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Destek	  Alınan	  Kurum	  ve	  Kişiler:	  	  

	  

Önsöz	  

	  

1. GİRİŞ	  
	  

	  
2. DAYANAK	  

	  
a. Müfredatın	  Amacı:	  Perinatoloji	  uzmanlık	  eğitimi	  süresince	  edinilmesi	  gereken	  bilgilerle,	  kazanılması	  gereken	  beceri	  ve	  tutumları	  

tanımlamak.	  Perinatoloji	   uzmanlık	   eğitimini	   standardize	  ederek,	   yetkin	   ve	  donanımlı	   perinatoloji	   uzmanları	   yetiştirmek.	  Bilgili,	  

pratik	   uygulama,	   eğitim,	   araştırma,	   denetim	   ve	   sonuç	   çıkarma	   yetenekleri	   olan,	   bölümün	   organizasyon	   ve	   hizmet	   sunumunu	  

sağlayan,	   yan	   dalın	   gelişiminde	   ve	   araştırma	   yapmada	   liderlik	   gösterebilen	   uzmanlar	   yetiştirmek.	   Böylece	   yüksek	   riskli	  

gebeliklerde	  anne	  ve	  fetus	  sağlığına	  yönelik	  sunulabilecek	  ulusal	  hizmetin	  kalitesini	  en	  üst	  düzeye	  çıkarmak.	  	  

b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  

c. Müfredat	  Haritası:	  YAZILACAK	  

d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli:	  	  

e. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar:	  	  

f. Asistanlık	  Süresi:	  Ulusal	  Mevzuat	  
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3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

	  

	  	  	  	  	  	  Elektronik	  ortamda	  sunulmuştur.	  	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

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

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

1. Perinatoloji	  Yan	  Dalı	  Eğitim	  Kurumu:	  Üniversite	  Hastanesi	  Kadın	  Hastalıkları	  ve	  Doğum	  Anabilim	  

Dalının	  ya	  da	  S.B.	  Eğitim	  Araştırma	  Hastanesindeki	  Kadın	  Hastalıkları	  ve	  Doğum	  kliniğinin	  bir	  

bölümüdür.	  Perinatoloji	  Yan	  Dal	  Eğitim	  Kurumu,	  yan	  dalla	  ilgili	  tüm	  uygulamaları	  gereğinde	  

multidisipliner	  yaklaşımla	  sunabilmelidir.	  Kurumun	  içinde	  ve	  dışındaki	  diğer	  kadın	  doğum	  

uzmanlarıyla	  ve	  diğer	  ilgili	  uzmanlarla	  yakın	  işbirliği	  içinde	  olunmalıdır.	  

Organizasyon:	  Refere	  edilen	  ve	  transferi	  yapılan	  hastaların	  	  	  	  kabul	  edilip	  değerlendirilmesine	  

imkan	  sağlayan	  bir	  sistem	  kurulmalıdır.	  Aynı	  kurumda	  ya	  da	  diğer	  kurumlardaki	  pediyatrik	  

kardiyoloji,	  pediyatrik	  kalp	  cerrahisi,	  pediyatrik	  nöroloji,	  pediyatrik	  nörocerrahi,	  pediyatrik	  

nefroloji,	  pediyatrik	  üroloji	  gibi	  tıp	  disiplinleri	  ile	  işbirliği	  içinde	  çalışılmalıdır.	  Epidemiyoloji	  ve	  

araştırma	  metodolojisi	  desteği	  ve	  eğitimi	  imkanı	  olmalı,	  yan	  dalla	  ilgili	  araştırma	  programı	  

bulunmalıdır.	  Ulusal	  ve	  uluslararası	  hakemli	  dergilerde	  düzenli	  yayınlar	  yapılmalıdır.	  Yan	  dalla	  ilgili	  

çalışmaların	  yanısıra,	  eğitim	  ve	  araştırma	  için	  yeterli	  kütüphane,	  laboratuvar	  ve	  diğer	  kaynaklar	  

bulunmalıdır.	  Yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencileri	  için	  organize	  eğitim	  programları	  düzenlenmelidir.	  Yıllık	  

istatistikler	  yapılmalı,	  kalite	  kontrol	  sistemi	  çalıştırılmalı	  ve	  kliniklerin	  çalışmaları	  ile	  elde	  edilen	  

veriler	  denetleme	  ve	  sonuç	  çıkarmaya	  uygun	  olmalıdır.	  
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Eğitim	  merkezi,	  düzenli	  aralıklarla	  gözden	  geçirilen	  klinik	  kılavuzları	  kullanmalıdır.	  

2. Perinatoloji	  Yan	  Dal	  eğitim	  kurumunu	  	  yöneticisi:	  Yönetici,	  Perinatoloji	  uzmanı	  olmalıdır.	  Yönetici	  

üniversitelerde	  öğretim	  üyesi	  kadrosunda,	  EAH	  lerinde	  Klinik	  Şefi,	  ve	  Şef	  Yardımcısı	  kadrosunda	  

olmalıdır.	  Yönetici	  aynı	  zamanda	  eğitici	  olarak	  da	  faaliyet	  gösterir.	  

3. Perinatoloji	  Yan	  Dal	  eğitim	  kurumu	  	  eğiticisi:	  Yöneticinin	  dışında	  en	  az	  bir	  eğitici	  perinatoloji	  

uzmanı	  bulunmalıdır.	  Eğiticiler	  üniversitelerde	  öğretim	  üyesi	  kadrosunda,	  EAH	  lerinde	  Klinik	  Şefi,	  

ve	  Şef	  Yardımcısı	  kadrosunda	  olmalıdır.	  Kurumda	  	  eğitici	  başına	  en	  fazla	  1	  yan	  dal	  uzmanlık	  

öğrencisi	  olabilir.	  	  

	  

	  

Fiziksel	  	  

(Araç,	  Gereç,	  Donanım	  

Ameliyathane,	  Yatak	  Sayısı,	  Vb.)	  

1. Prenatal	  tanı	  ve	  tedavi	  ünitesi:	  Perinatoloji	  bölümüne	  bağlı	  ve	  ayaktan	  başvuran	  yüksek	  riskli	  

gebelere	  hizmet	  verecek	  prenatal	  tanı	  ve	  tedavi	  ünitesi	  bulunmalıdır.	  	  Ünitede	  en	  az	  bir	  adet	  

renkli	  Doppler	  ultrasonografi	  cihazı	  bulunmalıdır.	  Bu	  ünitede	  detaylı	  fetal	  ultrasonografi,	  feto-‐

maternal	  Doppler	  analizileri,	  fetal	  ekokardiyografi	  ile	  amniyosentez,	  koriyon	  villus	  biyopsisi,	  

kordosentez,	  embryo	  redüksiyonu	  gibi	  invazif	  girişimler	  yapılır.	  Ünitede	  hasta	  bekleme	  salonu,	  en	  

az	  bir	  muayene-‐girişim	  odası,	  sekreter	  odası,	  hasta	  dinlenme	  odası	  bulunmalıdır.	  Ünitede	  en	  az	  bir	  

adet	  yardımcı	  sağlık	  personeli	  olmalıdır.	  	  Bu	  özelliklere	  sahip	  ünite	  hastane	  bünyesinde	  veya	  

hastaneden	  bağımsız	  olarak	  düzenlenebilir.	  	  	  
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2. Yüksek	  riskli	  gebelik	  polikliniği:	  Refere	  edilen	  hastaların	  takip	  edildiği	  polikliniktir.	  Bu	  bölümde	  en	  

az	  1	  adet	  renkli	  doppler	  sonografi,	  en	  az	  1	  adet	  kardiotokografi	  cihazı,	  tansiyon	  aleti,	  baskül,	  

muayene	  masası	  olmalıdır.	  Fetal	  ultrasonografi,	  Doppler,	  biyofizik	  profil,	  kardiyotokografi	  gibi	  

antepartum	  ve	  intrapartum	  fetal	  değerlendirme	  imkanları	  tam	  olmalıdır.	  	  Yüksek	  riskli	  gebelik	  

polikliniği	  uygun	  düzenleme	  yapılarak	  prenatal	  tanı	  ve	  tedavi	  ünitesi	  ile	  aynı	  mekanda	  yer	  alabilir.	  

