaları
Acil havayolu yönetiminin prensipleri
İnvasiv ve non-invasiv mekanik ventilasyon 
indikasyonları ve metodları
Sürekli (continuous) positif hava yolu basıncı (CPAP) 
, ve pozitif ekspirium sonu basınç (PEEP), ve PEEP-
CPAP uygulama sistemlerinin prensipleri
Mekanik ventilasyon modları, endikasyonları, 
kontraendikasyonları ve her modun beklenen sonuçları 
(CMV, IRV, PRVC, HFOV, SIMV, PS, CPAP, BIPAP, 
NIV)
En azından bir pozitif basınçlı ventilatör kullanılması, 
bir non-invasiv ventilatör kullanılması, ve bir CPAP 
cihazı kullanılması
Ventilatör, soluma devresi ve monitorizasyon 
cihazlarının kontrolüne sistematik yaklaşım
Ventilatörü ilk ayarlama ve hastanın durum ve yanıtına 
göre ayarlarda modifikasyon yapmaVentilatör monitorizasyon prensipleri, solunum 
sayısının, tidal volümün, dakika ventilasyonunun, 
ortalama, zirve, ekspirasyon sonu ve plato basınçları, 
intrensek ve ekstrensek PEEP, inspiratuar oksijen 
konsantrasyonu, arteryal kan gazları ve asit baz 
statüsü, önemi; ventilasyon modu ve monitorizasyon 
için seçilen parametreler arasındaki ilişki; havaakımı 
ve havayolu basınç dalgaformları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Doku oksijenizasyon yeterliliği değerlendirilmesi
Mekanik ventilasyon esnasında pulmoner mekanik 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Solunum desteğinin potansiyel yan etkileri ve 
komplikasyonları ve bunları en aza indirmenin 
metodları
Kusma ve regurgitasyon nedenleri, pulmoner 
aspirasyon önlenmesi ve yönetimi
Ventilatör ilişkili pnömoni: tanımlama, patogenez ve 
önlenmesi
Gastrointestinal mikrobial translokasyon önlenmesi 
teknikleri
Profilaktik tedaviler ve kullanılması endikasyonları
Oksijenin güvenli reçetelenmesi; pulmoner oksijen 
toksititesi belirtileri
Solutulan hastalarda akciğer zedelenmesi nedenleri; 
pulmoner barotravma etkileri ve klinik belirtileri
Yapay solunumun kardiovasküler ve oksijen 
gönderilme parametrelerine, diğer organ 
fonksiyonlarına etkisi, ve bu etkilerin nasıl monitorize 
edileceği (kalb-akciğer etkileşimleri)
Yoğun bakımda fizyoterapi prensipleri
Mekanik ventilasyondan ayrıştırma (weaning) 
prensipleri, ve ayrıştırmayı engelliyen faktörler
Trakeostomi endikasyon ve kontraendikasyonları 
(perkütan ve cerrahi) ve mini trakeostomi
Trakeostomi tüplerinin ve komplikasyonlarının 
yönetimi
Vüct dışı (extra-corporeal) membran oksijenizasyonu 
prensipleri (ECMO)

Beceriler ve Davranışlar
Klinik ve laboratuar bilgilerine göre bir yönetim planı 
oluştur Bir hasta için uygun ventilatör tipini ve modunu seç

Ventilatör hatalı kurulmasını ve hatalı bağlantıları 
belirle ve düzelt
CPAP cihazındaki bir hastayı stabilize et
Non-invasiv (NIV) ventilatördeki bir hastayı 
stabilise et
Positif basınç ventilatöründeki bir hastayı stabilize 
et
Arteryel kan gazı örneğinden verileri yorumla
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yeterli oksijenizasyondan, PaCO2 ve pH dan emin 
ol
Ventilatör alarmlarını ayarla ve verileri yorumla
Ayrıştırma (weaning) planı yap, monitorize et ve 
gözden geçir
Tedavi hedeflerini tanımla ve düzenli aralıklarla 
etkinliğini gözden geçir
Hedeflere ulaşılmadıysa tanıyı ve/veya tedaviyi 
modifiye etmeyi düşün
Deneyim ve rolüne göre başkalarına liderlik et, 
süpervizyon yap ve yetki ver
Acil durumları tanı ve yönet; uygun yardımı ara

Tutumlar
Organ-sistemi desteğinin zamanında verilmesinin 
önemini kavrar
Organ sistemi desteği ve spesifik tedavi arasındaki 
farkı takdir eder
Yetmezlikte/zedelenmiş olup oladığına bakmadan 
bütün organ sistemleri için destekleyici tedavi 
gereksinimini kavrar
Monitorize edilen değişkenlerdeki akut değişikliklere 
hızla tepki gösterir
Hastalar, hasta yakınları ve sağlık ekibi ile etkili bir 
şekilde konsülte eder, iletişim kurar ve işbirliği yapar
Hastaların ve hasta yakınlarının sıkıntılarını azaltma 
isteğine şevkatle yaklaşır
Hasta ve ailesinin düşünce ve inançlarına ve bunların 
verilecek kararlara etkisine saygı gösterir (kendi 
görüşlerini zorlamaz)
Yeterli hastaların belirtilmiş isteklerine saygı gösterir

Renal replasman 
tedavisinin başlanması, 
yönetimi ve 
sonlandırılması Bilgi Sıvı, elektrolit, asit-baz fizyolojisi ve glukoz kontrolü

Böbrek yetmezliği nedenleri, belirtiler, bulguları ve 
(akut / kronik / kronik üzeri akut) ve girişim 
endikasyonları
Bozulmuş böbrek fonksiyonunun araştırılması
Akut böbrek yetmezliğinin özelliklerini kronik böbrek 
yetmezliğinden ayırma ve yönetimi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Endikasyonları, komplikasyonları ve renal replasman 
tedavilerinin seçimi (sürekli ve aralıklı)
Renal replasman tedavisi için gerekli invaziv 
cihazların yerleşimi ve yönetimi (örneğin geçici 
hemodiyaliz kateteri)
Hemofiltrasyonon, hemodiyaliz, periton diyalizi, 
hemoperfusion ve plazmaferez ilkeleri
Sürekli hemodiafiltrasyon cihazlarının çalışması ve 
fonksiyonu (anahtar bileşenler ve sorun giderme)
Sıvı tedavileri: bileşenler, fiziksel özellikleri, dağıtım 
ve yaygın olarak kullanılan sıvıların temizlenmesi; 
endikasyonları, kontrendikasyonları ve verildiğindeki 
komplikasyonları
Eşlik eden tedavi ve / veya yandaş durumların hastanın 
tedaviye bireysel cevabı üzerine etkileri
Sıvı dengesi çizelgelerinin endikasyonları ve 
yorumlanması
Nefrotoksik ilaçlar ve böbrek yetmezliğinde ilaç 
dozlarının ayarlanması
Böbrek yetmezliği ve tedavisinin diğer organ 
sistemleri üzerindeki etkisi

Beceri ve Davranışlar
Hastanın ihtiyaçlarına göre tedavinin 
önceliklendirilmesi
Klinik ve laboratuvar bilgilere dayanarak bir yönetim 
planı kurma
Özel terapötik girişimler ve tedaviler için kanıtları 
değerlendirme
Alternatif ilaç ve tedavilerin risk-yarar ve maliyet-
yararını düşünme
Tedavi için gerçekçi hedefler belirleme (bağımsız ya 
da diğer takımlar ile işbirliği içinde)
Sürekli renal replasman tedavisini yönetme
Renal replasman tedavileri için sıvı dengeleri ve 
uygun sıvı değişimi
Tedavi hedeflerini belirleme ve düzenli aralıklarla 
etkinliğini gözden geçirme
Klinik özellikler ve sıvı dengesi çizelgelerine göre sıvı 
ve elektrolit tedavisini değiştirme
Antikoagülasyon tedaviyi reçeteleme ve yönetme
Hipokalemiyi önleme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hemostatik ve pıhtılaşma bozukluklarını belirleme ve 
düzeltme
Hedeflere ulaşılamadığında tanı ve /veya tedaviyi 
değiştirmeyi düşünme
Bozulmuş böbrek fonksiyonlarını belirleme ve katkıda 
bulunan faktörlerden kaçınma
Tedavinin gereksiz veya boşuna olduğu durumları 
tanıma
Deneyim ve rolüne göre diğer çalışanlara yardımcı 
olma, yönetme ve liderlik yapma

Tutum

Bu yetkinlik için gerekli tutumlar " Tek veya çoklu 
organ yetersizliği durumunda tedavi amaçlı organ 
sistemlerinin desteklenmesi" başlığı altındaki tüm 
yetkinlikler ile aynıdır

Elektrolit, glukoz ve asit-
baz dengesizliğinin 
tanınması ve yönetimi

Elektrolit, Glukoz Ve Asit-Baz 
Bozukluklarının Tanınması Ve Yönetimi Tanı Koyar Bilgi

Kritik hastalıkların hemostatik mekanizmalar ve 
bozuklukların nedenleri üzerine etkisini tanır
Sıvı, elektrolit, asit-baz ve glukoz kontrolü 
fizyolojisinin gerekliliklerine uygun davranır
Sıvı, elektrolit, asit-baz, glukoz dengesi 
bozukluklarının işaret ve semptomları, 
patofizyolojik sonuçlarını tanır
Sıvı, elektrolit, asit-baz dengesi ve glukoz 
anormallikleri tedavi stratejilerini yapar
Böbrek yetersizliği (akut/ kronik/ kronik zeminde 
gelişen akut) nedenleri, işaretleri, semptomları, 
müdahale endikasyonlarını tanır
Beslenme bozukluğu tipleri; açlık ve yetersiz 
beslenme sonuçlarını değerlendirir
Kan şekeri kontrolu ilkeleri: endikasyonlar, 
yöntemleri, güvenlikönlemleri alır, etkinliğini izler
Sıvı tedavileri: bileşenleri, fiziksel özellikleri, 
dağılımları ve yaygın olarak kullanılan sıvıların 
klirensi; uygulama endikasyonları, 
kontendikasyonlar, komplikasyonları tanır
Beceri ve davranışlar geliştirebilir
Klinik ve laboratuar verilerine dayanarak bir 
yönetim planı kurar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Spesifik terapötik müdahale ve tedaviler lehine veya 
aleyhine kanıtları eleştirel olarak değerlendirir
Elektrolit bozukluklarını düzeltir (hiperkalemi, 
hiponatremi)
Kan glukoz düzeyini güvenli sınırlarda tutmak için 
bir diyet belirler ve yönetir
Renal bozukluklara yol açan faktörleri belirler ve 
kaçınmayı yapar
Yeterli oksijenizasyon, PaCO2 ve pH kontrolünü 
sağlar
Metabolik asidozun altta yatan sebeplerini tanımlar 
ve tedavi eder
Düzenli aralıklarla tedavi hedeflerini ve etkinliğini 
gözden geçirir .Hedeflere ulaşılamadıysa tanı 
ve/veya tedaviyi değiştirmeyi gözden geçirir
Tedavinin gereksiz veya nafile olduğu durumlarda 
tedavi endikasyonları ve kontrendikasyonları 
değerlendirir
Acil durumları tanır ve yönetir; uygun yardım ister
Tutum
Bu yetkinlik için gereken tutum, Etki Alanı 4’teki 
tüm yetkinliklerle aynıdır. Lütfen 4.1 deki yetkinliğe 
veya bu bölümün sonundaki toplam ders programına 
uyunuz

Nütrisyonel 
değerlendirme ve 
desteğin planlanması ve 
sağlanması Bilgi Metabolizmanın prensipleri

Nutriyentler- karbonhitratlar, yağlar, proteinler, 
vitaminler ve mineraller
Metabolik yolaklar, laktat metabolizması, enerji 
üretimi ve enzimler
Metabolik hız
Metabolizmanın hormonal kontrolü-plazma glukoz 
regülasyonu
Açlık, obezite ve stres yanıtta fizyolojik 
değişiklikler

Sıvı, elektrolit, asit baz ve glukoz balans 
bozukluklarının patofizyolojik sonuçları, semptom ve 
bulguları
Nutrisyonel durum ve bazal enerji tüketimini 
değerlendirme yöntemleri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Nutrisyonel bozukluk şekilleri; açlık ve beslenme 
yetersizliğinin sonuçları
Kritik hastalığı bulunan hastalarda elektrolitler, 
vitaminler, eser elementler ve immünonütrisyon 
prensiplerini de içeren sıvı ve kalorik gereksinimler
Nutrisyonel formülasyonlar: endikasyonlar, 
komplikasyonlar ve bunların yönetimi
Enteral ve parenteral nutrisyon tekniklerinin 
endikasyonları, kısıtlamaları, metodları ve 
komplikasyonları
Gastrointestinal fizyoloji: Gastrik fonksiyon; 
sekresyonlar; bağırsak motilitesi; sfinkterler ve reflex 
kontrol; bulantı ve kusma; sindirim fonksiyonları
Entübe ve entübe olmayan hastalarda nazogastrik 
kanülasyonunun prensipleri
Enteral beslenme için alternatif yollar: post-pilorik ve 
perkutan beslenme tüpleri yerleştirilmesinin 
endikasyonları, kontrendikasyonları ve 
komplikasyonları.
Stres ülserlerinin önlenmesi

Bağırsak motilitesi: ilaçlar, tedavi ve hastalığın etkileri
Prokinetikler: endikasyonlar, kontrendikasyonlar, 
komplikasyonlar ve seçim
Regürjitasyon ve kusmanın nedenleri; pulmoner 
aspirasyonun önlenmesi ve yönetimi
Antiemetikler: endikasyonlar, kontrendikasyonlar, 
komplikasyonlar ve seçim
Kabızlık ve ishalin önlenmesi ve yönetimi
Gastrointestinal mikrobiyal translokasyonu önleme 
yöntemleri
Kan glukoz kontrol prensipleri: endikasyonlar, 
yöntemler, güvenli ve etkin monitorizasyon

Beceri ve Davranışlar
Bağımsız olarak veya bir klinik diyetisyen ile işbirliği 
içerisinde bir yönetim planı oluştur
Uygun bir standart enteral beslenme rejimi reçelendir
Enteral beslenme için cerrehi ve diğer 
kontrendikasyonları tanımla
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Standart veya isteğe göre hazırlanmış TPN 
solüsyonlarını reçetelendir ve emniyetli bir şekilde 
uygulanmasını denetle
Güvenlik sınırları içerisinde kan glukozunu tutabilmek 
için bir rejim oluştur ve yönet
Parenteralden enteral nutrisyona geçişi yönet
Bağımsız veya diğer timler ile işbirliği içerisinde 
tedavi için gerçekçi hedefler tayin et
Enteral ve parenteral nutrisyonun güvenle 
uygulanmasının monitorizasyonu için hemşire/klinik 
diyetisyenle işbirliği kur
Tedavinin hedefini belirle ve düzenli aralıklar ile 
tedavinin etkinliğini değerlendir
Eğer hedeflere ulaşılamazsa tanı ve/veya tedaviyi 
modifiye etmeyi düşün
Yoğun bakımdan taburcu edildikten sonra beslenme 
rejimini planlamak için klinik diyetisyenler/medikal 
tim ile birlikte hareket et

Tutum
Bu yetki için gerekli tutumlar, bölüm 4’deki tüm 
yetkiler için aynıdır

Uygulama yöntemleri
Değişik yöntemlerle 
oksijen uygulanması
Gözetim altında 
fiberoptik laringoskopi 
uygulaması
Acil havayolu 
yönetiminin 
uygulanması Bilgi

Üst ve alt hava yolları anatomi ve bronkoskopik 
görünümü.
Akut hava yolu yetersizliğinin işaret ve belirtileri, 
girişim endikasyonları.
Hava yollarını açık tutma yolları.
Oral hava yolu(Guedel), nazofaringeal hava yolu ve 
laringeal maske hava yolları endikasyonları, seçimi ve 
yerleştirilmesi.
Trakeal entübasyon: Tüp tipi, çapı ve uzunluğunun 
seçimi; endikasyon ve teknikleri, trakeal tüpün doğru 
yerleştirilmesinin doğrulanması metodları.
Hava yolları kontrolünü kolaylaştırmak için ilaçların 
uygun kullanımı.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Endotrakeal entübasyon için sedasyon/anestezi 
indüksiyonu esnasında monitorizasyon.
Özel durumlarda (kafa travması, dolu mide, üst 
solunum yolları obstrüksiyonu, servikal omur 
yaralanması) hava yolu yönetimi.
Regürjitasyon ve kusma sebepleri, pulmoner 
aspirasyonun önlenmesi ve tedavisi.
Krikoid basısı: endikasyonu ve emniyetle 
uygulanması.

Beceri ve davranışlar
Hava yolu yönetiminde potansiyel zorluklar açısından 
hava yollarının doğru olarak değerlendirilmesi.
Hava yolu yönetimine başlamak için emniyetli ortam 
seçimi(veya bu şartlara izin veren optimal çevre).
Hava yolu yönetimi için hastanın pozisyonunu en 
uygun hale getir.
Oral/nazal hava yolu kullanarak hava yolunu açık tut.
Kese ve maske kullanarak ventilasyonu destekle.
Laringeal maske hava yolunu koy ve doğru 
yerleştiğini kontrol et.
Uygun tip, çap ve uzunlukta trakeal tüpü seç.

Entübasyon yap ve tüpün doğru yerleştiğini kontrol et.
Entübasyon esnası ve sonrasında kardiyovasküler ve 
solunum değişikliklerini yönet ve en aza indir.
Entübasyondan sonra soluk sonu CO2 dedektörünü 
uygula ve kapnograf dalgasını yorumla.
Anestezi/krikoid bası için hızlı indüksiyonu göster.
Orotrakeal tüpü değiştir.
Ekstübasyon yap.

Tutum
Şahsi sınırlamalar ve çabaları tanı, denetim ve yardımı 
kabul et(neyi, ne zaman, nasıl ve kime soracağını bil).
Prosedürler/incelemeler esnasında hasta konforunu 
dikkate al.
Hastanın sıkıntısını en aza indirmeyi arzula.
Kendiliğinden olan infeksiyon ve çapraz infeksiyonu 
önlemek için şahsi sorumlulukları kabullen.
Diğer çalışanlara görevleri ve deneyimlerine uygun 
olarak görev ver, denetle ve yönet.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cihazların doğru kullanılması için diğer personeli 
destekle.
Hasta onuru, sırları ve mahremiyetine saygı 
göstermeyi destekle.

Rutin protokollere 
rağmen başarısız olunan 
ve zor havayolu 
yönetimi Bilgi

Zor entübasyon ve (lokal algoritma veya protokollerle) 
entübasyonun yapılamamaı durumunda yönetim.

Fiberoptik entübasyon endikasyonları ve prensipleri; 
hava yolu ekleriyle fiberoptik entübasyon uygulaması.
Acil durumlarda hava yolunun cerrahi olarak güvence 
altına alınması endikasyonları ve metodları.
Krikotiroidotomi/trakeostomi/mini trakeostomi için 
anatomik sınırlar.
İğne ve cerrahi krikotiroidotomi endikasyonları ve 
teknikleri.

Beceri ve davranışlar Zor ve başarısız entübasyon için ekipman hazırla.
Lokal algoritma ve protokollere göre başarısız 
entübasyon tatbikatını göster.
Minitrakeotomi veya iğne krikotiroidotomiyi göster.

Tutum

Bu yetkinlik için gerekli tutumlar "Acil havayolu 
yönetiminin uygulanması" başlığı altındaki tüm 
yetkinlikler ile aynıdır.

Endotrakeal aspirasyon 
uygulanması Bilgi

Akut havayolu yetmezliğinin belirti ve bulguları ve 
girişim için endikasyonlar
Temiz-açık havayolunu sürdürebilmenin metodları
Üst ve alt havayollarının anatomisi ve bronkoskopik 
görüntüsü
Endotrakeal aspirasyon prensipleri
Hasta seçimi-endikasyonlar, kontraendikasyonlar ve 
prosedür/girişimin potensiyel komplikasyonları
Universal önlemler ve önleyici infeksiyon kontrol 
teknikleri (el yıkama, eldivenler, koruyucu giysiler, 
kesicilerin atımı vs.)
Aseptik teknik prensipleri ve invasiv medikal 
aparatların aseptik ellenmesi
İşlem esnasında potensiyel fizyolojik değişikliklerin 
keşfi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Girişim/prosedür esnasında hasta güvenliğini 
sağlayacak spesifik monitorizasyon indikasyonları

Tekniğin komplikasyonları, nasıl 
tanınacağı/önleneceği ve uygun tedavinin başlatılacağı
İşlemin ventilasyon esnasında yapılmasının sonuçları
Ekipmanın temizlenmesi, sterilizasyonu ve atılması 
metodları
Oksijen tedavisi prensipleri ve oksijen uygulama 
aygıtları

Beceri ve Davranışlar
Uygun ekipman veya aparatı seç , kaynakları verimli 
kullan
İşlem öncesi ekipman hasta ve personeli hazırla
Katateri içeri sokuş için uygun yol/metod seç ve 
hastaya buna göre pozisyon ver
Bilgilendirilmiş onan formu doldur/uygun olan yerde 
hastadan onay al
Endikasyonuna göre koruyucu giysi kullan 
(eldivenler/maske/ gömlek/örtü)
Endotrakeal aspirasyon uygula (oral / nasal / 
trakeostomi tüpü yoluyla)
İşlemi komplikasyonları en aza indirecek şekilde 
uygula

Ekipmanı uygun bir şekilde temizle, sterilize et veya at
Acil durumları tanı ve yönet; uygun bir şekilde yardım 
ara

Tutumlar
Sınırlarını bilir, yardım ve süpervizyonu arar ve kabul 
eder (nerde, ne zaman kime soracağını bilir)
İşlem/araştırmalar esnasında hasta konforuna dikkat 
eder
Hasta sıkıntısını en aza indirmeyi ister
Çapraz infeksiyon ve kişisel infeksiyon önlenmesi için 
kişisel sorumluluk kabul eder
Aparatların uygun kullanımı için diğer personeli 
destekler
Hasta gizliliğine ve onuruna saygıyı teşvik eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gözetim altında entübe 
hastada fiberoptik 
bronkoskopi ve 
bronkoalveolar lavaj Bilgi

Akut havayolu yetmezliğinin belirti, bulgu ve 
nedenleri ve girişim için endikasyonlar
Acil havayolu yönetiminin prensipleri
Üst ve alt hava yollarının anatomosi ve bronkoskopik 
görünüşü
Hasta seçimi-endikasyonlar, kontraendikasyonlar ve 
işlem / girişimin potensiyel komplikasyonları
Havayolu kontrolünü kolaylaştırmak için ilaçların 
uygun kullanımı
Aseptik tekniğin prensipleri ve invasiv medikal 
aparatların aseptik ellenmesi
Universal önlemler ve önleyici infeksiyon kontrol 
teknikleri (el yıkama, eldivenler, koruyucu giysiler, 
kesicilerin atımı vs.)

Tekniğin komplikasyonları, nasıl 
tanınacağı/önleneceği ve uygun tedavinin başlatılacağı
İşlem esnasında potensiyel fizyolojik değişikliklerin 
keşfi
Girişim/prosedür esnasında hasta güvenliğini 
sağlayacak spesifik monitorizasyon indikasyonları
Endotrakeal tüp yoluyla bronkoskopi metodları
Bir entübe hastada bronkoskopik bronko-alveolar lavaj 
(BAL) metodları
Hemo/pnömotoraksın (basit ve tension) tanınması ve 
yönetimi
Fiberoptik bronkoskopların bakımı ve güvenliği

Beceri ve Davranışlar
Uygun süpervizyonu ara; hastayı ve yapılacak işlemi 
süpervizör ile tartış
İlişkili anatomik işaret noktalarını belirle
İşlem öncesi ekipman, hasta ve personeli hazırla
Bronkoskopu içeri sokuş için uygun yol/metod seç ve 
hastaya buna göre pozisyon ver
Bilgilendirilmiş onan formu doldur/uygun olan yerde 
hastadan onay al
Tüp pozisyonunu değerlendirmek için bronkoskopi 
yap
Bronkoalveolar lavaj yapmak için bronkoskopi yap
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İşlemi aseptik bir şekilde yapar (el yıkama-fırçalama, 
gömlek, eldivenler, örtüler ve steril alan)
İşlemi komplikasyonları en aza indirecek şekilde 
uygula

Ekipmanı uygun bir şekilde temizle, sterilize et veya at
Acil durumları tanı ve yönet; uygun bir şekilde yardım 
ara

Tutumlar
Sınırlarını bilir, yardım ve süpervizyonu arar ve kabul 
eder (nerde, ne zaman kime soracağını bilir)
İşlem/araştırmalar esnasında hasta konforuna dikkat 
eder
Hasta sıkıntısını en aza indirmeyi ister
Çapraz infeksiyon ve kişisel infeksiyon önlenmesi için 
kişisel sorumluluk kabul eder
Aparatların uygun kullanımı için diğer personeli 
destekler
Hasta gizliliğine ve onuruna saygıyı teşvik eder

Gözetim altında 
perkütan trakeostomi Gözetim altında perkutan trakeostomi uygular Tanı koyar Bilgi

Trakeostomi ve minitrakeostomi endikasyonları ve 
kontrendikasyonları tanır
Krikotirotomi/trakeostomi/minitrakeostomi 
anatomik işaret yerlerini tanır
Perkütan trakeostomi uygular
Tekniğin komplikasyonları, nasıl önleneceği ve 
farkedileceği uygulamalarını ve uygun tedavinin 
başlatılmasını yapar

Trakeal tüp tipini, çapını ve uzunluğunu tahmin eder
Havayolu kontrolünü kolaylaştırmak için uygun ilaç 
seçer
Evrensel tedbirler ve önleyici enfeksiyon kontrol 
teknikleri(el yıkama, eldivenler, koruyucu giysiler, 
keskin alet atığı vs) uygular
İnvazif tıbbi cihazların aseptik kullanımı ve aseptik 
teknik prensiplerini uygular
İşlem sırasındaki potasiyel fizyolojik değişiklikleri 
farkeder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bir müdahale/işlem esnasında hasta güvenliğinden 
emin olmak için spesifik monitorizasyon 
endikasyonlarını uygular

Regürjitasyon ve kusma sebeplerine göre önlem 
alıp; pulmoner aspirasyonu önler ve tedavisini yapar
Sterilizasyon ve temizleme metodlarını veya buna 
uygun ekipmanın atılmasını uygular
Komplikasyon riskini minimuma indirmek için 
gerekli alet kullanır ve yönetir
Trakeostomi tüpleriyle ilgili komplikasyonları ve 
tedavileri tanır
Trakeotomi çıkarma endikasyonları ve tekniklerini 
tanır
Acil havayolu yönetimi prensipleri tanır
Endotrakeal aspirasyon prensiplerini tanır
Oksijen tedavisi prensiplerini tanır ve oksijen 
yönetim cihazlarını kullanır
Beceri ve davranışlar geliştirebilir
Trakeostomi gerektiren hastaları tanımlar, perkütan 
trakeostomi endikasyon ve kontrendikasyonlarını 
tartışarak seçim yapar
Uygun denetimi araştırır-başlamadan önce, 
denetleyici ile hasta ve işlemi tartışır
Trakeostomi tüpünü elektif olarak değiştirir
Yoğun bakım ünitesinde (ICU) trakeostomi işlemi 
sırasında anestezi uygular ve havayolunu kontrol 
eder
Görev ve işlemleri önem sırasına dizer
Uygun ekipman ve cihazları seçer ve kaynakları 
verimli kullanır
İşleme koyulmadan önce ekipman, hasta ve 
personeli hazırlar
Uygunsa hastadan aydınlatılmış onam alır
Uygun trakeal tüp tipi, boyutu ve uzunluğunu seçer
İlgili anatomik noktaları belirler
Giriş için uygun rota/metod seçer ve buna göre 
hastaya pozisyon verir
İşlemi aseptik şekilde uygular 
(yıkama,önlükler,eldivenler, örtüler ve steril alan)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İşlemi, komplikasyon riskini en aza indirecek 
şekilde uygular
Cihazın doğru yerleştirilmesi veya 
komplikasyonlardan kaçınılması için uygun 
araştırmayı yapar
Entubasyon esnasında ve sonrasında kardiovasküler 
ve respiratuar değişiklikleri idare eder ve minimuma 
indirir
Ekipmanı uygun şekilde sterilize eder, temizler veya 
imha eder
Aciliyeti fark eder ve müdahale eder; uygun 
asistansı arar
Tutum
Bu yetki için gerekli tutumlar, bölüm 5’teki tüm 
yetkiler için aynıdır- lütfen yetki 5.1’e veya bu 
bölümün sonundaki özete başvurun.