3. Perinatoloji	  servisi:	  Yatan	  hastaların	  hizmet	  aldığı	  servistir.	  En	  az	  10	  yataklı	  olmalıdır.	  	  

4. Doğumhane	  ve	  ameliyathane:	  Kurumun	  bünyesindeki	  doğumhane	  ve	  ameliyathane	  kullanılabilir.	  

En	  az	  1	  adet	  ultrasonografi	  cihazı,	  2	  adet	  	  kardiotokografi	  cihazı,	  1	  adet	  müdahale	  odası	  ve	  

muayene	  masası	  bulunmalıdır.	  

5. Özel	  bakım	  ünitesi:	  Ağır	  preeklampsi,	  eklampsi,	  keto-‐asidoz	  gibi	  obstetrik	  kritik	  bakım	  gerektiren	  

yüksek	  riskli	  gebeler	  için	  bulunmalıdır.	  	  En	  az	  2	  adet	  kritik	  hasta	  takip	  monitörü	  bulunmalıdır.	  

6. Erişkin	  yoğun	  bakım	  ünitesi:	  	  Donanım	  ve	  kadro	  açısından	  yeterli	  olmalıdır.	  

7. Yenidoğan	  yoğun	  bakım	  ünitesi:	  Donanım	  ve	  kadro	  açısından	  yeterli	  olmalıdır.	  

8. Tıbbi	  genetik	  	  ünitesi:	  	  Üniversite	  kliniklerinde	  Tıbbi	  genetik	  AD	  olmalıdır.	  EAH	  de	  Genetik	  tanı	  

merkezi	  olmalıdır.	  

9. Patoloji:	  Patoloji	  bölümü	  olmalıdır.	  

10. 	  Çocuk	  cerrahisi	  ünitesi	  :	  Çocuk	  cerrahisi	  ünitesi	  olmalıdır.	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Perinatoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 8/10 9/63



	  

9	  

9	  

11. Anestezi	  bölümü:	  24	  saat	  süreyle	  aktif	  olarak	  çalışan	  anestezi	  servisi	  bulunmalıdır.	  

	  

	  

.	  

Portföy	  	  

(Hasta	  Çeşitliliği	  ve	  Sayısı,	  Eğitimle	  

İlgili	  Numune,	  Test,	  Vb)	  

Maternal	  ve	  fetal	  risklerin	  çeşitliliği	  ve	  hastaların	  sayısı	  bakımından	  yeterli	  klinik	  başvuru	  bulunmalıdır.	  

Perinatoloji	  Yan	  Dal	  eğitimi	  veren	  kurumda	  :	  

1. Kurumdaki	  Doğum	  sayısı:	  Yılda	  en	  az	  1200	  doğum	  gerçekleştirilmelidir.	  	  

2. Kurumdaki	  riskli	  gebelik	  	  sayısı:	  	  Yılda	  en	  az	  300	  yüksek	  riskli	  gebenin	  	  izlem	  ve	  doğumu	  

gerçekleştirilmelidir.	  

3. Kurumdaki	  detaylı	  fetal	  ultrasonografi	  	  sayısı:	  Yılda	  en	  az	  400	  detaylı	  fetal	  ultrasonografi,	  

gerçekleştirilmelidir.	  	  	  

4. Kurumdaki	  konjenital	  anomalili	  fetus	  sayısı:	  	  Yılda	  en	  az	  60	  adet	  konjenital	  anomalili	  fetusun	  

değerlendirildiği,	  tanısının	  koyulduğu	  ve	  yönetiminin	  yapıldığı	  prenatal	  tanı	  imkanı	  bulunmalıdır..	  	  

5. Kurumdaki	  fetal	  invazif	  girişim	  sayısı:	  	  Yılda	  en	  az	  100	  fetal	  invazif	  girişim	  (amniyosentez,	  

kordosentez,	  koriyon	  villus	  biyopsisi	  vb)	  gerçekleştirilmelidir.	  	  	  
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  
	  

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

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  1/52

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

TEMEL BİLGİLER
Embryoloji ve 
Teratoloji

Normal embryolojik 
oluşumu açıklar hafta hafta embryolojik gelişimi tanımlar Fertilizasyon ve zigot oluşumunu sayar

Morula blastula evrelerini ve klivaj oluşumunu sayar
Embryonik disk oluşumunu sayar
Gastrulasyonu ve Germ tabakaların oluşumunu sayar
Endoderm, mezoderm ve ektodermden gelişen organları sayar.
invajinasyon, epiboli, polar poliferasyon, difrensiasyon, pluripotent, 
totipotent, oligopotent,unipotent terimlerini izah eder

implantasyonun oluşumunu açıklar blastokist oluşumunu sayar
Blastokistin endokrinolojik fonksitonunu sayar
implantasyonda rol alan mekanizmaları sayar
Endometriımdan salgılanan hormon ve proteinleri sayar
İmplantasyonda rol alan adhezyon moleküllerini, matriks oluşumunu sayar.
sitotrofoblast ve sinsityo trofoblast oluşumunu sayar
Koryonik villi oluşumunu sayar

Organ sistemlerinin tek tek embryolojik gelişimini 
sayar Somitogenesis sayar

somit olusumunu sayar
nöral tup oluşumunu, nöral grove, primer ve sekonder nörulasyonu, noral 
hücre migrsyonunu, ve nöral tüp kapanmasını sayar
prpsensefalon, mesensefalon, rhombensefalon, ve spinal kord kısımlarını ve 
bunlardan gelişen santral sinir sistemi kısımlarını sayar

Teratolojinin genel 
prensiplerini tanımlar

Anormal embryo gelişimine neden olan teratojenlerin 
etki mekanizmalarını tanımlar Wilsonun teratolojinin 6 prensibini sayar
Maternal ve fetal genotipin önemini tanımlar
Maruz kalınma zamanında embryogenez ve oluşum 
aşamalarının önemini tanımlar
Teratojenik ajanların doz-sonuç ilişkisini açıklar
Tür spesifitesi açıklar

Anormal embryo 
gelişimine neden olan 
teratojenleri ve bunların 
etki mekanizmaları 
sayar

İlaçlar (hormonlar, antimetabolitler, ve diğerleri) 
teratolojik etkilerini açıklar alkol, sigara, kokain gibi maddelerin etkisini sayar

nitrazepam , nimetazepam (Ermin), aminopterin metotrexate, androjenik 
hormonlar, busulfan, captopril, enalapril, cyclophosphamide, 
diethylstilbestrol etretinate, methimazole, penicillamine, tetracyclines, 
thalidomide, trimethadio
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Çevresel teratojenleri sayar. Polycyclic aromatic hydrocarbons (polynuclear 
aromatic hydrocarbons), polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated 
dibenzodioxins a.k.a dioxin, polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), 
hexachlorobenzene hexachloroph

antikonvulsanların etki mekanizması ve spesifik 
teratolojik etkilerini açıklar

Valproik asid, karbamazepin, Fenitoin ve türevlerinin etki mekanizması ve 
spesifik teratolojik etkilerini açıklar

antikoagulanlar etki mekanizması ve spesifik 
teratolojik etkilerini açıklar

Kumadin, warfarin ve türevlerinin etki mekanizmasını ve spesik etkilerini 
sayar

Virüsler ve diğer enfeksiyöz ajanların (rubella, 
toksoplazma, sitomegalovirus, T. Pallidum) spesifik 
teratolojik etkilerini açıklar

cytomegalovirus, herpes virus, parvovirus B19, rubella virus , syphilis, 
toxoplasmosis, Venezuelan equine encephalitis virus teratolojik etkilerini 
sayar

Radyasyon, eksternal radyasyon ve radyoizotoplar etki 
mekanizması ve spesifik teratolojik etkilerini açıklar Diagnostik radyasyon alımı ve teratoloji ilişkisini sayar

Diagnostik işlemlerde yaklaşık alınan radyasyon dozunu sayar

Çevresel ajanlar (cıva, kurşun , vs) teratolojik etkilerini 
açıklar

Çevresel teratojenleri sayar. Polycyclic aromatic hydrocarbons (polynuclear 
aromatic hydrocarbons), polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated 
dibenzodioxins a.k.a dioxin, polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), 
hexachlorobenzene hexachloroph,

Anormal embryo 
gelişimine neden olan 
teratojenlerden 
korunmanın önlemlerini 
sayar

Fetal Fizyoloji Fetal dolaşım sistemi fetal hemodinamiğinin fizyolojisi Fetal dolaşım siteminin normal fizyolojisini tanımlar
Patolojik durumlardaki hemodinamik durumunda kompanzasyon ve 
dekompanzasyon adaptif mekanizmalarına tanımlar.
Fetal dolaşım sistemindeki doğal şantların anatomisini ve fizyolojisini 
tanımlar.
Dolaşımın dağılımı ve redistrubisyonunu tanımlar.
Fetal dolaşım sisteminin Doppler analizini yapar
Fetal dolaşımın nenatal dönemdeki değişikliklerin teorik bilgisine tanımlar.

Fetal Kan Fetal kan ve içeriği Fetal hematopoiez fizyolojisini tanımlar
Fetal kan elemanlarını ve gebelik süresince değişimini tanımlar
Fetal hemoglobin özellikleri ve oksijen afinitesini tanımlar
İntrauterin dönemden ekstrauterin döneme geçişte fetal kandaki fizyolojik 
değişikleri tanımlar

Fetal sinir sistemi Fetal sinir sitemi oluşumu ve fizyolojisi Fetal sinir sistemi fizyolojisini tanımlar
Feta sinir sistemi fonksiyonlarını ultrasonografi ile takip eder
Fetal akinezi sendromu gibi patofizyolojik durumları tanır

Fetal gastrointestinal 
sistem Fetal gastrointestinal sistemin fizyolojisi Fetal gastrointestinal sistem fizyolojisini tanımlar
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Fetal gastrointestinal sistemin gelişim fizyolojisini teorik olarak tanımlar
Fetal gastrointestinal fizyolojik gelişim sürecinin ultrasonografik olarak 
takip edebilir

Fetal ürogenital sistem Fetal ürogenital sistemin fizyolojisi

Fetal pulmoner sistem Fetal solunum sistem fizyolojisi
Pulmoner sistemde embryo-fetal gelişim sürecinde oluşan fizyolojik 
değişimleri tanımlar.
Pulmoner sistemde embryo-fetal gelişim sürecinde oluşan fizyolojik 
değişimleri ultrason ile indirekt olarak izleyebilir
Pulmoner maturasyonun indirekt bulgularını ve fizyolojik belirteçlerini 
teoriğini tanımlar
Solunum sistemiminin patofizyolojik durumlarını tanımlar

Fetal endokrin sistem Fetal endokrin sistem fizyolojisi
Fetal hipotalamus, hipofiz, troid ve surrenal gibi endokrin bezlerin 
intrauterin dönemde gelişim süreçlerini ve fizyolojisini tanımlar
Fetal trioidin iyod tutması ve troksin sentezi gibi fizyolojik proçeslerini 
tanımlar.
Fetal surrenalin hormon biyosentezi ve estriol sentezi teoriğni tanımlar.
Hipotalamus-hipofiz-gonadal aks fizyolojisini tanımlar
Fetal endokrin sistemin patofizyolojik durumlarını tanımlar.

Plasenta fizyolojisi
Fetomaternal değişim 
sistemi Fetomaternal değişim sisteminin mekanizmaları

Fetoplasental değişime maruz kalan sıvı, gaz ve besin maddelerinin 
exchanges fizyolojisini tanımlar.
Pasif transport mekanizması ve pasif transport ile geçen maddeleri tanımlar.
Kolaylaştırılmış transport mekanizması ve kolaylaştırılmış transport ile 
geçen maddeleri tanımlar.
Aktif transport mekanizmsı ve aktif transport ile geçenleri tanımlar.
Veziküler transport mekanizması ve veziküler transport ile geçenleri 
tanımlar.

Placentanın solunum 
fonksiyonu Plasentanın solunum fonksiyonu fizyolojisi

Fetal akciğer fonksiyonunun plasenta tarafından oksijen ve karbondioksit 
değişiminin fizyolojisini ve mekanizmasını asit baz dengesini tanımalr
Fetomaternal kompartımanda oksijen ve karbondioksit basınç farkını bilir
HbF' in oksijen afinitesini ve Bohr etkisini tanımlar
Metabolik ve Respiratuar asit baz ilişkisini tanımlar.

Besin ve Boşaltım 
sistemi Plasentanın besin ve boşaltım sisteminin fizyolojisi Plasental transferin fizyolojik mekanizmalarını tanımlar.

Glukoz, Proteinler, Lipid, trigliseridleri, Kolesterol ve suda eriyen 
vitaminlerin tranfer mekanizmalarını ve fetal metabolizmadaki yerlerini 
tanımlar.
Su ve elektrolit plasental transfer mekanizmalarını ve fizyolojisini tanımlar.
İmmunuglobulin, transferin geçiş mekanizmalarını ve fizyolojisini tanımlar.

Plasentanın koruyucu 
fonksiyonu

Plasentanın mekanik ve immunolojik bariyer 
mekanizmaları Plasentanın immunolojik red ve baslılanmadaki rolünü tanımlar

Plasentanın humoral ve hücresel immunitedeki fizyolojisini tanımlar
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İmmunuglobulin, transferin geçiş mekanizmalarını ve fizyolojisini tanımlar
Fetotoksik ve teratojen ajanlara, mikrobik invazyona gebelik sürecinde 
geçirgenlik özelliklerini tanımlar

Plasentanın endokrin 
fonksiyonu Plasentanın endokrin fizyolojisi Sinsityotrofoblastların endokrin fonksiyonunu tanımlar.

hCG, Estrogenler, progesteronların sentezi ve gebelikteki fizyolojik 
önemlerini tanımlar.
Plasenta endokrin fonksiyonundaki patofizyolojik durumları tanımlar.

Gebelik ve fetus ile 
ilgili biyokimya

Gebelikle ilgili 
biyokimya Gastrointestinal sistem ile ilgili biyokimya

Gebelik süresince gastrointestinal sistem biyokimyasındaki değişikleri 
tanımlar.
AST,ALT, Alkalen fosfataz gibi enzimatik olası değişikleri sayar
Bilirubin metabolizmasını ve gebelik sürecindeki değişikleri tanımlar.
Plazma protein ve albumin metabloizması ve plazma seviyelerindeki olası 
değişikleri sıralar

Kardiovasküler sistem ile ilgili biyokimya Gebelik sürecindeki koagülasyon profilindeki değişikleri tanımlar
Koagülasyon faktörleri ve geblik sürecindeki fizyolojik değişikleri tanımlar
Protin C, Protein S gibi faktörlerin gebelik süresince fizyolojik değişiklerini 
tanımlar.
Fibrinojen ve D-dimer gibi faktörlerin gebelik süresince olası fizyolojik 
değişiklerini ve plazma konsantrasyonlarını tanımlar.

Üriner sistem ile ilgili biyokimya
Gebelik süresince maternal üriner sistemde meydana gelen fizyolojik 
değişimleri ve bunun biyokimyasal yansımalarını tanımlar.
Üre, creatinin , ürik asitte oluşan fizyolojik değişikleri ve plazma 
konsantrasyonlarını tanımlar.
Creatinin clirensindeki değişikleri tanımlar
Plazma elektrolit konsantrasyonlarındaki değişikleri tanımlar.