Göğüs drenaj kateteri ile 
torasentez
Periferal venöz 
kateterizasyonu 
uygulaması Bilgi

Yüzey anatomisi: Antekübital fossadaki yapılar; 
boyunun geniş venleri ve ön üçgeni; bacağın geniş 
venleri ve femoral üçgen
Periferik venöz kanülasyonun prensipleri, yolları ve 
teknikleri

Hızlı vasküler girişimi güvenceye almak için metodlar
İşlemin endikasyonları, kontrendikasyonları ve 
potansiyel komplikasyonları
Evrensel önlemler ve önleyici infeksiyon kontrol 
teknikleri (el yıkama, eldiven, koruyucu elbise, ince 
sutür iğnesi kullanımı gibi)
İnvaziv medikal aletlerin aseptik kullanımı ve aseptik 
tekniğin prensipleri
Komplikasyon riskini en aza indirmek için 
malzemenin bir kez gerekli yerinde uygulaması ve 
yönetimi
Periferal intravenöz infüzyon/enjeksiyonun 
endikasyonları, kontrendikasyonları ve 
komplikasyonları
Kateteri çıkarma tekniği ve endikasyonları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ekipmanın kontrol, temizleme ve sterilizasyon 
metodları
Bir ven veya arterin cerrahi izolasyon metotları 
(bakınız 5.11)

Beceri ve Davranışlar
Uygun olduğu hallerde hastadan bilgilendirilmiş onam 
al
Farklı yollardan periferal kateter yerleştir
Uygun ekipman veya aletleri seç ve kaynakları verimli 
kullan
Ekipmanı, hastayı ve işlemi gerçekleştirecek öncelikli 
çalışanı hazırla
Uygun bir yol, yerleştirme metodu ve bunlara göre de 
hastanın pozisyonunu seç
Komplikasyon riskini en aza indirecek bir yöntem ile 
işlemi gerçekleştir
Endikasyona göre koruyucu giyisiler (eldiven, maske, 
önlük, örtü) kullan
Uygun yerleşimi doğrula ve komlikasyonları ekarte et
Ekipmanları uygun olarak temizle, steril et ve hazırla
Majör kanamada resusitasyon için uygun periferal 
venöz girişimi sağla

Tutum
Bu yetki için gerekli tutumlar, bölüm 5’deki tüm 
yetkiler için aynıdır

Arteryel kateterizasyon 
uygulaması Bilgi Yüzey anatomisi: Kol ve bacak arterleri

Arteriyel kateterizasyonun endikasyonları, 
kontrendikasyonları ve potansiyel komplikasyonları
Arteriyel kateterizasyonun prensipleri
Yereştirme yolları ve metotları- bunlarla ilişkili 
endikasyon ve komplikasyonlar
Allens testi- uygulama ve kısıtlamalar
Tekniğin komplikasyonları, bu komplikasyonların 
nasıl önleneceği ve uygun tedavinin başlatılması
Evrensel önlemler ve önleyici infeksiyon kontrol 
teknikleri (el yıkama, eldiven, koruyucu elbise, ince 
sutür iğnesi kullanımı gibi)
İnvaziv medikal aletlerin aseptik kullanımı ve aseptik 
tekniğin prensipleri
Bir ven veya arterin cerrahi izolasyon metotları 
(bakınız 5.11)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Vasküler lokalizasyon için ultrasonografik teknikler 
(bakınız 5.12)
Komplikasyon riskini en aza indirmek için 
malzemenin bir kez, gerekli olan yerinde uygulaması 
ve yönetimi
Zararlı maddelerin dikkatsizlikten kaynaklanan intra 
arteriyel enjeksiyonunun tanınması ve tedavi yönetimi
Arteriyel kateterin çıkarılma endikasyonları ve tekniği

Beceri ve Davranışlar Farklı yollar ile arteriyel kateteri yerleştir
Uygun olduğu hallerde hastadan bilgilendirilmiş onam 
al
Uygun ekipman veya aletleri seç ve kaynakları verimli 
kullan
Ekipmanı, hastayı ve işlemi gerçekleştirecek öncelikli 
çalışanı hazırla
Uygun bir yol, yerleştirme metodu ve bunlara göre de 
hastanın pozisyonunu seç
Komplikasyon riskini en aza indirecek bir yöntem ile 
işlemi gerçekleştir
Aseptik bir yöntem ile işlemi gerçekleştir (fırçalama, 
önlük, eldiven, örtü ve steril alan)
Klinik inceleme ve işlemlerle ilgili kan kaybını en aza 
indir
Kateterin düzgün yerleşimini doğrulamak veya 
komplikasyonları ekarte etmek için uygun inceleme 
metodlarını kullan
Ekipmanları uygun olarak temizle, steril et ve hazırla

Tutum
Bu yetki için gerekli tutumlar, bölüm 5’deki tüm 
yetkiler için aynıdır

Cerrahi damar yolu 
(ven/arter) açılmasının 
tanımlaması
Vasküler lokalizasyon 
için ultrasonografi 
tekniklerinin 
tanımlanması Bilgi

Yüzey anatomisi: antekubital fossanın yapıları; büyük 
venler ve boyun ön üçgeni; bacağın büyük venleri ve 
femoral üçgen; kol ve bacakların arterleri
Ultrason ve Dopler efektinin temel prensipleri
Hızlı vasküler giriş elde etme metodları
Hasta seçimi- endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve 
prosedür/işlemin potansiyel komplikasyonları

75/139



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Yoğun	  Bakım,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  62/100

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Periferal ve santral kanulasyonların prensipleri, yolları 
ve teknikleri
Arteryal kanulasyon prensipleri
Uluslar arası enfeksiyon kontrol teknikleri ve önlemler 
(el yıkama, eldiven, koruyucu giysiler, keskin 
atıklar…vb)

Tutum

Bu yeterlilik için gerekli tutumlar "Değişik 
yöntemlerle oksijen uygulanması" tanım 
kümesindekiler ile aynıdır.

Santral venöz 
kateterizasyon 
uygulanması

5.13 SANTRAL VENÖZ 
KATETERİZASYONUN UYGULANMASI

Defibrilasyon ve 
kardiyoversiyon 
uygulanması Bilgi

EKG monitörizasyonunun ilkeleri (kalp hızı, ritm, 
ileti, ST segment değişikliği ve QT aralığı) – 
endikasyonlar, kısıtlılıklar ve teknikler. Değişken 
kanal konfigürasyonlarının avantaj ve dezavantajları
Basit ve kompleks aritmiler – tanısı ve yönetimi 
(farmakolojik ve elektrik)
Hasta seçimi – endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve 
prosedür/girişimin olası komplikasyonları
Ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler 
taşikardi tedavisi (algoritma)
Defibrilasyon: monofazik ve bifazik defibrilatörlerin 
ilkeleri; mekanizma, endikasyonlar, komplikasyonlar, 
modlar ve yöntemler (manuel ve otomatik eksternal 
defibrilatörler)
Elektrik güvenliği: Makro-şok/mikro-şok oluşumuna 
yol açan durumlar; elektrik akımının fiziksel 
tehlikeleri; hasta bakımında elektriğin güvenli 
uygulamasına yönelik standartlar; elektrik tehlikelerini 
azaltmaya yönelik temel metodlar
İşlem sırasında olası fizyolojik değişikliklerin 
saptanması
Tekniğin komplikasyonları, bunların 
önlenmesi/tanınması ve uygun tedavinin başlatılması
Acil havayolu yönetiminin ilkeleri

Beceri ve davranışlar Görev ve prosedürlerin önceliğini belirler
İşlemden önce cihaz, hasta ve personeli hazırlar
Komplikasyonların risklerini azaltacak şekilde işlemi 
uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Acilleri tanır ve yönetir; uygun yardım ister
EKG çeker ve yorumlar (3 ve 12 kanal)
Manuel eksternal defibrilatör kullanır
Otomatik eksternal defibrilatör kullanır

Tutumlar
Kısıtlılıklarının farkında olur, yardım ister ve kabul 
eder (nasıl, ne zaman ve kime sorulacağını bilir)
Prosedürler/incelemeler sırasında hasta rahatını 
dikkate alır
Hasta distresini en aza indirgemeyi benimser
Çapraz enfeksiyon ve self enfeksiyonun önlenmesi 
için kişisel sorumluluk alır
Tecrübe ve rolüne göre diğer kişileri uygun bir şekilde 
yönetir, görevlendirir ve yönlendirir
Cihazların doğru kullanımında diğer personeli 
destekler
Hastanın özel hayatına, onuruna ve sırlarına saygı 
gösterilmesini teşvik eder

Transvenöz veya 
transtorasik kardiyak pil 
uygulaması Bilgi Kardiyak pace yerleştirme prensipleri ve teknikleri

Hasta seçimi- endikasyonlar, kontrendiasyonlar ve 
prosedür/işlemin potansiyel komplikasyonları
EKG monitörizasyonunun prensipleri (kalp hızı, ritim, 
ileti, ST segment değişiklikleri ve QT intervali) – 
endiaksyonlar, sınrılamalar ve teknikler. Farklı 
konfigurasyonların avantaj ve dezavantajları.
Temel ve kompleks kardiyak aritmiler- tanıma ve 
yaklaşım (farmakoljik ve elektriksel)
Yüzey anatomisi: antekubital fossa yapıları; büyük 
venler ve boyun ön üçgeni; bacağın büyük venleri ve 
femoral üçgen.
Hızlı vasküler giriş elde etme metodları.
Periferal ve santral venöz kanulasyonların prensipleri, 
yolları ve teknikleri.
Acil hava yolu yaklaşım prensipleri
İnvaziv medikal cihazların aseptik teknik ve aseptik 
kullanım prensipleri.
Uluslar arası enfeksiyon kontrol teknikleri ve önlemler 
(el yıkama, eldiven, koruyucu giysiler, keskin 
atıklar…vb)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İşlem sırasında olası fizyolojik değişimlerin tespiti.
Tekniğin komplikasyonları, engelleme/ tanıma ve 
uygun tedaviye başlama.
Kardiyak tamponad tespiti ve akut yaklaşım.
Hemo/pnömotoraks ( basit ve tansiyon) tespiti ve 
yaklaşım.
Göğüs drenleri ve hava okluzyon cihazları yerleştirme 
ve yaklaşım.
Defibrilasyon ve kardiyoversiyon prensipleri (bakınız 
5.14)
Komplikasyon riskini en aza indirmek için cihazların 
daha önce in situ olarak kullanımı.
Cihazın çıkarılması endikasyonları ve teknikleri.

Beceri ve Davranışlar İşlemi yapmadan önce cihaz, hasta ve ekibi hazırlar
Uygun giriş yolu/ metodu seçer ve hastaya pozisyon 
verir
İşlemi komplikasyonları en aza indirecek şekilde 
gerçekleştirir
Endike olduğu şekilde koruyucu kıyafetler (eldiven, 
maske, önlük, kumaş örtüler) giyer
Cihazın doğru yerleşimi için uygun araştırmaları yapar 
ya da komplikasyonları dışlar
Acil durumları tanır ve yaklaşımda bulunur; uygun 
şekilde yardım ister
Geçici pacing teli yerleştirir
Pacing kutusunun ayarlarını gözden geçirir
Acil perkutan perikardiyal aspirasyonu gösterir
Tansiyon pnömotoraksın acil müdahelesini göster ir

Tutum

Bu yeterlilik için gerekli tutumlar "Değişik 
yöntemlerle oksijen uygulanması" tanım 
kümesindekiler ile aynıdır.

Perikardiyosentez 
uygulamasının 
tanımlanması Bilgi Kalp tamponadının akut belirlenmesi ve yönetimi

Perkütan perikardiyal aspirasyon için anatomik 
işaretler ve teknik
Hasta seçimi - işlem/girişimin endikasyonları, 
kontrendikasyonları ve olası komplikasyonları
Yerleştirme yöntemleri ve yolları- ilişkili 
endikasyonlar ve komplikasyonlar

78/139



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Yoğun	  Bakım,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  65/100

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Evrensel önlemler ve önleyici enfeksiyon kontrol 
teknikleri (el yıkama, eldiven, koruyucu giysiler, iğne 
çıkarma vb)
Aseptik teknik ve invaziv tıbbi cihazların aseptik 
kullanım ilkeleri
İşlem sırasında olası fizyolojik değişikliklerin 
belirlenmesi
Tekniğin komplikasyonları, nasıl önlenir/tanınır ve 
uygun tedavi başlanır
EKG izleme ilkeleri (kalp hızı, ritm, iletim, ST 
segment değişikliği ve QT aralığı) - endikasyonları, 
sınırları ve teknikleri. Farklı elektrod 
konfigürasyonlarının dezavantajları ve avantajları.
Ekokardiyografi ilkeleri temel yorumlama
Ventriküler fibrilasyon (VF) ve nabızsız ventriküler 
taşikardi (VT) de hastaların tedavisi (algoritması)
Defibrilasyon ve kardiyoversiyon ilkeleri
Acil havayolu yönetimi ilkeleri

Tutum

Bu yetkinlik için gerekli tutumlar " Uygulama 
Yöntemleri" başlığı altındaki tüm yetkinlikler ile 
aynıdır.

Kalp debisi ve ilişkili 
hemodinamik 
değişkenlerin 
ölçümünün 
yapılabilmesi Bilgi

Hemodinamik monitörizasyonun ilkeleri – invaziv ve 
non-invaziv metodlar, endikasyonlar ve limitasyonlar, 
fizyolojik parametreler ve dalga yorumları
İnvaziv basınç monitörizasyonunda sıfırlama ve 
kalibrasyon teknikleri
Kardiyak debi ölçümünde mevcut invaziv ve non-
invaziv sistemler ve türetilen hemodinamik 
değişkenler, içeridiği ilkeler ve monitörizasyon 
cihazının tipi ve yerleştirilme bölgesi
Basınç, akım, volum ve gaz değişimi dahil ölçülen ve 
türetilen kardiyovasküler değişkenlerin yorumu, 
aralarındaki ilişkiler, hata kaynakları ve kısıtlılıkları
Kardiyak debi ölçüm tekniklerinin endikasyonları, 
kısıtlılıkları ve komplikasyonları (örneğin, pulmoner 
arter kateterizasyonu, özofageal doppler, PiCCO, 
LiDCO)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hasta seçimi – endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve 
prosedür/girişimin olası komplikasyonları
Üniversal önlemler ve önleyici enfeksiyon kontrol 
teknikleri (el yıkama, eldiven, koruyucu örtüler, kesici 
malzemelerin uzaklaştırılması)
Aseptik teknik ve invaziv tıbbi cihazların aseptik 
kullanımı ilkeleri
İşlem sırasında olası fizyolojik değişikliklerin 
saptanması
Tekniğin komplikasyonları, bunların 
önlenmesi/tanınması ve uygun tedavinin başlatılması
Komplikasyon riskini azaltmak için cihazı yerinde bir 
kez kullanmak ve yönetmek
Çıkarma teknikleri ve endikasyonları

Beceri ve davranışlar
İntravasküler basınç monitörizasyonu için malzemeleri 
hazırlar
Santral venöz kateterlerden veri toplar ve yorumlar
Pulmoner arter kateter, özofageal doppler veya 
alternatif kardiyak debi ölçüm tekniklerinden veri 
toplar ve yorumlar

Cihazın doğru yerleştirildiğinden emin olmak için 
uygun incelemeleri yapar veya komplikasyonları dışlar
Hemodinamik değişkenleri (türetilen değişkenler 
dahil) ölçer ve yorumlar
Komplikasyonların risklerini azaltacak şekilde işlemi 
uygular
Acilleri tanır ve yönetir; uygun yardım ister

Tutumlar (Defibrilasyon ve kardiyoversiyon 
uygulanması tutumları ile aynı)

Gözetim altında lomber 
ponksiyon uygulaması Bilgi

Lomber ponksiyon endikasyonları ve BOS örneğinin 
alınması; BOS örneğinde laboratuvar incelemesi
Hasta seçimi- girişimin endikasyonları, 
kontrendikasyonları ve olası komplikasyonları
Önleyici enfeksiyon kontrol teknikleri ve evrensel 
önlemler (el yıkama, eldiven, koruyucu giysi, kesici-
delici aletlerin atılması vb)
Aseptik teknik ve invaziv tıbbi gereçlerin aseptik 
kullanım ilkeleri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Girişimin yol ve yöntemleri- endikasyon ve 
komplikasyonları ile birlikte
Girişim sırasında ortaya çıkabilecek fizyolojik 
değişikliklerin tespiti
Tekniğin komplikasyonları, komplikasyonların nasıl 
önleneceği ve tanımlanacağı ve uygun tedavinin 
başlanması
Gereçlerin sterilizasyon, temizleme ve atılması için 
yöntemler