Fetus ile ilgili 
biyokimya Fetus ve ekleri ile ilgili biyokimya

Fetal biyokimyasal belirteçlerin orijini hakkında genel bir bilgi birikimine 
sahip olur
Fetal biyokimyasal belirteçler ile fetal anomali ve hastalıklar arasında ilişki 
kurup yorumlayabilir
Fetal biyokimyasal belirteçlerin gelişim sürecinde olası değişiklikleri 
hakkında genel bilgi birikimne sahip olur
fetal biyokimyasal belirteçlerin patolojik seviyelerini yorumlayabilir
Karaciğer enzimleri ve diğer sindirim sistemi enzimlerinin plazma 
konsantrasyonlarını yorumlayıp patolojik durumlarla ilişkisini bilir
Kan şekeri plazma konsantrasyonlarını yorumlayıp patolojik durumlarla 
ilişkisini tanımlar.
Üre, creatinin plazma konsantrasyonlarını yorumlayıp patolojik durumlarla 
ilişkisini tanımlar
Beta mikroglobulin plazma konsantrasyonlarını yorumlayıp patolojik 
durumlarla ilişkisini tanımlar
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Demir ve Hb plazma konsantrasyonlarını yorumlayıp patolojik durumlarla 
ilişkisini tanımlar
Maternal ve fetal biyokimyasal belirteçlerin plazma konsantrasyonları arası 
ilişki kurup patolojik durumlarda yorum yapabilir
Biyokimyasal patolojiler durumunda ilgili disiplinden görüş alıp sonuçları 
ile aileye yeterli danışmanlık verebilir

Gebelik ve fetus ile 
ilgili farmakoloji

Gebelikle ilgili 
farmakoloji Gebelikle ilgili farmakoloji konusunda bilgi sahibi olur Gebelikle ilgili farmakoloji konusunda genel anlamda bilgi sahibi olur

İlaçların farmakokinetiği ve gebelik süresince değişimi konusunda genel 
bilgi sahibi olur.
Gebelikte ilaçların FDA kategorisini tanımlar.
Gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili metabolik değişiklikleri tanımlar.
Gebelik süresince olan absorbsiyon-etki mekanizması ve yarı ömründeki 
değişiklikleri tanımlar.
İlaçların maternal etkileri konusunda bilgi sahibi olur.

Teratojenite hakkında bilgi sahibi olur.
İlaçların farmakokinetiği,çözünürlüğü ve plasentaz geçişi konusunda bilgi 
sahibi olur.
Gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili olası fetal sonuçları konusunda 
danışmanlık verir yada ilgili uzmana refere eder.
Uygun ve detaylı öykü alır
Olası sonuçları ultrason ile takip edebilir.
İlaç etkileşimlerini tanımlar.
Fetal patolojik durumlarda maternal ilaç uygulaması yapılacak durumları 
tanımlar.

Fetüs ile ilgili 
farmakoloji İlaçların plasental transferi Gebelik süresince plasental transferi tanımlar.

Uygun ve detaylı öykü alır.
Teratojenite konusunda aileye danışmanlık verir veya ilgili uzmana refere 
eder.

İlaçların fetüse olan etkileri İlaçların FDA kategorilerini tanımlar.
Olası zararlı etkileri tanımlar.
Teratojenite konusunda aileye danışmanlık verir veya ilgili uzmana refere 
eder.
İlaçların fetal dokulardaki farmakokinetiği ve olası farklılıklar konusunu 
tanımlar..
Fetal medikal tedavide anneye uygulanacak medikasyon konusunu tanımlar.

Umblikal ven yoluyla medikasyon,sonuçları ve yönetimi konusunu tanımlar.
Gebelik, fetus ve 
plasenta patolojisi

Plasenta ilgili 
patolojiler Gestasyonel trafoblastik hastalıkları yönetir *Gestasyonel trofoblastik hastalık tanısını koyar

*Gestasyonel trofoblastik hastalıkları tedavi eder.
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*Aileye yeterli danışmanlık verir.

Plasenta hastalıklarını yönetir *Plasenta anomalilerinin sınıflamasını yapar
*Plasenta anomalilerini tanır.
*Plasenta anomalileri ile birlikte olan gebelik sonuçları konusunda aileye 
danışmanlık verir.
*Plasenta anomalilerini tedavi eder.
*Plasenta sonoanatomisini tanımlar.

Plasenta lokalizasyonu ve ayrılma problemlerini 
yönetir *Plasenta previa tanısını koyar,sınıflamasını yapar.

*Plasenta previa risklerini tanımlar.
*Plasenta previayı tedavi eder.
*Dekolman plasenta tanısını koyar,sınıflamasını yapar.
*Dekolman plasenta risklerini tanımlar.
*Dekolman plasentayı tedavi eder.

Plasentasyon invazyon anomalilerini yönetir. *Plasenta invazyon anomalilerini tanımlar
*Plasentasyon-invazyon anomalilerinin risklerini tanımlar
*Plasenta anomalilerine tanı koyar
*Plasenta invazyon anomalilerinin sınıflamasını yapar.
*Plasenta invazyon anomalilerinin cerrahi ve medikal tedavisini yapar
*Aileye uygun danışmanlık verir.

Fetüs ile ilgili 
patolojiler Fetal büyüme geriliğini yönetir *Fetal gelişme geriliği patolojisini tanımlar

*Fetal gelişme geriliği için risk grubunu tanımlar
*Fetal gelişme geriliğinin tanısını koyar,sınıflamasını yapar.
*Fetal gelişme geriliğinin etiyopatogenezi konusunda danışmanlık 
verir,gerekli testleri yapar.
*Fetal gelişme geriliğini tedavi eder
*Doğumun zamanlaması ve şekline karar verir.

Fetal makrozomiyi yönetir *Fetal makrozomi patolojisini tanımlar.
*Fetal makrozomi için riskli grubu öngörür.
*Fetal makrozomi tanısını koyar.
*Fetal makrozominin etiyopatogenezi konusunda danışmanlık verip gerekli 
testleri yapar.
*Fetal makrozomi ultrason bulgularını bilir.
*Fetal makrozomiyi tedavi eder.
*Doğumun zamanlaması ve şekline karar verir.

Genetik
Kromozomal 
Hastalıklar

Kromozomlar ,yapısal ve fonksiyonel bozukluklarını 
yönetir.

Kromozomal hastalıkların tarama ve tanısı için biyokimyasal ve ultrasonik 
markerları tanımlar.
Tarama stratejileri ve doğruluk derecelerini tanımlar.
Laboratuar tanıları,kullanılan metaodlar,başarısızlık oranları ve hata 
oranlarını tanımlar.
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Mosaizmi tanımlar.
Kromozom anomalilerinin epidemiyolojisi,patolojisi,prognozu ve rekürrens 
riskini tanımlar.

Kromozomal anomali saptanması için 11-14 hafta 
taramasını yapar. *Ense saydamlığını değerlendirir

*Nazal kemiği değerlendirir
*Ductus Venosus Dopplerini değerlendirir
Kromozomal hastalıklar konusunda aileye yeterli danışmanlık verilmesini 
sağlar.

Kromozomal anomali taramasında 18-23 hafta ultrason 
incelemesini yapar. Genetik ultrasonografi yapar.

KLİNİK DENEYİM 
KAZANILMASI 
GEREKEN 
KONULAR

Gebelikte tıbbi ve 
cerrahi hastalıklar

gebelikte cerrahi ve 
medikal hastalıkları 
yönetir Gebelikte maternal kalp hastalıklarını yönetir. Gebelikte maternal kalp hastalıklarının tanısını yönetir

Gebelikte maternal kalp hastalıklarının tedavisini yönetir
gebelikte hematolojik hastalıklarını yönetir Gebelikte maternal hematolojik hastalıklarının tanısını yönetir

Gebelikte maternal hematolojik hastalıklarının tedavisini yönetir
karaciğer hastalıklarını yönetir Gebelikte maternal karaciğer hastalıklarının tanısını yönetir

Gebelikte maternal karaciğer hastalıklarının tedavisini yönetir
gastrointestinal hastalıkları yönetir Gebelikte maternal gastrointestinal hastalıklarının tanısını yönetir

Gebelikte maternal gastrointestinal hastalıklarının tedavisini yönetir
nöropsikiyatrik hastalıkları yönetir Gebelikte maternal nöropsikiyatrik hastalıklarının tanısını yönetir

Gebelikte maternal nöropsikiyatrik hastalıklarının tedavisini yönetir
pulmoner hastalıkları yönetir Gebelikte maternal pulmoner hastalıklarının tanısını yönetir

Gebelikte maternal pulmoner hastalıklarının tedavisini yönetir
otoimmün hastalıkları yönetir Gebelikte maternal otoimmun hastalıklarının tanısını yönetir

Gebelikte maternal otoimmun hastalıklarının tedavisini yönetir
jinekolojik hastalıkları yönetir Gebelikte maternal jinekolojik hastalıklarının tanısını yönetir

Gebelikte maternal jinekolojik hastalıklarının tedavisini yönetir
neoplazmaları yönetir Gebelikte maternal neoplazmların hastalıklarının tanısını yönetir

Gebelikte maternal neoplazmların hastalıklarının tedavisini yönetir
gebelik ve endokrin hastalıkların tanı ve tedavisini 
yönetir Gebelikte maternal diyabetes mellitus' un tanısını yönetir

Gebelikte maternal diyabetes mellitus' un tedavisini yönetir
Gebelikte maternal diğer endokrin hastalıkların tanı ve tedavisini yönetir

madde bağımlılığını yönetir madde bağımlılığının teşhisini tanımlar
madde bağımlılığının anne ve fetus üzerine etkilerini tanımlar
Madde bağımlısı gebenin yönetimini yapar.

dermatolojik hastalıkları yönetir gebelikte saç ve ciltteki pigmentasyon değişikliklerinin değişimini tanımlar
Gebelikte maternal dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavisini yönetir
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Gebelikte akut batını yönetir Gebelikte akut batının tanı ve tedavisini yönetir

Gebelikte enfeksiyon 
hastalıkları

Enfeksiyon 
hastalıklarının 
taramasını yapar ve 
tanısını koyar Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisini tanımlar

Gebelik ve yenidoğan döneminde görülen enfeksiyon hastalıklarının 
insidans ve prevalansını tanımlar
Hastalıkların anne ve çocuk sağlığına olan etkilerini yorumlar

Enfeksiyon hastalıklarının fizyopatolojisini tanımlar Gebelikte değişen immün sistem yanıtını tanımlar
Gebelikte genital sistem florasını tanımlar
Gebelikte fetus ve yenidoğanda kolonizasyon ve enfeksiyona yol açan 
bakteri, virüs ve parazitlerin kaynak ve muhtemel etkilerini tanımlar
Septik abortusla ilişkili mikroorganizmaları ve primer mekanizmaları 
tanımlar
Erken doğumla ilgili mikroorganizmaları ve primer mekanizmaları tanımlar
Erken membran rüptürü ile ilgili mikroorganizmaları ve primer 
mekanizmaları tanımlar
Bakteriyel vaginozis ile ilgili mikroorganizmaları ve primer mekanizmaları 
tanımlar
Koryoamniyonit ile ilgili mikroorganizmaları ve primer mekanizmaları 
tanımlar
Maternal sepsis ve postpatum enfeksiyonların primer mekanizmalarını 
tanımlar (üriner sistem enfeksiyonları, pnömoni, endomyometrit, cerrahi 
enfeksiyonlar, pelvik trombofilebit, peritonit, vb)
Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili primer mekanizmaları ve 
mikroorganizmaları tanımlar
Mastit ile ilgili primer mekanizmaları ve mikrooganizmaları tanımlar

Gerekli durumlarda bakteriyel, viral ve paraziter 
hastalıklar için kullanılan tarama testlerini uygular Tarama testlerinin sonuçlarını yorumlar ve danışmanlık verir

Tarama testlerinin sonuçlarına göre invaziv tanı testlerini tanımlar ve 
gerektiğinde uygular

Enfeksiyon 
hastalıklarının 
tedavisini ve yönetimini 
yapar Antibiyotik tedavisi yapar

Antibiyotik seçimini yapar, etki mekanizmalarını, maternal ve perinatal etki 
ve yan etkilerini tanımlar

Antiviral tedavi yapar
Antiviral ajanların seçimini yapar, etki mekanizmalarını, maternal ve 
perinatal etki ve yan etkilerini tanımlar

Gebelik ve puerperal dönemde aşılama için 
danışmanlık verir

Gebelik ve puerperal dönemde uygulanabilecek aşıları tanımlar, yan etki ve 
risklerini sıralar

Mevcut gebelikte maternal fetal enfeksiyonun 
risklerini değerlendirir Mevcut enfeksiyonun maternal ve fetal risklerini tanımlar
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların proflaksi ve 
tedavisini planlar

Gebelikte cinsel yolla bulaşan hastalıkları sıralar, kullanılan ilaçları ve 
riskleri tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Fetal Hastalıklar

Kromozom 
anomalilerinin 
taramasını yapar Kromozom anomalilerini değerlendirir Sık görülen kromozom anomalilerinin fenotipik özelliklerini tanır

Trizomi 21 görülme sıklığı ve kliniğini tanımlar
Trizomi 18 görülme sıklığı ve kliniğini tanımlar
Trizomi 13 görülme sıklığı ve kliniğini tanımlar
Detaylı öykü alarak risk gruplarını belirler

Biyokimyasal tarama yapar 1. ve 2. trimesterde kullanılan biyokimyasal tarama testlerini tanımlar
Testlerin uygulama zamanını ve biyokimyasal markerların yakalama 
oranlarını tanımlar
Biyokimyasal markerların yanlış pozitiflik oranlarını tanımlar
Farklı tarama modalitelerinin özelliklerini tanımlar ve uygulayabilir
Test sonuçları yorumlar, danışmanlık verir
Yüksek riskli gruba invaziv girişim önerir ve gerekirse yapar

Ultrasonografik tarama yapar 11-14 hafta ultrasonografisini yapar
NT ölçümünü yapar ve yorumlar
Nazal kemik, yüz açısı, triküspit regürjitasyonu, duktus venozus akımını 
değerlendirir
Gerekli vakalarda 16-23 hafta ultrasonografisi yapar
Fetal anotomiyi ve gelişimi değerlendirir
Kromozom anomalisine eşlik edebilen bulguları tarar (nazal kemik, yüz 
açısı, ense pilisi, kısa humerus, kısa femur, hidronefroz, barsak 
hiperekojenitesi, kardiak ekojenik fokus, vb)
Konjenital anomalilerin tanısına yönelik detaylı ultrasonografi yapar

MSAFP taramasını 
yapar MSAFP taramasının gebelikteki önemini tanımlar MSAFP taramasının ne zaman yapılacağını planlar

MSAFP taraması ile hangi hastalıkları yakalayabileceğini tanımlar

MSAFP düzeyindeki değişimleri tanımlar
MSAFP yüksekliği olan durumları tanımlar (NTD, omfalosel, gastroşizis, 
vb)
MSAFP düşüklüğü olan durumları tanımlar (anoploidi, vb)

MSAFP düzeyi değişimlerine göre yönetimi belirler MSAFP düzeyindeki değişimlere göre danışmanlık verir
İnvaziv girişim veya ultrasonografik inceleme yapar

Konjenital anomaliler 
için görüntüleme 
teknikleri ile tarama 
yapar Konjenital anomali taramasında ultrasonografi yapar Ultrasonografi cihazının çalışma prensiplerini sayar

Ultrasonografi cihazının verimli kullanımı için gereken teknik ayarlamaları 
yapar
Uygun gebelik haftalarında ultrasonografik uygulama yapar
Birinci trimester anomali taraması yapar
İkinci trimester anomali taraması yapar
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Üçüncü trimester anomali taraması yapar
Ayrıntılı ultrasonografi yapar
Fetal kardiak anomali taraması yapar
Renkli Doppler kullanabilir
Üç boyutlu ultrason kullanabilir
Plasental değerlendirme yapar
Ultrasonografinin biyolojik etkisi ve güvenilirliği ve sınırlarını tanımlar