Beceri ve Davranış
Uygun denetimi arar- işlemi yapmadan önce gözlemci 
ile hasta ve endikasyonlarını tartışır
Uygun araç-gereci seçer ve kaynakları etkin kullanır
İşlem öncesinde ekipman, hasta ve personeli hazırlar
Girişim için uygun yol ve yöntemi seçer, hastaya 
uygun pozisyonu verir
İlişkili anatomik sınırları belirler
Girişimi aseptik tekniğe uygun olarak yapar (el 
hijyeni, eldiven, steril örtü)
Girişimi komplikasyonları en aza indirecek şekilde 
yapar
Gereçleri uygun şekilde sterilize eder, temizler veya 
atılmasını sağlar
Acil durumları belirler ve yönetir; uygun yardımı ister

Tutum
Sınırlarını bilir, yardım ve süpervizyonu arar ve kabul 
eder (nerde, ne zaman kime soracağını bilir)
İşlem/araştırmalar esnasında hasta konforuna dikkat 
eder
Hasta sıkıntısını en aza indirmeyi ister
Çapraz enfeksiyon ve kişisel enfeksiyon önlenmesi 
için kişisel sorumluluk kabul eder
Araç-gerecin uygun kullanımı için diğer personeli 
destekler
Hasta gizliliğine ve onuruna saygıyı teşvik eder

Epidural kateter ile 
analjezi uygulamasının 
yönetimi Bilgi Ağrı ve ankziyetenin fizyolojik etkileri

Ağrının tanı ve değerlendirme metodları
Epidural kateterizasyonun endikasyonları, 
kontrendikasyonları , metodları ve komplikasyonları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Opioid ve lokal anestezik ajanların farmakokinetikleri, 
farmakodinamikleri, endikasyonları ve 
komplikasyonları
İnvaziv medikal aletlerin aseptik kullanımı ve aseptik 
tekniğin prensipleri
Epidural enjeksiyon/infüzyonun endikasyonları, 
kontrendikasyonları ve komplikasyonları; güvenli 
epidural ilaç uygulamasının prensipleri
İşlem esnasında potansiyel fizyolojik değişikliklerin 
tespit edilmesi
Tekniğin komplikasyonları, bu komplikasyonların 
nasıl önleneceği ve uygun tedavinin başlatılması
Epidural kateter çıkarılmasının kontrendikasyonları, 
metodları ve komplikasyonları

Beceri ve Davranışlar
Uygun bir epidural infüzyon rejimini seç ve emniyetli 
olarak titre et
Analjezinin uygulama yolunu seç ve yeterliliğini 
belirle
Hazırlanmış bir epidural infüzyonu yönet
Epidural kateterden bolus analjezi uygula
Opioid ve non-opioid analjeziklerle ilişkili 
komplikasyonları en aza indir

Tutum
Bu yetki için gerekli tutumlar, bölüm 5’deki tüm 
yetkiler için aynıdır

Nazogastrik tüp 
yerleştirilmesi
Abdominal parasentez 
yapılması
Sangstaken tüp veya 
eşdeğerinin 
uygulanmasının 
tanımlanması Bilgi

Hasta seçimi - endikasyonları, kontrendikasyonları ve 
prosedürün/ müdahalenin olası komplikasyonları
Gastro-özofageal balon tamponat uygulama esasları ve 
teknikleri (örn. Sengstaken-Blakemore)
Evrensel önlemler ve önleyici enfeksiyon kontrol 
teknikleri (el yıkama, eldiven, koruyucu giysiler, ince 
dikiş iğnesi atma vb)
Yöntemleri ve yerleştirme yolları - ilişkili 
endikasyonlar ve komplikasyonlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İşlem sırasında potansiyel fizyolojik değişikliklerin 
belirlenmesi
Tekniğin komplikasyonları, nasıl tanınır/önlenir ve 
uygun tedavi başlanır
Komplikasyon riskini en aza indirmek için vücut 
içinde kullanılan cihazların yönetimi
Çıkarma endikasyon ve teknikleri
Acil havayolu yönetimi prensipleri (see Acil Hava 
Yolu Gerçekleştirme)

Tutum

Bu yetkinlik için gerekli tutumlar " Uygulama 
Yöntemleri" başlığı altındaki tüm yetkinlikler ile 
aynıdır.

Gastroskopi ve 
kolonoskopi 
endikasyonlarının ve 
güvenli uygulamasının 
tanımlanması
Üriner kateterizasyon 
uygulaması

Peri-operatif bakım

Yüksek riskli cerrahi 
hastanın pre- ve 
postoperatif bakımının 
yönetimi
Kalp cerrahisi sonrası 
hastanın ilgili branşlarla 
ortak yönetimi Bilgi Perioperatif riski belirleyen faktörler

Postoperatif sonuç üzerine ameliyat öncesi sağlık 
durumunun etkisi
Preoperatif incelemelerin endikasyonları ve 
yorumlanması
Acil anestezi ve cerrahinin tehlikeleri
Yoğun bakıma kabül ve taburcu etme kriterleri – 
bakımın yeri ve yoğunluğunu etkileyen faktörler 
(servis, yoğun destek üniteleri, yoğun bakım üniteleri)
Operasyon öncesi kullanılan ilaçların perioperatif 
etkileri
Sık olarak görülen akut ve kronik medikal durumların 
(3.1 ve 3.2’e bakınız) postoperatif bakıma etkileri
Perioperatif bakım üzerine anestezi tipinin 
(genel/bölgesel/lokal) etkileri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi sonrası ilk 24 saat içerisinde postoperatif 
bakım ve potansiyel komplikasyonlar üzerine 
cerrahinin tipi ve yerinin etkileri
Kardiyak hastalığı bulunan hastalarda cerrahi işlemler, 
kardiovasküler cerrahi hastalarının ve cerrahiden 
sonraki 24 saat içerisinde görülen potansiyel 
komplikasyonların perioperatif yönetimi
Siyanoz, hipo ve hipertansiyon, hipotermi ve 
titremenin yönetimi
Akut ağrının tanınması, değerlendirilmesi ve tedavisi
Perioperatif antitrombotik tedavi endikasyonları ve 
yöntemleri
Aşağıda belirtilen sık olarak rastlanan perioperatif 
durumlar ve komplikasyonların değerlendirilmesi ve 
yönetimi Solunumsal

Cerrahi hastalarında solunum yetersizliğinin 
semptom ve bulgularının yorumlanması
Pnömoni, kollaps ve konsolidasyon, ALI/ARDS’i 
içeren pulmoner infitratlar ve etiyolojik faktörler
Pulmoner ödem
Plevral efüzyon, hemo/pnömotorax (basit ve 
tansiyon)
Göğüs drenlerinin kullanımı
Kardiyak cerrahiyi takiben hastaları etkileyen 
faktörler
Kardiyovasküler
Cerrahi hastalarında kardiyovasküler yetersizliğin 
semptom ve bulgularının yorumlanması
Kanamanın tespiti
Hipo ve hipertansiyonun yönetimi
Pulmoner emboli
Kardiyak tamponant
Kazanılmış ve konjenital kardiyak hastalığın 
cerrahisi
Kardiyak cerrahi (koroner greftleme, kapak 
replasmanı) ve aort cerrahisi (ark, torasik, 
abdominal) geçiren hastalarının yönetimi
Kalp ve kalp-akciğer transplantasyonu
Kalp pili uygulamasının prensipleri
Renal
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Perioperatif anüri ve oligoürinin nedenleri
Akut böbrek yetersizliğinin önlenmesi ve yönetimi
Nörolojik
Stroke (CVA)
Postoperatif konfüzyonun nedenleri
Gastrointestinal
Bağırsak motilitesinde postoperatif değişiklikler
Perioperatif nutrisyon
Postoperatif bulantı-kusma
Hematolojik

Ciddi akut kanama ve kan transfüzyonunun yönetimi
Koagülasyon bozuklukları ve hemoglobinopatilerin 
düzeltilmesi
Metabolik ve hormonal
Kan glukoz kontrolü
Elektrolit bozukluklarının perioperatif yönetimi
Sepsis ve infeksiyon
Ateş ve hipotermi
Postoperatif hipoperfüzyon ve bozulmuş oksijen 
sunumu
Yara infeksiyonu
Fırsatçı ve nazokomiyal infeksiyon
Perioperatif infeksiyon riski ve proflaktik 
antibiyotikler
İntestinal iskemi
Antibiyotik seçilmesi ve reçete edilmesi

Beceri ve Davranışlar
Optimal hasta bakımını sağlamak için uygun destek ve 
ortak çalışma için uğraş
Akut cerrahi bakım üzerine uzun dönem ve kronik 
tedavinin etkilerini düşün
Anestezi ve cerrahinin doğası ile preoperatif sağlık 
durumu ve eklenen hastalık, ilaçlar, alerjiler ve onların 
etkilerini belirle
Hasta, hasta yakınları ve diğer ikincil kaynaklardan 
amaca uygun bilgileri elde et
Preoperatif incelemeler, intraoperatif bulgular ve 
olaylar/komplikasyonlar ve onlara yanıtları uygun 
olarak yorumla
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilinç seviyesini değerlendir ve dikkatli bir sistemik 
inceleme yap
Analjezi uygulama yolunu seç ve yeterliliğini belirle
Sıvı dengesi, dolaşım volümü, drenler, sistemik 
oksijen sunumunu kaydet, monitörize et ve yönet
Postoperatif yönetim için bir plan oluştur
Yaşamı tehdit eden kardiyorespiratuar 
komplikasyonları belirle; hipovolemi ve bozulmuş 
oksijen sunumunu tedavi et
Tansiyon pnömotorax, kardiyak tamponant ve 
pulmoner embolinin ayırıcı tanısını yap ve tedavisini 
yönet
Perioperatif acilleri tanı, tedavi et ve uygun yardımı al

Tutum
Bu yetki için gerekli tutumlar, bölüm 6’daki tüm 
yetkiler için aynıdır

Kraniotomi sonrası 
hastanın ilgili branşlarla 
ortak yönetimi

Kraniotomi sonrası gözetim altında hasta 
bakımını idare eder Tanı koyar

Solid organ 
transplantasyonu sonrası 
hastanın ilgili branşlarla 
ortak yönetimi

Travma hastasının pre- 
ve postoperatif 
bakımının ilgili 
branşlarla ortak yönetimi

Konfor ve derlenme

Kritik hastalığın, hasta 
ve yakınları üzerindeki 
fiziksel ve psikososyal 
etkilerinin tanınması ve 
azaltılmaya çalışılması
Ağrı ve deliryumun 
değerlendirilmesi, 
önlenmesi ve tedavisinin 
yönetimi Bilgi Ağrı ve anksiyetenin fizyolojik etkileri

Stres cevapları
Nedenler ve hastalarda stresi en aza indirecek 
yöntemler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ağrının tanınması ve değerlendirme yöntemleri
Akut ağrı yönetimi esasları
Anormal organ sistem fonksiyonlarına sahip 
hastalarda yaygın kullanılan analjezik, hipnotik ve 
nöromüsküler blokerlerin farmakokinetikleri, 
farmakodinamikleri, endikasyonları ve 
komplikasyonları
Kritik hastalıkta rejyonel analjezinin endikasyonları, 
kontrendikasyonları, yöntemleri ve komplikasyonları
Hasta kontrollü analjezi
Kritik hastalığa eşlik eden çevresel ve ilaç ilişkili 
psikopatoloji (anksiyete, uyku bozuklukları, 
halüsinasyon, ilaç yoksunluğu gibi)
Akut konfüzyon durumlarının nedenleri ve yönetimi
Uykusuzluk ve sonuçları
Kritik hastalarda cilt, ağız, göz ve barsak bakımı ve 
mobilite ve kas gücünü sürdürme için ilgi ve 
yöntemler

Beceri ve Davranışlar

Ağrı ve/veya anksiyetenin gelişimini tahmin etme ve 
onları önleme veya en aza indirme için stratejiler 
benimseme
Ağrı ve sedasyonu değerlendirmek için skorlama veya 
ölçekleme sistemlerinden elde edilen verileri 
yorumlama
Analjezinin verilme yolunu seçme ve yeterliliğini 
belirleme
Analjezik, hipnotik ve nöromüsküler bloker ilaçları 
uygun şekilde ve güvenle kullanma
Opiyat ve opiyat olmayan analjeziklerle ilişkili 
komplikasyonları en aza indirme
YBÜ hastalarında yeterli uyku ve istirahati sağlamak 
için bir plan önerme ve uygulama
Hastanın sıkıntısını azaltmak için çalışma arkadaşları 
ve hasta yakınları ile çalışma

Tutum
Bu yetkinlik için gerekli tutumlar Konfor ve Derlenme 
başlığı altındaki tüm yetkinlikler ile aynıdır

Sedasyon ve 
nöromüsküler blokajın 
yönetimi Bilgi Ağrının fizyolojik etkileri ve ankziyete
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastalarda sıkıntının sebepleri ve en aza indirme 
yöntemleri
Stres yanıtlar
Akut konfüzyonel durumun sebepleri ve yönetimi
Ankziyetenin tanınması ve değerlendirilmesi
Kritik hastalıklarla ilişkilendirilmiş çevresel ve ilaca 
bağlı fizikopataloji (ör. ankziyete, uyku bozuklukları, 
halüsilasyonlar, ilaç çekilme reaksiyonları)
Duyusal yoksunluk ve duyusal yüklenme
Uyku yoksunluğu ve sonuçları
Normal ve anormal organ sistem fonksiyonuna sahip 
hastalarda, sık olarak kullanılan analjezik, hipnotik ve 
kas gevşetici ilaçların farmakokinetik ve 
farmakodinamik özellikleri, endikasyonları ve 
komplikasyonları
Sedasyon derinliğinin ölçüm yöntemleri; aşırı 
sedasyonun etkileri ve kaçınma stratejileri
İmmobilizasyonun sonuçları (kullanılmamaya bağlı 
atrofi, düşük ayak, ektopik kalsifikasyon) ve 
mobilizasyon teknikleri
Kritik hastalık polinöropatisi, motor nöropati ve 
myopatinin sebepleri, önlenmesi ve yönetimi
Basınç yaralarının önlenmesi ve yönetimi
Kritik hastalığı bulunan hastalarda cilt, ağız, göz ve 
bağırsak bakımı ile hareket etme kabiliyeti ve kas 
gücünü idame ettirebilmek için metotlar
Posttravmatik stres bozuklukları