Konjenital anomali taramasında ultrason dışı 
görüntüleme yöntemlerinden yararlanır

Magnetik rezonans görünütülemenin endikasyonlarını, avantaj ve 
dezavantajlarını tanımlar

Tek gen hastalıklarının 
taramasını yapar

Kalıtım paternlerini ve tek gen hastalıklarını 
değerlendirir Otozomal dominant hastalıkları sıralar

Otozomal resesif hastalıkları sıralar
X-linked ve Y-linked hastalıkları sıralar
Akrabalık ile ilişkili hastalıkları sıralar
Gerekli vakalarda klinik genetik uzmanı ile birlikte çalışır
Tarama sonucuna göre danışmanlık verir veya verilmesini organize eder

Thalassemi hastalığında tarama sonuçlarını 
değerlendirir Thalassemi hastalığını ve sık görülen mutasyonları tanımlar

Gerekli durumlarda taşıyıcı taraması yapar
Tarama sonucuna göre danışmanlık verir veya verilmesini organize eder

Preimplantasyon 
genetik tanı gerektiren 
perinatoloji olgusunu 
yönetir Preimplantasyon genetik tanı sonuçlarını değerlendirir PGD endikasyonlarını sıralar

PGD kısıtlılıklarını sıralar
Kistik fibrozis, orak hücreli anemi, talasemi gibi hastalıkları tanımlar

Preimplantasyon genetik tanı için danışmanlık verir ve 
yönlendirir Preimplantasyon genetik tanı yapılmış vakaların raporlarını yorumlar

Non-invaziv prenatal 
tanı gerektiren olguyu 
yönetir Non-invaziv prenatal tanı yöntemlerini değerlendirir Fetal hücre ve fetal DNA'nın prenatal tanıdaki endikasyonlarını tanımlar

Fetal hücre ve fetal DNA'nın prenatal tanıdaki sınırlılığını tanımlar
Non-invaziv prenatal tanı gerektiren olguyu 
yönlendirir Danışmanlık verir ve gerekli durumlarda tanı girişimlerinde bulunur

Fetal akciğer matüritesi 
değerlendirilmesi ve 
indüklenmesini yönetir Fetal akciğer maturitesini değerlendirir Fetal akciğer maturitesi değerlendirme endikasyonlarını tanımlar

Fetal akciğer maturitesinin değerlendirilmesi için 
gerekli teknik ve testleri uygular Amniyotik sıvı örneklemesi yapar ve gerekli testleri uygular
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Lesitin/sfingomiyelin oranını, fosfotidilgliserol seviyesini, 
surfaktan/albumin oranını, lamellar cisim sayısını ve köpük testini tanımlar, 
uygular ve yorumlar

Fetal akciğer maturitesinin indüklenmesi için gerekli 
tedaviyi yapar

Fetal akciğer maturitesi indüklenmesi için kullanılan tedavi protokollerini 
uygular

Fetusun hemolitik 
hastalığını yönetir Fetusun hemolitik hastalıklarının tanısını koyar Epidemiyolojisini açıklar

Genetiğini açıklar
Kan grubu tespitinde kullanılan eritrosit antijenlerini tanımlar (ABO, Rh)
Diğer atipik antikorları tanımlar (Kell, Duffy, MNS, vb)
Gerekli durumlarda fetal kan grubu tespiti için testler uygular (paternal 
zigozite, fetal DNA)

Gebelikteki yönetimi yapar Etkilenmemiş gebelikte korunma sağlar
indirekt coombs testi ile takip yapar
Anti-D immunoglobulin uygulaması için gerekli durumları değerlendirir ve 
uygular
Etkilenmiş gebelikte yönetimi yapar
Etkilenmiş gebelikte tanı koyar ve danışmanlık verir
Tanı için gerekli yöntemleri tanımlar, uygular ve yorumlar (indirekt coombs 
takibi, ultrasonografi, Doppler ultrasonografi, amniyosentez ve fetal kan 
örneklemesi)
Gerekli durumlarda intrauterin kan transfüzyonu yapar (intravasküler, 
intraperitoneal)
Doğum zamanlamasına ve yöntemine karar verir

Fetal trombositopeniyi 
yönetir Fetal trombositopeni tanısını koyar Fetal trombositopeni epidemiyolojisini açıklar

Fetal trombositopeni genetiğini açıklar
Tarama ve test için gerekli yöntemleri tanımlar ve uygular

Fetal trombositopeni yönetimini yapar İntravenöz immunoglobulin uygulamasını yapar
İntrauterin transfüzyon yapar
Danışmanlık verir
Doğum yöntemi belirler

İntrauterin gelişme 
geriliğini yönetir İntrauterin gelişme geriliği vakalarının tanısını koyar Etyolojideki maternal, plasental ve fetal faktörleri tanımlar

Obstetrik anamnezi alır
Maternal sosyoekonomik düzeyi değerlendirir
Maternal alışkanlıkları sorgular
Maternal sistemik sorgulama ve muayene yapar
Plasenta ve kord anomalilerini değerlendirir
Gelişme geriliğine neden olabilecek genetik hastalıkları araştırır
Gelişme geriliğine neden olabilecek konjenital anomali taramasını yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gelişme geriliğine neden olabilecek enfeksiyon hastalıklarını araştırır
Klinik, biyokimyasal ve biyofizik tanı tekniklerini uygular
Ultrasonografik fetal biyometrik ölçümleri yapar
İntrauterin gelişme geriliğinde Doppler ultrasonografi (arteriyel ve venöz) 
uygular (umbilikal arter, orta serebral arter, uterin arter, umbilikal ven, 
duktus venozus)
Biyofizik skorlama yapar

İntrauterin gelişme geriliği vakalarını yönetir Fetal büyüme izleminin kriterlerini tanımlar
Seri ultrasonografik biyometrik ölçüm yapar
Fetal hipoksi ve asidozu değerlendirir (Doppler, biyofizik skorlama, nonstres 
test, vb)
Etyolojiye yönelik tedavi planı oluşturur
İntrauterin gelişme geriliğinin fetal ve yenidoğan prognozundaki kısa ve 
uzun dönem etkilerini değerlendirir
Gebelik yaşına göre fetal yaşam ve sekel oranlarını değerlendirir
Yenidoğan yoğun bakım konsültasyonu yapar
Doğumda, yenidoğan dönemi ve uzun dönemde oluşabilecek risk ve sekel 
oranları hakkında aileye danışmanlık verir
Doğum zamanlamasını ve yöntemini belirler
İntrauterin ölüm riskinin neonatal ölüm riskinden daha yüksek olduğu 
durumlarda doğumu gerçekleştirir
Doğum yöntemine karar verir
İntrauterin gelişme geriliği vakalarında sonraki gebelikler için danışmanlık 
verir

Obstetrik 
komplikasyonlar

Erken gebelik 
komplikasyonlarını 
yönetir Abortusları yönetir Abortus çeşitlerini ve görülme sıklıklarını tanımlar

Tanısını koyar
Abortus ayırıcı tanılarını tanımlar
Medikal tedavilerini düzenler
Cerrahi tedavilerini uygular
Komplikasyonları tanımlar ve yönetir

Ektopik gebelikleri yönetir Ektopik gebelik çeşitlerini tanımlar
Tanısını koyar
Ektopik gebelik ayırıcı tanılarını tanımlar
Medikal tedavilerini düzenler
Cerrahi tedavilerini uygular
Komplikayonlarını tanımlar ve yönetir

Trofoblastik hastalıkların başlangıç teşhis ve 
tedavilerini yönetir Ultrasonografik ve biyokimyasal tanı yöntemlerini değerlendirir

Sistemik araştırılması gereken tetkiklerini uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Başlangıç cerrahi tedavisini uygular
Jinekolojik cerrahi onkoloji ile hastayı konsülte ederek sonraki takip ve 
tedaviyi yönlendirir