Beceri ve Davranışlar
Ağrı ve/veya ankziyete gelişimini önceden tahmin et 
ve önlemek veya en aza indirmek için stratejiler kullan
Ağrı ve sedasyonu değerlendirmek için skorlama ve 
ölçülendirme sistemlerinden elde edilen verileri 
yorumla
Analjezi uygulama yolunu seç ve yeterliliğini belirle
Analjezik, hipnotik ve kas gevşetici ilaçları uygun ve 
emniyetli olarak kullan
Opioid ve non-opioid analjezikler ile ilişkili 
komplikasyonları en aza indir
Yoğun bakım hastalarında yeterli uyku ve istirahatı 
sağlaya bilmek için bir plan öner ve yerine getir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın sıkıntısını en aza indirebilmek için hasta 
yakınları ve arkadaşları ile birlikte çalışSürekli bakım gerektiren 

hastaların yoğun 
bakımdan çıkarılması 
sırasında hasta, hasta 
yakınları ve sağlık 
personelinin 
bilgilendirilmesi ve 
eğitimi
Hastanın yoğun 
bakımdan zamanında ve 
güvenli çıkarılmasının 
yönetimi Bilgi Kritik hastalık sonrası sık görülen semptomlar

Hastanın akrabalarının rolü ve bakıma katkıları
Yoğun bakıma yatırma ve yoğun bakımdan taburcu 
etme kriterleri - bakımın yoğunluğunu ve yerini 
etkileyen faktörler (servis, ara yoğun bakım, yoğun 
bakım ünitesi
Yoğun bakım ünitesi sonrası mortalite veya yeniden-
yatırmanın sık risk faktörleri ve bunların en aza 
indirilmesi
Yoğun bakımdan transfer edilecek hastada ve ailesinde 
oluşabilecek potansiyel psikolojik travmanın en aza 
indirilmesi (özellikle uzun süreli yoğun bakım ünitesi 
hastalarında)
Hastaneler arası transfer ve ailenin yer değiştirmesinin 
potensiyel psikolojik etkileri
Trakeostomi bakım yönetimi ve yoğun bakım 
dışındaki komplikasyonların önlenmesi
Yoğun bakım şartlarının dışında uzun-süreli yapay 
solunum (ör. evde yapay solunum)

Beceri ve Davranışlar
Sancı ve/veya anksiete gelişebileceğini bekle bunun 
önlenmesi veya en aza indirilmesi için stratejiler edin
Hasta sıkıntısını en aza indirmek için meslektaşlar ve 
akrabalar ile çalış
Uzmanlara / yardımcı sağlık personeline uygun ve 
zamanında havale
Her bir hasta için taburcu olma kriterini belirle
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastaları yatırma, taburcu etme veya transfer 
kararlarını ver
Hasta yoğun bakımdan taburcu olmadan etkili bilgi 
transferi yapıldığından emin ol
Optimal iletişim ve yoğun bakımdan taburcu olduktan 
sonraki bakımın sürekliliği için diğer 
departmanlardaki doktor ve hemşire ekibi ile irtibat 
kur
Anksieteli, kızgın, kafası karışmış, veya davacı 
olabilecek hasta yakınları ile etkili iletişime gir
Hastaları servise taburcu ettikten sonra takip et
Elektif olarak trakeostomi tüpünü değiştir

Tutumlar

Kritik hastalığın hastalar ve yakınları üzerinde önemli 
ve uzun süren fiziksel ve psikolojik sonuçları 
olabileceğini takdir eder
Hasta sıkıntısını en aza indirmeyi ister
Hastalar ve yakınları ile güven verici ilişkiler kurar ve 
sevecen yaklaşım gösterir

Yoğun bakım atmosferinin hastalara, hasta yakınlarına 
ve ekibe yüklediği stresi modifiye etmeye çalışır
Bilgilendirme esnasındaki konuşma tarzının 
sonuçlarını bilir
Her hastayı ayrı bir birey olarak kabul eder
Hastanın dinsel inançlarına saygı gösterir ve hasta 
veya ailesinden talep gelirse din adamlarıyla işbirliği 
yapmaya istekli olur
Aileler / önemli diğer kişiler ile iletişim kurmaya ve 
destek göstermeye isteki olur
Rehabilitasyon için erken planlama
"Hasta yolculuğunda" yoğun bakım'ın bir süreklilik 
arz ettiğini kabul eder
Yoğun bakımdan zamanında ve uygun taburculuğu 
teşvik eder
Diğer servis ve departmanlardaki doktorlar ve 
hemşireler ile etkili iletişim kurulmasını destekler
Kişisel sınırlarını tanır, yardım ve süpervizyonu arar 
ve kabul eder (neyi ne zaman kime soracağını bilir)

90/139



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Yoğun	  Bakım,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  77/100

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Yaşam sonu bakım

Yoğun bakım destek ve 
tedavilerinin 
multidisipliner ekip 
yaklaşımıyla 
sınırlandırılması veya 
kesilmesi sürecinin 
tanımlanması ANA BAŞLIK 7: YARDIM VE İYİLEŞME
Yaşam sonu bakımın 
hasta, hasta yakınları 
veya vekilleri ile 
tartışılması

ANA BAŞLIK 8: YAŞAM BAKIMININ 
BİTİRİLMESİ

Yoğun bakım hastasının 
palyatif bakımının 
yönetimi
Beyin sapı ölüm 
testlerinin uygulanması Bilgi Beyin sapı ölümü sebepleri.

Serebral kan akımı, kafa tabanı, otonom sinir sistemi, 
ve kraniyal sinirler dahil olmak üzere beyin ve sinir 
sisteminin uygulamalı anatomi ve fizyolojisi.
Beyin sapı ölümü ile ilgili fizyolojik değişiklikler.
Beyin sapı ölümünün teşhisi için ön hazırlıklar ve 
dışlama.
Beyin ölümü tanısı için klinik, görüntüleme ve 
elektrofizyolojik testler.
Beyin sapı ölümünün legal yönü.
Beyin sapı ölümü ve organ donasyonuna bakışı 
etkileyebilen kültürel ve inanç(dini) faktörleri.

Beceri ve davranışlar
Beyin sapı ölümü ve organ donasyonu konseptini net 
bir şekilde açıkla.
Tedavi, çalışma, otopsi veya organ donasyonu için 
rıza/onay al.
Organ desteği veya yaşam desteği kesilmesi.
Ölen hastanın sıkıntısını azaltma/kaldırma.
Beyin sapı ölümü testleri için prekondisyon ve dışlama 
kriterlerini kaydet.
Beyin sapı fonksiyon testlerini yap ve kaydet.

Tutum
Bu yetkinlik için gerekli tutumlar "Yaşam sonu bakım" 
başlığı altındaki tüm yetkinlikler ile aynıdır.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Organ donörünün 
fizyolojik desteğinin 
yönetimi Bilgi

Organ donörü bakımının prensipleri(ulusal ve lokal 
politikalar).
Organ alınmasından önce YBÜ’de sık yapılan 
inceleme ve prosedürler.
Ulusal organ/doku sağlayıcı otoritenin rolü ve 
müracaat prosedürleri.
Transplant koordinatörünün sorumlulukları ve 
aktiviteleri.
Ölüm sertifikasyonunda yasal otoriteye karşı 
sorumluluklar(tıbbi tetkikçi,mali temsilci veya 
eşdeğeri) ve sevk nedenleri.
Otopsi yapılmasının (postmortem) değeri.
Ölüm sertifikasyonunun tamamlanması için 
prosedürler.

Beceri ve davranışlar

Organ donörünün tedavisini planlamak için transplant 
koordinatörü ile (lokal organ donasyon otoritesi) 
birlikte hareket et.
Kendisi ve diğerlerinin duygusal gereksinimlerinden 
haberdar olmak: Ara ve uygun çözüm önerileriyle 
destekle.
Hasta ve yakınlarına şefkatli davran ve güvenli bir 
ilişki kur.
Hasta, hasta yakınları ve çalışanlara karşı dürüst ve 
saygılı ol, doğru olarak destekle.
Tedavinin sınırlanması veya kesilmesi kararının 
tedavinin sonu olarak ima etmemeyi sağla.
Konsülte et ve başvurulan klinisyenin görüşlerini 
dikkate al, uygun olduğunda kararlara katılmasını 
sağla.

Tutum
Bu yetkinlik için gerekli tutumlar "Yaşam sonu bakım" 
başlığı altındaki tüm yetkinlikler ile aynıdır.

Pediatrik bakım

Çocuklarda akut olarak 
ortaya çıkan hastalığın 
tanınması ve pediatrik 
acillerin ilk yönetiminin 
tanımlanması Bilgi Fiziksel ve fizyolojik gelişimin anahtar evreleri

Yetişkinler ve çocuklar arasındaki temel anatomik ve 
fizyolojik farklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim HedefiPediatrik hastalar için yaşam tehdit edici olan 
bozukluklarına yaklaşımın patofizyoloji ve prensipleri 
(ulusal vaka karışımları ile belirlenir fakat akut 
solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, menenjit ve 
epiglottit gibi ciddi enfeksiyonları, intoksikasyonları, 
metabolik bozuklukları, nöbetleri, krup hastalığı ve 
diareyi de içerebilir)
Hem çocuk hem de yetişkinlerde yaygın karşılaşılan 
durumların (Ör.; akut ciddi astma, renal yetmezlik, 
travma) pediatrik yaklaşımları
Pediatik resusitasyon ve yetişkin ve çocuk 
resusitasyon farkları
Pediatrik havayolu yaklaşımlarının prensipleri: metod 
ve teknikler; tüp boyutunun hesaplanması; maske ve 
airwaylerin seçimi
Bir çocukta mekanik ventilasyonun prensipleri
Venöz giriş sağlamak için hazırlık ve metodları
İntraosseoz kanulasyon
Kan hacminin tespiti sıvı kaybının yerine konması
Yaygın ilaçların pediatrik dozları
Daha üst seviyede ya da deneyimde yardım ulaşana 
kadar kritik hasta ya da yaralı çocuğun stabilize 
edilmesi
Bölgesel pediatrik sevk/kabul servisleri
Farklı yaşlarda çocuklarla iletişim (verbal ya da non-
verbal) prensipleri; bilgi vermek için kullanılan dilin 
sonuçlarının farkındalığı
Çocuklarda onam konuları

Beceri ve Davranışlar
İleri yaşam desteği seviyesinde pediatrik resusitasyon 
(APLS, PALS ya da eşdeğeri)
Pediatrik entubasyon için ekipman ve ilaçları hazırlar
Pediatrik trakeal entubasyonu gösterir
Venöz girişim sağlar (lokal anestezi ile premedikasyon 
dahil)
Kritik hasta çocukta mekanik ventilasyon kullanır
Etkin iletişim kurar ve çocuk ve ebeveynin güvenini 
kazanmaya çalışır
Daha üst seviyede ya da deneyimli yardım ulaşana 
kadar pediatrik acilleri tanır ve yaklaşımda bulunur
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Daha üst seviyede ya da deneyimli yardım ulaşana 
kadar yaralı çocuğa yaklaşımda bulunur ve stabilize 
eder

Tutum

Kendi sınırlarını bilerek yardım ya da gözetimi ister ve 
kabul eder (nasıl, ne zaman ve kimden yardım 
alacağını bilir)

Çocuk haklarının 
korunması hakkında etik 
ve hukuki konularda 
bilgi sahibi olunması Bilgi Fiziksel ve fizyolojik gelişimin anahtar evreleri

Farklı yaşlarda çocuklarla iletişim (verbal ya da non-
verbal) prensipleri; bilgi vermek için kullanılan dilin 
sonuçlarının farkındalığı
Çocuk bakımında kanuni ve ahlaki konular
Çocuklarda onam konuları
Ulusal çocuk koruma rehberleri
Mesleki ve çevresel maruziyetler, sosyoekonomik 
faktörler ve yaşam stili faktörlerinin kritik hastalarda 
etkisi
Bölgesel pediatrik sevk/kabul servisleri

Tutum

Kendi sınırlarını bilerek yardım ya da gözetimi ister ve 
kabul eder (nasıl, ne zaman ve kimden yardım 
alacağını bilir)

Hasta nakli
Kritik hastanın naklinin 
gerçekleştirilmesi Bilgi

Hasta naklinin (hastane içi ve hastaneler arasi) 
endikasyonları, riskleri ve yararları
Yoğun bakım ünitesi yatış ve çıkış kriterleri – 
yoğunluk ve bakım yerini (servis, ara bakım ünitesi, 
yoğun bakım ünitesi) belirleyen faktörler
Güvenli hasta nakli ilkeleri (öncesi, sırasında ve 
sonrası)
Hasta nakli ile ilgili özellikli problemlerin yönetim 
stratejileri – yer, personel, monitörizasyon ve cihaz 
kısıtlılıkları
Rakım, gürültü, ışıklandırma koşulları, titreşim, 
hızlanma ve yavaşlama gibi problemler dahil kara 
ambulansı, hava ambulansının avantaj ve 
dezavantajları
Klinik ihtiyaçlar, mesafe, araç mevudiyeti ve çevresel 
faktörlere dayalı nakil modunun seçimi
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Nakil sırasında gerekli doktor/hemşire/diğer personel 
sayısını ve paramedik personelin rolünü belirlemek
Nakil cihazlarını seçmek ve çalıştırmak: büyüklük, 
ağırlık, taşınabilirlik, güç kaynağı/pil ömrü, oksijen 
mevcudiyeti, nakil sırasında dayanıklılık ve 
performans
Nakil sırasında monitörizasyon ilkeleri
Hava nakli ilişkili fizyoloji
Hasta ve çevresi arasında homeostatik ilişki (örneğin, 
termoregülasyon, postür/pozisyon)
Öncesinde ve sırasında iletişim
Lokal karşılama servisinin çalıştırılması
Hastaneler arası naklin ve ailenin de taşınmasının olası 
psikolojik etkisi

Beceri ve davranışlar
Hastanın ihtiyaçlarının lokal kaynakları veya uzman 
tecrübesini geçtiği durumları anlar (nakil gereksinimi)
Hastaların yatış, çıkış veya nakli konularında karar 
verir
Gönderen ve kabul eden kurum ve ekiplerle iletişim 
kurar
Nakil cihazlarını kontrol eder ve ayrılmadan önce 
personel ile nakil planı yapar
Hastanın ihtiyacına göre uygun personeli seçer
Nakil öncesi hastaları hazırlar; nakil sırasında 
komplikasyonları ön görür ve önler – her zaman hasta 
güvenliğini sağlar
Nakil öncesi, hastane içi ve hastaneler arası uygun 
genel karşılama ilkelerini uygular ve benimser
Nakil öncesi stabilizasyon ihtiyacını gözetir
Ventile hastaların ameliyathaneye veya diagnostik 
prosedürler için (örneğin, BT) hastane içi naklini 
gerçekleştirir
Tekli veya çoklu organ nakli olan hastaların hastaneler 
arası naklini gerçekleştirir
İlgili tıbbi durumlar, verilen tedavi, çevresel faktörler 
ve lojistik zorluklar dahil hastanın nakil öncesi, 
sırasında ve sonrasında klinik durumunun detaylı 
dokümantasyonunu sağlar
Tecrübe ve rolüne göre diğer kişileri uygun bir şekilde 
yönetir, görevlendirir ve yönlendirir
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Tutumlar
Gönderen, nakleden ve karşılayan personel arasıda 
iletişimin önemini anlar
Nakil sırasında problemleri ön görür ve önler
Hasta distresini en aza indirgemeyi benimser
Kısıtlılıklarının farkında olur, yardım ister ve kabul 
eder (nasıl, ne zaman ve kime sorulacağını bilir)

Hasta güvenliği ve 
sağlık sistemi yönetimi

Günlük multidisipliner 
vizitin liderliğinin 
yapılması Bilgi

Multidisipliner ekibin değişik üyelerinin rolleri ve 
lokal havale etme pratikleri
Triaj ve rekabetteki önceliklerin yönetimi
Kriz yönetimi prensipleri, anlaşmazlık çözülmesi, 
müzakere ve soruşturma
Gizlilik ve data korunması - legal ve etik konular

Beceriler ve Davranışlar
Liderlik et, yetki dağıt, diğerlerini deneyimlerine ve 
rollerine göre uygun bir şekilde süpervize et
Problem çözmede initiatif göster
Klinik bilgiyi temin et, yorumla, sentezle, kayıta al ve 
iletişim kur (yazılı veya sözel)
Sağlık ekibinin üyeleri tarafından temin edilen klinik 
bilgilerin doğruluğundan emin ol
Olgu öyküsünü özetle
Klinik ve laboratuar datayı düzenle, hastanın 
problemlerinin potensiyel çözümlerini mantıksal 
olarak karşılaştır, öncelikleri belirle, ve klinik yönetim 
planı oluştur
Klinik ve laboratuar bilgisine göre yönetim planı 
oluştur
İlaç ve tedavileri reçete ederken potensiyel 
etkileşimlerini düşün
Alternatif ilaç ve tedavilerin, risk - faydasını, maaliyet - 
faydasını düşün
Yoğun bakımda hasta grupları için multidisipliner 
bakım organize et
Diğer ekip üyeleri ile ortak hedeflere ulaşmak için 
işbirliği yap
Etkili bir şekilde dinle
Profesyonel ve güven verici yaklaşım - hastalarda ve 
yakınlarında itimat yaratır

Tutumlar
Hasta bakımı ve ekip süpervizyonu için sorumluluk 
almayı kabul eder
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Kendisinin ve meslektaşlarının performansındaki 
düşüşü farkeder ve gerekeni yapar
Kişisel sınırlarını tanır, yardım ve süpervizyonu arar 
ve kabul eder (neyi ne zaman kime soracağını bilir)
Hastalar, hasta yakınları ve sağlık ekibi ile verimli bir 
şekilde konsültasyon yapar, iletişim kurar ve işbirliği 
yapar
Hasta sıkıntısına en aza indirme isteği gösterir

Yoğun bakım atmosferinin hastalara, hasta yakınlarına 
ve ekibe yüklediği stresi modifiye etmeye çalışır
Hasta bakım sürekliliğini uygun bir şekilde teşvik 
etmek için diğer sağlık bakım sağlayıcılarla işbirliği 
ilişkileri kurar
Etkili bilgi transferini sağlar
Problem çözücü yaklaşımı benimser
Araştırıcı beyin, yayınlanmış literatürün kritik 
analizini yapar

Enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uyulması Bilgi

Yoğun bakım biriminde enfeksiyon kontrol ve 
epidemiyolojisi

Mikroorganizma tipleri, dirençli suşların ortaya çıkışı, 
bulaş yolları, fırsatçı ve hastane kökenli enfeksiyonlar; 
kontaminasyon, kolonizasyon ve enfeksiyon ayrımı
Potansiyel patojen mikroorganizmalar ile 
kolonizasyon riski ve hasta, personel, araç-gereç ve 
çevrenin kolonizsayonu için risk faktörleri
Enfeksiyon komplikasyonu gelişebilecek yüksek riskli 
hastaların belirlenmesi
Otoenfeksiyon; korunma yolları
Çapraz enfeksiyon; Bulaş yolları ve sık görülen 
patojenler
Ventilatör ilişkili pnömoni: tanım, patogenez ve 
korunma
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Evrensel önlemler ve koruyucu enfeksiyon kontrol 
teknikleri ( el yıkama, eldiven, koruyucu giysi, kesici-
delici aletlerin atılması vb)
Mikrobiyolojik izlem ve klinik örnekleme koşulları
Farklı profilaktik antibiyotik uygulamalarının risk ve 
avantajları
Bakteriyel direnç ve antibiyotik politikalarının yerel 
verileri
Aseptik teknik ilkeleri ve invaziv tıbbi gereçlerin 
aseptik kullanımı

Tıbbi malzemenin sterilizasyon, temizleme ve atılması
Kan/vücut sıvıları kaynaklı enfeksiyonlar; 
kontaminasyon olduğunda yönetimi (örnek: iğne 
batması)
Pratik uygulama ilişkili yerel politika ve önlemler
Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmış 
bakım standartları ( uzlaşı raporları ve önlem paketleri 
dahil)

Beceri ve Davranış
Çapraz ve oto enfeksiyonun önlenimi için personelin 
uyumunu sağlar
Tüm hastalara, başta hastadan hastaya geçişte el 
yıkama olmak üzere rutin enfeksiyon kontrol 
prosedürlerinin uygulanmasını gösterir
Endikasyonu olduğunda koruyucu giysi kullanır 
(eldiven/maske/gömlek/örtü)
Otoenfeksiyonun önlenimi için gerekli tedbirleri alır 
(pozisyon, ağız hijyeni gibi)
Uygun profilaktik tedavileri başlar
Antibiyotikleri uygun ve güvenli kullanır

Tutum
Hasta bakımı ve ekip süpervizyonu için sorumluluk 
almayı kabul eder
Kendisinin ve meslektaşlarının performansındaki 
düşüşü farkeder ve gerekeni yapar
Kişisel sınırlarını tanır, yardım ve süpervizyonu arar 
ve kabul eder (neyi ne zaman kime soracağını bilir)
Hastalar, hasta yakınları ve sağlık ekibi ile verimli bir 
şekilde konsültasyon yapar, iletişim kurar ve işbirliği 
yapar
Hasta sıkıntısına en aza indirme isteği gösterir
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Yoğun bakım atmosferinin hastalara, hasta yakınlarına 
ve ekibe yüklediği stresi modifiye etmeye çalışır
Hasta bakım sürekliliğini uygun bir şekilde teşvik 
etmek için diğer sağlık bakım sağlayıcılarla işbirliği 
ilişkileri kurar
Etkili bilgi transferini sağlar
Problem çözücü yaklaşımı benimser
Araştırıcı beyin, yayınlanmış literatürün kritik 
analizini yapar

Hastalar ve personel için 
çevresel tehlikelerin 
belirlenmesi ve 
güvenliğin sağlanması Bilgi Risk önlenimi ilkeleri

YBÜ planlaması için fiziksel gereksinimler
Personel güvenliği: YBÜ’nde tehlikeli fiziksel, 
kimyasal ve enfeksiyöz riskler
Isı, nem, havalandırma ve atık buhar ve gazların 
atılımı gibi çevresel kontrol önlemleri
Buhar ve gaz konsantrasyonlarının ölçümü ( oksijen, 
karbondioksit, nitrikoksit ve uçucu anestetik 
maddeler)- çevre güvenliği
İyonize radyasyon ilişkili tehlikeler ve YBÜ’de 
bunları azaltmanın yolları
Elektrik sistemi güvenliği: makro ve mikro şok için 
hazırlayıcı koşullar; elektrik akımından kaynaklanan 
fiziksel tehlikeler; hasta bakımında güvenli elektrik 
kullanımı için standart önlemler; elektrik kazalarını 
önlemek için temel yöntemler
Ekipman ihtiyacı ve seçimi: klinik gereklilik ve 
öncelik; doğru, uygulanabilir, güvenli ve pratik 
yaklaşımlar (kullanım kolaylığı, personel tarafından 
kabullenme)
Kritik olay veya hata izlemi
Bilgi gizliliği ve kayıtların saklanması- yasal ve etik 
yaklaşımlar
Pratiğe ilişkin yerel politika ve prosedürler
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Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmış 
bakım standartları ( uzlaşı raporları ve önlem paketleri 
dahil)
Literatürün tanımlanması ve eleştirel olarak 
irdelenmesi; bulguların yerel klinik pratik ile 
birleştirilmesi
YBÜ’nde enfeksiyon kontrol ve epidemiyolojisi
Potansiyel patojen mikroorganizmalar ile 
kolonizasyon riski ve hasta, personel, araç-gereç ve 
çevrenin kolonizsayonu için risk faktörleri

Mikroorganizma tipleri, dirençli suşların ortaya çıkışı, 
bulaş yolları, fırsatçı ve hastane kökenli enfeksiyonlar; 
kontaminasyon, kolonizasyon ve enfeksiyon ayrımı
Çapraz enfeksiyon; Bulaş yolları ve sık görülen 
patojenler
Evrensel önlemler ve koruyucu enfeksiyon kontrol 
teknikleri ( el yıkama, eldiven, koruyucu giysi, kesici-
delici aletlerin atılması vb)
Mikrobiyolojik izlem ve klinik örnekleme koşulları
Farklı profilaktik antibiyotik uygulamalarının risk ve 
avantajları

Tıbbi malzemenin sterilizasyon, temizleme ve atılması
Kan/vücut sıvıları kaynaklı enfeksiyonlar; 
kontaminasyon olduğunda yönetimi (örnek: iğne 
batması)

Beceri ve Davranışlar Günlük pratikte güvenliği en düzeyde sağlar
Tüm hastalara, başta hastadan hastaya geçişte el 
yıkama olmak üzere rutin enfeksiyon kontrol 
prosedürlerinin uygulanmasını gösterir
Endikasyonu olduğunda koruyucu giysi kullanır 
(eldiven/maske/gömlek/örtü)
YBÜ’ndeki tüm ekipmanın güvenli kullanımı için 
uygun uzman yardımını ister ve ilişkili önlemleri alır
İstenmeyen olayları zamanında, ayrıntılı ve uygun 
şekilde kayıt eder

Tutum
Enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulması başlığındaki 
tutumlarla aynıdır
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Kritik hastalığın 
komplikasyonlarının ve 
yan etkilerinin 
belirlenmesi ve 
azaltılması Bilgi

hatanın genel nedenleri ve kritik olaylarla ilişkili 
faktörler/ istenmeyen olaylar (YBÜ çevresel koşulları, 
personel, ekipman, tedavi ve hasta faktörleri)
Risk önlenimi ilkeleri

YBÜ yönetiminde tanı ve tedavi komplikasyonlarının 
patogenez, risk faktörleri, önlenmesi; ventilatör ilişkili 
pnöomoni, ventilatör ilişkili akciğer hasarı- pulmoner 
barotravma, pulmoner oksijen toksisitesi, trombo 
emboli (venöz, arteriyel, pulmoner, intrakardiyak)stres 
ülseri, ağrı, malnütrisyon, kritik hastalık 
polinöropatisi, motor nöropati ve miyopati dahil
Komplikasyon riskini en aza indirmek için tedavi ve 
bakımın modifiye edilmesi ve komplikasyonların 
erken tanısı için monitorizasyonun sağlanması
Kanama riski: antikoagülanların, trombolitiklerin ve 
antitrombolitiklerin endikasyonları, 
kontrendikasyonları, monitorizasyon ve 
komplikasyonları
Komplikasyon gelişme riski yüksek hasta gruplarının 
tanımlanması
YBÜ'nde enfeksiyon kontrolü ve epidemiyolojisi

Mikroorganizma tipleri, dirençli suşların ortaya çıkışı, 
bulaş yolları, fırsatçı ve hastane kökenli enfeksiyonlar; 
kontaminasyon, kolonizasyon ve enfeksiyon ayrımı
Otoenfeksiyon; korunma yolları
Evrensel önlemler ve koruyucu enfeksiyon kontrol 
teknikleri ( el yıkama, eldiven, koruyucu giysi, kesici-
delici aletlerin atılması vb)
Mikrobiyolojik izlem ve klinik örnekleme koşulları
Bakteriyel direnç ve antibiyotik politikalarının yerel 
verileri
Farklı profilaktik antibiyotik uygulamalarının risk ve 
avantajları
Personel güvenliği: YBÜ’nde tehlikeli fiziksel, 
kimyasal ve enfeksiyöz riskler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uzman, asistan, hemşire, öğrenci, gönüllü ve klinik 
dışı YBÜ personelinin optimum düzenlenmesini 
etkileyen faktörler
Bilginin etkili paylaşım yolları (yazılı, sözlü vb)
Bilgi gizliliği ve kayıtların saklanması- yasal ve etik 
yaklaşımlar
kriz yönetimi, sorun çözümü, görüşme ve sorgulama 
ilkeleri
Ekipman ihtiyacı ve seçimi: klinik gereklilik ve 
öncelik; doğru, uygulanabilir, güvenli ve pratik 
yaklaşımlar (kullanım kolaylığı, personel tarafından 
kabullenme)
Sarf malzemelerinin yerel istem yöntemi ve ekipman 
sağlanması
Kritik olay veya hata yönetimi
Kanıta dayalı uygulamalar, en iyi pratik rehberleri ve 
yönetim değiştirilmesi gibi kalite sistemleri 
uygulamasında amaç ve işleyiş
Pratiğe ilişkin yerel politika ve prosedürler
Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmış 
bakım standartları ( uzlaşı raporları ve önlem paketleri 
dahil)
Klinik denetimin amaç ve yöntemleri (mortalite 
verileri, komplikasyon hızları gibi)
Literatürün tanımlanması ve eleştirel olarak 
irdelenmesi; bulguların yerel klinik pratik ile 
birleştirilmesi

Risk altındaki hastalara asistan hekimlerin profesyonel 
ve görev bilinci ile yaklaşımının sağlanması
Eylem planlaması/ hastaların risk altında olup 
olmadığına bakmaksızın bir sağlık çalışanının 
sıkıntıda olduğunda uygulanacak lokal işleyişi takip 
etme

Beceri ve Davranış

klinik ve laboratuvar verilerini toplamak, hasta 
sorunlarının mantıki çözümü için tüm olasılıkları 
irdeler ve klinik yönetim planlar
İlaç ve tedavileri uygularken olası etkileşimleri irdeler
İlişkili klinik bilgileri doğru kayıt eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Sağlık ekibnin diğer üyerince sağlanan klinik 
bilgilerin doğruluğunu kontrol eder
Kritik hastalığın komplikasyonlarını izler
Çapraz ve otoenfeksiyonların önlenmesi için 
personelin uyumunu sağlar
Tüm hastalara, başta hastadan hastaya geçişte el 
yıkama olmak üzere rutin enfeksiyon kontrol 
prosedürlerinin uygulanmasını gösterir
Rehber ve protokolleri irdeler ve uygular
Klinik eğitim toplanıları, makale saatleri ve sürekli 
eğitim etkinliklerine katılır
Denetleme, kalite kontrol ve pratik göstergeleri bilir