Hemorajileri yönetir Plasenta dekolmanını yönetir Dekolman plasentayı tanımlar
Ultrasonografik tanı yöntemlerini tanımlar
Dekolman plasenta tanısı koyar
Maternal araştırılması gereken tetkikleri uygular
Fetal takip yöntemlerini uygular
Maternal takip yöntelerini uygular
Cerrahi olarak müdahale yöntemlerini uygular
Müdahale sonrası fetal ve maternal komplikasyonları tanımlar
Müdahale sonrası fetal ve maternal komplikasyonları yönetir

Plasenta previayı yönetir Plasenta previayı tanımlar
Ultrasonografik tanı yöntemlerini değerlendirir
Tanısını koyar
Maternal araştırılması gereken tetkikleri uygular
Fetal takip yöntemlerini uygular
Maternal takip yöntelerini uygular
Cerrahi olarak müdahale yöntemlerini uygular
Müdahale sonrası fetal ve maternal komplikasyonları tanımlar
Müdahale sonrası fetal ve maternal komplikasyonları yönetir

Vasa previayı yönetir Vasa previayı tanımlar
Ultrasonografik tanı yöntemlerini değerlendirir
Tanısını koyar
Maternal araştırılması gereken tetkikleri uygular
Fetal takip yöntemlerini uygular
Maternal takip yöntelerini uygular
Cerrahi olarak müdahale yöntemlerini uygular
Müdahale sonrası fetal ve maternal komplikasyonları tanımlar
Müdahale sonrası fetal ve maternal komplikasyonları yönetir

Plasenta akreatayı yönetir Plasenta akreatayı tanımlar
Ultrasonografik tanı yöntemlerini değerlendirir
Tanısını koyar
Maternal araştırılması gereken tetkikleri uygular
Fetal takip yöntemlerini uygular
Maternal takip yöntelerini uygular
Cerrahi olarak müdahale yöntemlerini uygular
Plasentanın çıkarılamadığı durumlarda medikal tedavi ve takip yöntemlerini 
uygular
Müdahale sonrası fetal ve maternal komplikasyonları tanımlar
Müdahale sonrası fetal ve maternal komplikasyonları yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gebelikte travmaları yönetir Gebelikteki travmaları, fetus ve maternal etkilerini tanımlar

Geçilen travmanın maternal tanısını koyar
Geçirilen travma nedeni ile fetusa oluşan akut etkilere tanı koyar
Maternal takip için ilgili braşlardan yardım alır
Fetal takip yöntelerini gebelik haftasına uygun olarak uygular
Fetal viabilite sonrası gebelik haftalarında acil doğum için gerekli ortamı 
sağlar
Hospitalizasyon sonrası ayaktan takip planını hazırlar

Rüptüre uterusu yönetir Rüptüre uterus risk faktörleri ve rüptüre uterusu tanımlar
Fetal riskleri tanımlar
Rürtüre uterusda maternal riskleri tanımlar
Rüptüre uterus tanısını koyar
Rüptüre uterusda fetus değerlendirmesini yapar
Rüptüre uterusda maternal değerlendirme yapar
Tedavisini yönetir
Uterus cerrahisini uygular
Cerrahi sonrası maternal takibi yönetir
Cerrahi sonrası fetus takibini başlatır

Uterus atonisini yönetir Uterus atonisi risk faktörleri ve uterus atonisini tanımlar
Uterus atonisi tanısını koyar
Uterus atonisi ayırıcı tanısını yapar
Uterus atonisinde medikal tedavileri uygular
Cerrahi teknikleri tanımlar ve uygular
Uterus atonisi sonrası oluşabilecek maternal riskleri tanımlar ve takibini 
yönetir

Koagülasyon defektlerini yönetir Koagülasyon yolları ve koagülasyon defektlerini tanımlar
Obstetrik popülasyonunda görülme sıklığını tanımlar
Tanı için koagülasyon paramatrelerini tanımlar
Obstetrik patolojilerde koagülasyon defektlerine bağlı hemorajilerin tanısını 
koyar
Dissemine intravasküler koagülasyon tanısını koyar
Medikal tedavilerini uygular ve yönetir
Cerrahi yardımı uygular

Abortusu yönetir Abortus çeşitlerini ve görülme sıklıklarını tanımlar
Biyokimyasal ve ultrasonografik tanı yöntemlerini değerlendirir
Abortus ayırıcı tanılarını tanımlar
Medikal tedavilerini düzenler
Cerrahi tedavilerini uygular
Komplikayonlarını tanımlar ve yönetir

Trofoblastik tümörleri yönetir Mol hidatiform ve diğer trofoblastik tümörleri tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ultrasonografik ve biyokimyasal tanı yöntemlerini değerlendirir, tanısını 
koyar
Sistemik araştırılması gereken tetkiklerini uygular
Başlangıç cerrahi tedavisini uygular
Jinekolojik cerrahi onkoloji ile hastayı konsülte ederek sonraki takip ve 
tedavisini yönlendirir

Ektopik gebelikleri yönetir Ektopik gebeliği ve çeşitlerini tanımlar
Biyokimyasal ve ultrasonografik tanı yöntemlerini değerlendirir
Tanısını koyar
Ektopik gebelik ayırıcı tanılarını tanımlar
Medikal tedavilerini düzenler
Cerrahi tedavilerini uygular
Komplikayonlarını tanımlar ve yönetir

Şok ve kollapsı yönetir Hemorajik/Hipovolemik şoku yönetir Hipovolemik şoku tanımlar
Obstetrik popülasyonunda görülme sıklığını tanımlar
Tanı için acil laboratuar ve klinik kriterleri tanımlar
Hipovolemik şok klinik bulgularına hızlı tanı koyar
Transfüzyon dahil tedaviyi yönetir
Transfüzyon komplikasyonlarını tanımlar ve tedavisini yönetir

Septik şoku yönetir Septik şoka neden olan mikroorganizmaları tanımlar
Septik şoka neden olan obstetrik risk faktörlerini tanımlar
Septik şok fizyopatolojisini tanımlar
Septik şok klinik bulgularına hızlı tanı koyar
Septik şokun ön tedaviyi ve gerekli konsültasyonları başlatır

Amnion sıvı embolisini yönetir Obstetrik popülasyonda sıklığını tanımlar
Oluşan fizyopatolojiyi tanımlar
Klasik bulgularına tanı koyar
Amnion sıvı embolizminde tedavi için medikal yoğun bakım şartlarını, 
gerekli konsültasyonları ve yönetimi sağlar
Oluşabilecek komplikasyonlarına tanı koyar

Erken membran 
rüptürünü yönetir Tanımlar Erken membran rüptürünü tanımlar

Erken membran rüptüründe etyolojiyi tanımlar
Erken membran rüptüründe oluşabilecek fizyopatolojiyi tanımlar
Erken membran rüptürünün önlenmesi kriterlerini tanımlar

Tanı koyar Erken membran rüptürü klinik bulgularına tanı koyar
Oluşabilecek fetal riskleri takip eder ve tanı koyar
Oluşabilecek maternal riskleri takip eder ve tanı koyar

Tedavisini yönetir Fetal pulmoner matürite değerlendirmesini tanımlar
Fetal pulmoner matüritesini hızlandırmak için steroid tedavisini uygular
Antibiyotik profilaksisini tanımlar ve uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tokoliz endikasyonlarını tanımlar ve uygular
Fetal ve maternal enfeksiyon kriterlerini tanımlar ve tedavisini yönlendirir
Doğum zamanlamasına karar verir
Doğum şekline karar verir ve uygular
Doğum sonrası yenidoğan takibi için yenidoğan ünitesine bilgi verir
Doğum sonrası maternal takibi yapar

Preterm doğum 
eylemini yönetir Tanımlar

Preterm doğum eylemini ve tekil ve çoğul gebeliklerde görülme oranını 
tanımlar
Preterm doğum eylemi etyolojisi ve oluşabilecek fizyopatoljoiyi tanımlar
Preterm eylem önlenmesi kriterlerini tanımlar