Yapılanmanın farklı birimleri, çalışanlar, hastalar veya 
hasta yakınları arasındaki kişisel sorunları yönetir
Tıbbi hata ve yan etkiler konusunda çalışma 
arkadaşları, hasta ve hasta yakınlarını uygun bir yol ile 
bilgilendirir
İstenmeyen olayları zamanında, ayrıntılı ve uygun 
şekilde kayıt eder
Günlük pratikte güvenliği en düzeyde sağlar

Tutum
Enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulması başlığındaki 
tutumlarla aynıdır

Mortalite ve morbidite 
toplantılarının 
organizasyonu

ANA BAŞLIK 1):RESÜSİTASYON VE 
AKUT HASTALIKTA İLK TEDAVİ 
YÖNTEMİ

Kılavuz ve protokollerin 
bilinmesi ve 
uygulanması Bilgi

Kanıta dayalı uygulama, iyi uygulama kılavuzları, 
karşılaştırma ve değişim yönetimi gibi kalite 
geliştirme aktivitelerinin nedenleri ve süreçleri
Klinik denetleme (örneğin, mortalite 
değerlendirmeleri, komplikasyon hızları) nedenleri ve 
metodları
Pratiğe yönelik lokal politikalar ve prosedürler
Lokal, ulusal ve uluslar arası düzeyde basılı bakım 
standartları (uzlaşı raporları ve bakım paketleri dahil)
Sık görülen tıbbi aciller için tedavi algoritmaları

Yoğun bakıma özgü tıbbi araştırmada güncel yenilikler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Literatürün tanımlanması ve değerlendirmesi; 
bulguların lokal klinik pratiğe entegre edilmesi
Tıbbi literatürün elektronik metodlarla 
değerlendirmesi
Kanıtın değerlendirme ilkeleri: kanıt düzeyleri; 
müdahaleler; tanısal testler; prognoz; entegre literatür 
(metaanaliz, pratiğe yönelik kılavuzlar, karar ve 
ekonomik analizler)
Yeni kılavuzları/tedavi formlarını değerlendirmek için 
gerekli uygulamalı araştırma ve epidemiyoloji ilkeleri
Araştırma yöntemleri
İstatistiksel yöntemler

Beceri ve davranışlar Kalite kontrolü, denetleme ve yansıma pratiği yapar
İlgili kılavuzlar ve uzlaşı raporlarının farkında olur ve 
lokal durumlarda bunları günlük pratikte uygular
Protokol ve kılavuzları yürütür ve değerlendirir
Gelişmek için gerçekçi girişimler / projeler önerir
Bilimsel çalışmalardan hastanın sağlık problemi ile 
ilgili kanıt bulmak, değerlendirmek ve özümsemek 
için sistematik yöntem kullanır
Tıbbi ve bilimsel literatürde bilgiye ulaşmak için 
elektronik kaynakları (örneğin, Pubmed) kullanır
Klinik değerlendirme, hakemlik ve sürekli tıp eğitimi 
süreçlerine katılır
Zarar vermemek için klinik değerlendirme ve kalite 
geliştirme aktivitelerinin gerekliliğini anlar
Bir görevin sonucunu optimize etmek için yoğun 
bakım ünitesinde /hastanede olan değişikliklere olan 
direnci yönetir

Tutumlar
Hasta bakımı ve personel süpervizyonunda 
sorumluluğu kabul eder
Kendisinde ve meslektaşlarında olan performans 
düşüklüğünü (kısıtlılıklar) tanır ve uygun müdahalede 
bulunur
Kısıtlılıklarının farkında olur, yardım ister ve kabul 
eder (nasıl, ne zaman ve kime sorulacağını bilir)
Hastalar, yakınları ve sağlık personeli ile uygun 
konsültasyon, iletişim ve ekip çalışması yapar
Hasta distresini en aza indirgemeyi benimer
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yoğun bakımın hastalar, yakınları ve personel üzerinde 
yarattığı stresi modifiye etmek için çabalar
Hasta bakımının sürekliliğini sağlamak için diğer 
sağlık personeli ile iletişim kurar
Hastayı gönderen klinisyen ile konsülte eder, 
önerilerini dikkate alır; onları karar verme sürecine 
dahil eder
Etkili bilgi transferini sağlar
Problem çözücü yaklaşımı benimser
Literatür bilgilerinin kritik analizini yaparak kafa 
çalıştırır

Yoğun bakımda 
kullanılan skorlama 
sistemlerinin 
tanımlanması ve 
uygulanması Bilgi

Sonuç tahmini, prognostik indikatörler ve tedavi 
yoğunluğu skalaları ilkeleri; skorlama sistemlerinin 
hastanın sağkalımı tahminindeki kısıtlılıkları
Süreç ve sonuç ölçümü
Genel ve organ özgül skorlama sistemlerinin ilkeleri 
ve bunların bir hastalığın olası sonucunu 
değerlendirmede kullanışlılıkları (örneğin, Glasgow 
koma skalası, APACHE II ve III, PRISM, organ sistem 
yetmezlik skorları, hasar şiddeti skoru)
Dikkate alınan hasar veya hastalığın olası sonucun, 
prediktörü olan bir skorlama sisteminin geçerliliği 
üzerine etkisi (örneğin, kafa travmasına karşı ilaç 
fazlalığında Glasgow koma skoru)
Hastalık şiddetini ölçen bir genel metod (şiddet 
skorlama sistemleri)
Olgu karışım dengesinin ilkeleri
İşgücü planlamasının ilkeleri
Uzman, kıdemsiz tıbbi personel, hemşire, diğer klinik 
dışı personelin optimum düzeyde yerleştirilmesindeki 
faktörlerin belirlenmesi

Tutumlar (Kılavuz ve protokollerin bilinmesi 
ve uygulanması ile aynı tutumlar)

Yoğun bakım uzmanının 
yönetimsel 
sorumluluklarının 
bilinmesi ve 
uygulanması Bilgi

Lokal ve ulusal sağlık baım hizmetinin ilkeleri; yoğun 
bakım hizmetinin (yapısal, fonksiyonel, finansal) geniş 
sağlık bakım çerçevesi içerisinde stratejik planlaması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yoğun bakım uzmanının klinik dışı rolü ve bu 
aktivitelerin yoğun bakım etkinliğine nasıl katkıda 
ulunduğu, yoğun bakımın hasta içindeki profili ve 
hasta yönetimi kalitesi
Yönetimsel ve yönetsel ilkeler
Yoğun bakım yapılanmasının fiziksel ihtiyaçları
Kaynak yönetimi ilkeleri; çatışan bakım talepleri 
karşısında kaynak paylaşım etiği
Kar-zarar oranı ve maliyet etkinlik ilkeleri
Kritik hastalara pahalı teknoloji uygulanmasında 
mutlak ihtiyaç ile olası yarar arasındaki fark
Cihaz ihtiyaçları ve seçimi: klinik ihtiyaç ve öncelik; 
doğruluk, güvenilirlik, güvenlik ve pratik konular 
(kullanım kolaylığı, personel tarafından kabul edilme)
Sarf malzemelerin lokal alım süreci ve cihaz bakımı
Sağlık ekonomisi, bütçe departmanı, finans yönetimi 
ve iş planı hazırlığı ilkeleri
Uzman, kıdemsiz tıbbi personel, hemşire, diğer klinik 
dışı personelin optimum düzeyde yerleştirilmesindeki 
faktörlerin belirlenmesi
İşgücü planlaması ilkeleri
Eşit fırsat ilkesinin pratik uygulaması
Yoğun bakım pratiğine uyarlanabilen ulusal/lokal 
sağlık bakım hizmeti mevzuatı ilkeleri
Etkili bilgi iletişimi metodları (yazılı, sözlü gibi)
Kriz yönetimi, çatışma çözümü, anlaşma ve bilgi alma 
ilkeleri
Risk önlemi ilkeleri
Kritik olay veya hata monitörizasyonu
Kanıta dayalı uygulama, iyi uygulama kılavuzları, 
karşılaştırma ve değişim yönetimi gibi kalite 
geliştirme aktivitelerinin nedenleri ve süreçleri
Klinik denetleme (örneğin, mortalite 
değerlendirmeleri, komplikasyon hızları) nedenleri ve 
metodları

Yoğun bakıma özgü tıbbi araştırmada güncel yenilikler
Literatürün tanımlanması ve değerlendirmesi; 
bulguların lokal klinik pratiğe entegre edilmesi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tıbbi literatürün elektronik metodlarla 
değerlendirmesi
Kanıtın değerlendirme ilkeleri: kanıt düzeyleri; 
müdahaleler; tanısal testler; prognoz; entegre literatür 
(metaanaliz, pratiğe yönelik kılavuzlar, karar ve 
ekonomik analizler)
Pratiğe yönelik lokal politikalar ve prosedürler
Lokal, ulusal ve uluslar arası düzeyde basılı bakım 
standartları (uzlaşı raporları ve bakım paketleri dahil)

Beceri ve davranışlar
Tecrübe ve rolüne göre diğer kişileri uygun bir şekilde 
yönetir, görevlendirir ve yönlendirir
Departman/yoğun bakım aktivitelerine katkıda 
bulunur
Organizasyon, çalışanlar, hastalar veya yakınları gibi 
değişik sektörler arasında çıkan kişiler arası 
çatışmaları yönetir
Gelişmek için gerçekçi girişimler / projeler önerir
Yan etki ve olayları zamanında, detaylı ve uygun 
şekilde dokumante eder
Görevlerin sonuçlarını iyileştirme adına yoğun 
bakım/hastane çerçevesinde değişime direnci yönetir
Diğer personelin çalışmalarına saygı gösterir, teşekkür 
eder ve yüreklendirir
Kalite kontrol, denetleme ve yansıma pratiğine ilgi 
gösterir

Tutumlar (Kılavuz ve protokollerin bilinmesi 
ve uygulanması ile aynı tutumlar)

Profesyonellik

Hasta ve hasta yakınları 
ile etkin iletişim 
kurulması Bilgi

Karar verme yetisi olan ve olmayan hastalarda hasta 
olurunun alınması
Bilgi gizliliği ve kayıtların saklanması- yasal ve etik 
yaklaşımlar
Bilginin etkin paylaşımı için yöntemler (yazılı, sözlü 
vb)
Kriz yönetimi, sorun çözümü, sorgulama ve görüşme

Hastalara ve ailerlerine kötü haberlerin verilme ilkeleri
Yoğun bakım işlevleri, sağlık bakımındaki önemi ve 
gerekliliği konusunda toplumu bilgilendirmek için 
stratejiler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Beceri ve davranış

Hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurar, doğru 
bilgiyi verir ve anlaşılmayı sağlamak için tekrara 
tekrar açıklma yapar; belirsilikleri düzeltir
YBÜ'ne yatıştan önce hasta veya hasta yakınlarınıı 
tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirir
Hastaların bilişsel olarak yeterli veya yetersiz 
oldularının ayrımını yapar
Endişeli, üzgün, kafası karışık veya davalı hasta 
yakınları ile etkin iletişim kurar
Tedavi, araştırma, otopsi ve organ bağışı için olur alır
Sözlü olmayan iletişimi uygun kullanır
Kişisel iletişim davranışlarını geliştirmek için fırsat ve 
kaynakları verimli kullanır
Doğru bilgiyi almak ve planlama yapmak için çalışma 
arkadaşları ile etkin iletişin kurar
Personel arasındaki farklı birimlerden, çalışanlardan, 
hasta veya yakınlarından kaynaklanan çatışma ve 
sürtüşmeleri yönetir
Klinik bilgiyi (yazılı ve sözlü olarak) elde eder, 
yorumlar, sentez ederek, kayıt eder ve paylaşır
İyi ve etkin olarak dinler

Tutum

Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile 
ilişkilerinde doğruluk, bütünlük, samimiyet içinde 
olalıdır
Hastalara ve hasta yakınlarınyla güvenilir iletişim 
kurar
Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile 
etkin paylaşım, işbirliği ve iletişim kurar
Başkalarının duygusal ve emosyonel tepkilerine 
duyarlı davranır
çalışması sırasında yaklaşılabiilir ve ulaşılabilir olur
Her hastaya ayrı birey olarak kabul eder
Aileler ve diğer yakınlar ile iletişim kurmak için istekli 
olur
Doğru bilgilendirme için kullandığı dilin sonuçlarını 
bilir
İletişimin karşılıklı bir olgu olduğunu bilir

Sağlık çalışanları ile 
etkin iletişim kurulması

Hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim 
kurulması bölümü ile aynı
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kayıtların doğru ve 
nitelikli tutulması
Hastaların, yakınlarının 
veya gerektiğinde 
vekillerinin bakım ve 
tedavi kararlarına 
katılmasının sağlanması
Hastaların kültürel ve 
dini inanışlarına saygılı 
olunması
Hasta bilgilerinin 
kullanım ve 
paylaşımında hastanın 
mahremiyet, onur ve 
hukuki haklarına saygılı 
olunması
Sağlık çalışanları 
arasında ekip çalışması 
ve konsültasyonun 
teşvik edilmesi ve 
profesyonel iletişim 
kurulması Yeterli performans özellikleri Ulaşılabilir ve yaklaşılabilir

Liderlik eder rol ve yeteneğe göre yetki verir
Diğerlerinin rollerine saygı gösterir ve değer verir
Etkili bir şekilde bilgi değiş tokuşunda bulunur
Multidisipliner takımın bütün üyelerini destekler
Zamanında ve güvenilir

Güvenli hasta bakımında 
sorumluluk alınması Bilgi

Temel etik prensipler: otonomi, yardımseverlik, zarar 
vermeme, adalet
Yetersiz, ehliyetsiz hastalarda karar verirken etik ve 
kanuni konular
Mahremiyet ve bilgi koruma- kanuni ve etik konular

Beceri ve Davranış
Ayrıntılara özenli, dakik, güvenilir, nazik ve 
yardımsever davranır
Deneyimle orantılı kararlar alır; bu kararların 
sonuçlarını kabullenir
Hasta bakımı, öğrenme gereksinimleri ve iş dışı 
aktiviteleri dengelemek için kişisel kaynaklarını etkin 
şekilde kullanır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastaların sağlık sorunları ile ilişkili bilimsel 
çalışmalardan kanıtları tespit eder, derecelendirir ve 
kullanmak için sistemik yaklaşım kullanır

Tutum
Hastalar, yakınları ve iş arkadaşları ile ilişkilerinde 
doğruluk, dürüstlük ve gerçeğe saygı gösterir
Özellikle hasta bakımı ve profesyonel davranışları 
etkileyebilecek bozulmalarda hastanın kişisel fiziksel 
ve ruhsal sağlığı için sorumluluk alır
Hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları ile etkin 
danışma, iletişim ve işbirliği ortamı sağlar
Kişisel sınırlarını bilir, yardım ya da gözetim ister ve 
kabul eder (nasıl, ne zaman ve kime soracağını bilir)
Kendisi ya da iş arkadaşlarında performansda 
bozulmayı (sınırlarının) fark eder ve uygun önlemler 
alır
Diğer branşlara konsultan olarak kişisel sınırlarını ve 
gücünü bilir
Hasta bakımı ve personelin gözetimi için sorumluluk 
alır
Hasta mahremiyet, onur ve sırlarına saygı gösterir
Hastanın iyilik hali toplum ya da araştırmanın 
gereksinimlerinden önceliklidir

Klinik karar verme 
sürecinde etik ve hukuki 
prensiplerin kullanılması Bilgi

Temel etik prensipler: otonomi, yardımseverlik, zarar 
vermeme, adalet
Yetersiz, ehliyetsiz hastalarda karar verirken etik ve 
kanuni konular
Mahremiyet ve bilgi koruma- kanuni ve etik konular
Kriz yönetimi, fikir ayrılıklarının çözülmesi, uzlaşma 
ve bilgilendirme prensipleri
Profesyonel değerlendirme ve yapıcı geri bildirim 
prensipleri

Beceri ve Davranışlar
Ayrıntılara özenli, dakik, güvenilir, nazik ve 
yardımsever davranır
Deneyimle orantılı kararlar alır; bu kararların 
sonuçlarını kabullenir
Başkalarını deneyim ve görevlerine göre yönlendirir, 
görevlendirir ve yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Genel hedeflere ulaşmak için diğer takım elemanları 
ile işbirliği yapar
Problem çözmede insiyatif alır
Etkin olarak dinler

Tutum
Hastalar, yakınları ve iş arkadaşları ile ilişkilerinde 
doğruluk, dürüstlük ve gerçeğe saygı gösterir
Hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları ile etkin 
danışma, iletişim ve işbirliği ortamı sağlar
Kişisel sınırlarını bilir, yardım ya da gözetim ister ve 
kabul eder (nasıl, ne zaman ve kime soracağını bilir)
Kendisi ya da iş arkadaşlarında performansda 
bozulmayı (sınırlarının) fark eder ve uygun önlemler 
alır
Hatalar da dahil klinik deneyimlerden doğan öğretme 
ve öğrenme fırsatlarını fark eder ve kullanır
Diğer branşlara konsultan olarak kişisel sınırlarını ve 
gücünü bilir
Hasta mahremiyet, onur ve sırlarına saygı gösterir
Hastanın iyilik halini toplum ya da araştırmanın 
gereksinimlerinden öncelikli tutar
Klinik pratiği değiştirebilecek, uzmanlık alanında, 
tıpta ya da toplumdaki değişiklikleri fark etmeye 
çalışır, bunlara göre becerilerini adapte eder

Aktif öğrenme süreci 
isteği içerisinde 
olunması ve yeni 
bilgilerin klinik 
uygulamaya 
aktarılabilmesi Bilgi Bilginin yönetimi

Bilginin etkin paylaşım yöntemleri (yazılı, sözlü gibi)
Yetişkin eğitimi ve öğrenmeyi arttıran faktörlerin 
prensipleri
Kanıta dayalı uygulama, en iyi uygulama rehberleri, 
kıyaslama ve değişim yaklaşımları gibi kalite 
geliştirme aktivite süreç ve amaçları
İnceleme ve bulguları pratikte kalıcı değişimlere 
dönüştürme yöntemleri
Hasta bakımı ve yaşam boyu öğrenmeyi en iyi 
seviyeye çıkarmak için bilgi teknolojilerinin 
kullanılması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tıbbi literatüre ulaşmak için elektronik yöntemler

Literatürün belirlenmesi ve eleştirisel değerlendirmesi; 
bulguların bölgesel klinik uygulamalarla birleştirilmesi
Kanıtların değerlendirme prensipleri: kanıt seviyeleri; 
müdahaleler; tanısal testler; prognoz; bütünleyici 
literatür (meta-analizler, uygulama rehberleri, karar ve 
ekonomik analizler) prensipleri
Yeni rehberler/ tedavi formlarını değerlendirmek için 
gerekli denenmiş araştırmalar ve epidemiyoloji 
prensipleri

Beceri ve Davranışlar
Klinik inceleme, derleme ve devam eden tıbbi eğitim 
süreçlerine katılır
Gelişime katkı için gerçekçi projeler önerir
Hasta bakımı, öğrenme gereksinimleri ve iş dışı 
aktiviteleri dengelemek için kişisel kaynaklarını etkin 
şekilde kullanır
Profesyonel portföyünü sürdürmeyi de içeren kişisel 
eğitim sürekliliğini geliştirir ve takip eder
Kendi kendine öğrenmeyi sağlamak için öğrenim 
yardımlarını ve kaynakları kullanır
Tıbbi ve bilimsel literatürden bilgilere ulaşmak için 
(Ör. Pubmed) elektronik bilgi cihazlarını kullanır
Hastaların sağlık sorunları ile ilişkili bilimsel 
çalışmalardan kanıtları tespit eder, derecelendirir ve 
kullanmak için sistemik yaklaşım kullanır

Eğitim aktivitelerine ve sağlık ekibi çalışanlarının tıbbi 
ve tıbbi olmayan eğitimlerine uygun katılım sağlar
Problem çözmede insiyatif alır
Etkin olarak dinler

Tutum
Multidisipliner sağlık hizmeti çalışanlarının sürekli 
eğitimini destekler ve katılım sağlar
Sorgulayıcı bir zihin ile yayınlanmış literatürün 
eleştirisel analizini yapar
Hatalar da dahil klinik deneyimlerden doğan öğretme 
ve öğrenme fırsatlarını fark eder ve kullanır
Diğer branşlara konsultan olarak kişisel sınırlarını ve 
gücünü bilir

112/139



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Yoğun	  Bakım,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  99/100

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kişisel kıskançlıkların ya da eğilimlerin kültürel, 
finansal ve akademik alanlarda davranışları 
etkileyebileceği durumları fark eder ve idare eder
Hasta mahremiyet, onur ve sırlarına saygı gösterir
Hastanın iyilik halini toplum ya da araştırmanın 
gereksinimlerinden öncelikli tutar
Yeni bilginin geliştirilmesine katkıda bulunmada heves 
gösterir
Klinik pratiği değiştirebilecek, uzmanlık alanında, 
tıpta ya da toplumdaki değişiklikleri fark etmeye 
çalışır, bunlara göre becerilerini adapte eder
Bilgiyi paylaşma konusunda istek ve heves gösterir

Multidisipliner eğitim 
sürecine katkı 
sağlanması Bilgi Bilginin yönetimi

Bilginin etkin paylaşım yöntemleri (yazılı, sözlü gibi)
Yoğun bakım ünitesi eğitiminde bölgesel ve ulusal 
seviyede ihtiyaçlar

Beceri ve Davranışlar
Genel hedeflere ulaşmak için diğer takım elemanları 
ile işbirliği yapar
Bölüm / yoğun bakım ünitesi aktivitelerine katılır

Eğitim aktivitelerine ve sağlık ekibi çalışanlarının tıbbi 
ve tıbbi olmayan eğitimlerine uygun katılım sağlar
Problem çözmede insiyatif alır
Etkin olarak dinler

Tutum
Multidisipliner sağlık hizmeti çalışanlarının sürekli 
eğitimini destekler ve katılım sağlar
Sorgulayıcı bir zihin ile yayınlanmış literatürün 
eleştirisel analizini yapar
Hatalar da dahil klinik deneyimlerden doğan öğretme 
ve öğrenme fırsatlarını fark eder ve kullanır
Diğer branşlara konsultan olarak kişisel sınırlarını ve 
gücünü bilir
Hasta mahremiyet, onur ve sırlarına saygı gösterir
Klinik pratiği değiştirebilecek, uzmanlık alanında, 
tıpta ya da toplumdaki değişiklikleri fark etmeye 
çalışır, bunlara göre becerilerini adapte eder
Bilgiyi paylaşma konusunda istek ve heves gösterir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Gözetim altında klinik 
ve deneysel araştırma 
yapılması Bilgi

Tıbbi araştırma prensipleri: araştırma soruları; 
protokol dizaynı, güç analizleri, veri toplama, veri 
analizleri ve sonuçların yorumlanması; metin 
hazırlanması ve yayınlama kuralları
Yürütülen araştırmada etik prensipler (bireyin 
korunması, onayı, mahremiyet ve rekabet ilgisi) ve 
ulusal etik onay süreci
Endüstri ile ilişkilere etik yaklaşım

Beceri ve Davranış
Tıbbi ve bilimsel literatürden bilgilere ulaşmak için 
(Ör. Pubmed) elektronik bilgi cihazlarını kullanır
Hastaların sağlık sorunları ile ilişkili bilimsel 
çalışmalardan kanıtları tespit eder, derecelendirir ve 
kullanmak için sistemik yaklaşım kullanır
Problem çözmede insiyatif alır
Etkin olarak dinler

Tutum
Sorgulayıcı bir zihin ile yayınlanmış literatürün 
eleştirisel analizini yapar
Kişisel kıskançlıkların ya da eğilimlerin kültürel, 
finansal ve akademik alanlarda davranışları 
etkileyebileceği durumları fark eder ve idare eder
Hasta mahremiyet, onur ve sırlarına saygı gösterir
Hastanın iyilik halini toplum ya da araştırmanın 
gereksinimlerinden öncelikli tutar
Yeni bilginin geliştirilmesine katkıda bulunmada heves 
gösterir
Klinik pratiği değiştirebilecek, uzmanlık alanında, 
tıpta ya da toplumdaki değişiklikleri fark etmeye 
çalışır, bunlara göre becerilerini adapte eder
Bilgiyi paylaşma konusunda istek ve heves gösterir
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KİŞİSEL BİLGİLER 

 

ADI SOYADI 
 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ 
 

KURUM SİCİL NO 
 

MEZUN OLUĞU LİSE VE YILI 
 

MEZUN OLDUĞU TIP FAKÜLTESİ VE YILI 
 

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER VE DERECESİ 
 

ÇALŞTIĞI KURUMLAR VE SÜRELER 
 

ANA DAL UZMANLIK ALANI 
 

ANA DAL İHTİSASINI YAPTIĞI KURUM VE 

BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHLERİ 

 

YOĞUN BAKIM YAN DAL İHTİSASINA 

BAŞLAMA TARİHİ 

 

YOĞUN BAKIM YAN DAL İHTİSASINI 

BİTİRME TARİHİ 

 

BİLİM DALI/ÜNİTE/BİRİM 
 

BİLİM DALI/ÜNİTE/BİRİM BAŞKANI 
 

 

 

YOĞUN BAKIM YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ KARNESİ 
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HASTA İZLEMİ 

 TARİH TANI 
PROTOKOL 

NO 

HASTANIN 

ADI SOYADI 

GÖZLEMCİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      
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 TARİH TANI 
PROTOKOL 

NO 

HASTANIN  

ADI SOYADI 

GÖZLEMCİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

51      

52      

53      

54      

55      

56      

57      

58      

59      

60      

61      

62      

63      

64      

65      

66      

67      

68      

69      
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 TARİH TANI 
PROTOKOL 

NO 

HASTANIN  

ADI SOYADI 

GÖZLEMCİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

70      

71      

72      

73      

74      

75      

76      

77      

78      

79      

80      

81      

82      

83      

84      

85      

86      

87      

88      

89      

90      

91      

92      

93      

94      

95      

96      

97      

98      

99      

100      
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BECERİLER 

 

OROTRAKEAL ENTÜBASYON 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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AMBU VE MASKE İLE VENTİLASYON 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

ASPİRASYON  

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

TORASENTEZ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     
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SOLUNUMSAL İLAÇ UYGULAMASI 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON 

 TARİH TANI PROTOKOL NO 
HASTANIN 

ADI SOYADI 

GÖZLEMCİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

 

NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON 

 TARİH TANI PROTOKOL NO 
HASTANIN 

ADI SOYADI 

GÖZLEMCİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
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14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

 

CUFF BASINCI ÖLÇÜMÜ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

TRAKEOTOMİ BAKIMI 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Yoğun Bakım, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. 123/139



 10 

SOLUNUM MEKANİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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VENTİLATÖRDEN AYIRMA 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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EKSTÜBASYON 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

GÖĞÜS TÜPÜ OLAN VENTİLATÖRDEKİ HASTANIN İZLEMİ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     
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KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

ARTERYEL KAN GAZI ALMA 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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İNTERNAL JÜGÜLER VEN KATETERİZASYONU 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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SUBKLAVİEN VEN KATETERİZASYONU 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

FEMORAL VEN KATETERİZASYONU 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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RADYAL ARTER KATETERİZASYONU 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

FEMORAL ARTER KATETERİZASYONU 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

PULMONER ARTER KATETERİZASYONU 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     
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KARDİYAK DEBİ TAYİNİ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

TRANSKÜTAN PACİNG 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

DEFİBRİLASYON 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     
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12 DERİVASYONLU EKG ÇEKME 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

 

KARDİYOVERSİYON 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

 

LUMBAR PONKSİYON 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

 

BEYİN ÖLÜMÜ DEĞERLENDİRMESİ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

 

SEDASYON VE AĞRI DEĞERLENDİRMESİ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     
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HEMODİYALİZ KATETERİ YERLEŞTİRMESİ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

PARASENTEZ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

 

BESLENME TÜPÜ TAKILMASI 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     
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KAN GAZI ANALİZİ 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

DİĞER 

 TARİH PROTOKOL NO HASTANIN ADI SOYADI 
GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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BİLİMSEL AKTİVİTELER 

 

SEMİNER 

 TARİH KONU ÖĞRETİM ÜYESİ 

1    

2    

3    

4    

5    

 

MAKALE SUNUMU 

 TARİH KONU/KAYNAK ÖĞRETİM ÜYESİ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

YURT İÇİ BİLİMSEL TOPLANTI/KONGRE 

 TARİH TOPLANTI İSMİ ÖĞRETİM ÜYESİ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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YURT İÇİ KONGRE BİLDİRİSİ 

 TARİH KONU/KONGRE ÖĞRETİM ÜYESİ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

YURT İÇİ BİLİMSEL YAYIN 

 TARİH YAZARLAR/KONU/DERGİ (CİLT, SAYFA) ÖĞRETİM ÜYESİ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

YURT DIŞI BİLİMSEL TOPLANTI/KONGRE 

 TARİH KONU/KONGRE ÖĞRETİM ÜYESİ 

1    

2    

3    

 

YURT DIŞI KONGRE BİLDİRİSİ 

 TARİH KONU/KONGRE ÖĞRETİM ÜYESİ 

1    

2    

3    
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YURT DIŞI BİLİMSEL YAYIN 

 TARİH YAZARLAR/KONU/DERGİ (CİLT, SAYFA) ÖĞRETİM ÜYESİ 

1    

2    

3    

 

DİĞER 

 TARİH AKTİVİTE ÖĞRETİM ÜYESİ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    
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ROTASYONLAR 

 

BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHLERİ 
BÖLÜM 

GÖZLEMCİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
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TEZ VE SINAVLAR 

 

UZMANLIK TEZİ 

TEZ KONUSU TEZ YÖNETİCİSİ 

  

 

 

UZMANLIK SINAVI 

TARİH JÜRİ ÜYELERİ 

  

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Yoğun Bakım, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. 139/139


	giriş
	yogun_bakim_genel
	yogun_bakim_muf
	KARNE