Tanısını koyar Servikal ultrasonografik değerlendirmeyi uygular
Fetal fibronektin ve preterm doğum eylemi arasındaki ilişkiyi değerlendirir
Enfeksiyon ve preterm doğum eylemi arasındaki ilişkiyi değerlendirir
Preterm eylemdeki gebeye tanı koyar

Tedavisini yönetir Fetal pulmoner matüritesini hızlandırmak için steroid tedavisini uygular
Tokoliz endikasyonlarını tanımlar ve uygular
Tokolitik ajanların yan etkilerini tanımlar ve değerlendirir
Doğum şekline karar verir ve uygun haftada uygular

Gebelikle ilgili 
hipertansif hastalıklar 
(Preeklampsi-
eklampsi)'ı yönetir Tanımlar

Kronik hipertansiyon, preeklampsi (hafif-ciddi)-eklampsi , süperempoze 
preeklampsi-eklampsi, geçici hipertansiyon kriterlerini tanımlar
Hepsinin ayrı ayrı gebelikte görülme oranlarını tanımlar
HELLP Sendromunu tanımlar
Preeklampsi-eklampsi risk faktörlerini ve riskdeki gebelikleri belirlemek 
için birinci ve ikinci trimesterde uterin doppler uygulamalarını tanımlar
Preeklampsi-eklampsinin fetus ve anne üzerine olan etkilerini, morbidite ve 
mortalite oranlarını tanımlar
Preeklampsi-eklampsinin etyopatogenez ve fizyopatolojilerini tanımlar
Preeklampsi-eklampsi için riskde olan gebeler için profilaktik tedavileri 
tanımlar

Tanısını koyar
Gebelikle ilgili hipertansif hastalık grubunun klinik ve laboratuar 
bulgularına tanı koyar
HELLP Sendromuna tanı koyar
Epilepsi gibi hastalılardan ayırıcı tanısını değerlendirir

Tedavisini yönetir Fetal iyi olum testlerini uygular ve değerlendirir
Maternal durumu değerlendirir ve solunum yolunun açık bulunması için acil 
takip-tedavi şartlarını sağlar
Antihipertansifler, magnezyum sülfat gibi ilgili medikasyonları uygular
Gerekirse bekleme tedavisini uygular
Doğum zamanı ve doğum şekline karar verir ve uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Doğum sonrası maternal riskleri (postpartum atoni, postpartum konvülzyon, 
DİC gibi) değerlendirir ve yönetir

Malprezentasyonları 
yönetir Makat prezentasyonları yönetir Doğumlarda görülme yüzdesini ve etyolojik faktörlerini tanımlar

Makat prezentasyondaki fetusun risklerini tanımlar
Muayene ve ultrasonografi ile tanılarını koyar
Makat doğum manevralarını tanımlar ve uygular
Term makat prezentasyonda eksternal versiyonu tanımlar, uygular ve 
kontrendikasyonlarını tanımlar

Omuz prezentasyonunu (transvers geliş) yönetir Doğumlarda görülme yüzdesini ve etyolojik faktörlerini tanımlar
Omuz prezentasyonundaki fetusun ve annenin risklerini tanımlar
Muayene ve ultrasonografi ile tanılarını koyar
Term omuz prezentasyonda eksternal versiyonu tanımlar, uygular ve 
kontrendikasyonlarını tanımlar
Sezaryen doğumda fetusu çıkarma tekniklerini tanımlar ve uygular

Defleksiyon gelişlerini yönetir
Defleksiyon geliş çeşitlerini(yüz gelişi, alın gelişi), doğumlarda görülme 
yüzdelerini ve etyolojik faktörlerini tanımlar
Defleksiyon gelişindeki fetus ve annenin risklerini tanımlar
Muayene ve ultrasonografi ile tanılarını koyar
Eylemde gebede takip kriterlerini tanımlar
Vaginal doğum ilerleyen travayda gerçekleşmezse sezaryen abdominal ile 
doğumu uygular

Bileşik (Compound) prezentasyonu yönetir Çeşitlerini, doğumda görülme yüzdelerini ve etyolojik faktörlerini tanımlar
Muayene ve ultrasonografi ile tanılarını koyar
Fetal distres ve/veya kord prolapsusu oluşursa sezaryen abdominal ile 
doğumu tanımlar ve gerçekleştirir

Fetal hemolitik 
hastalıkları yönetir RhD Alloimmünizasyonunu yönetir Rh alloimmünizayonunu, insidansını ve patofizyolojisini tanımlar

Abortuslarda, fetal invaziv girişimlerde,28. gebelik haftasında ve/veya 
doğumdan sonra RhD hemolitik hastalıkdan korunma kiçin Rh Ig G 
profilaksisini tanımlar ve uygular
Rh sensitizasyonunda maternal ve fetal tanı testlerini tanımlar ve uygular
Noninvaziv testlerden fetal MCA doppleri ile fetal anemi tanısını tanımlar 
ve uygular
Fetal kordosentez ile fetal anemi tespit edilmesi ve aynı seansda fetal 
eritrosit transfüzyonu kriterlerini tanımlar ve uygular
İntrauterin transfüzyon komplikasyonlarını tanımlar ve tedavi-takibini 
uygular
Doğum zamanlamasını ve doğum şeklini tanımlar ve uygular
Plazmaferezis, İV immünglobulin ve bunların kombinasyonu gibi diğer 
tedavi şekilerini tanımlar ve uygulanmasını yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Non-RhD antikorların sebep olduğu fetal hemolitik 
hastalığı yönetir

Rhesus anti-Rhc ve Kell anti-K1 başta olmak üzere diğer fetal hemolitik 
hastalık sebeplerini ve laboratuar yöntemlerini tanımlar
Noninvaziv testlerden fetal MCA doppleri ile fetal anemi tanısını tanımlar 
ve uygular
Fetal kordosentez ile fetal anemi tespit edilmesi ve aynı seansda fetal 
eritrosit transfüzyonu kriterlerini tanımlar ve uygular
İntrauterin transfüzyon komplikasyonlarını tanımlar ve tedavi-takibini 
uygular
Doğum zamanlamasını ve doğum şeklini tanımlar ve uygular

Fetal alloimmün trombositopeniyi yönetir İnsidansını ve fizyopatolojisini tanımlar
Fetal ultrasonografi tanı kriterlerini tanımlar ve uygular
Riskdeki anne ve fetusu belirleme kriterlerini tanımlar ve uygular
Maternal IVIG ve fetal intrauterin trombosit transfüzyonu kritelerini 
tanımlar ve gerekirse uygular-yönetir
Doğum zamanlamasını ve doğum şeklini tanımlar ve uygular

Post-term gebelikleri 
(gün aşımı)yönetir Tanımlar Post-term gebelikleri ve insidanslarını tanımlar

Post-term gebeliklerin patogenezini tanımlar
Risk faktörlerini ve perinatal risklerini tanımlar

Fetusu değerlendirir ve yönetir Antenatal fetal monitorizasyon kriterlerini tanımlar ve uygular
Fetal monitorizasyona karşı doğum eylemi indüksiyonu kriterlerini tanımlar 
ve gerekirse uygular
Servikal değerlendirme için Bishop skoru değerlendirmesini tanımlar ve 
uygular
Doğum eylemi indüksiyon yöntemlerini tanımlar ve uygular
Postterm gebeliklerin yenidoğan üzerine gelişimsel etkilerini tanımlar

Tekrarlayan erken ve 
geç gebelik kaybını 
yönetir Tanımlar

Gebelik kaybı nedenlerini (genetik, endokrinolojik, immünolojik, uterin 
anomaliler, infeksiyöz, trombofililer gibi) ve insidanslarını tanımlar
Antifosfolipid antikor sendromu ve maternal kalıtımsal trombofili laboratuar 
metodlarını tanımlar
Maternal hastalıklar nedeni ile olabilecek gebelik kayıplarını tanımlar
Fetomaternal hemorajiler nedeni ile oluşabilecek gebelik kayıplarını 
tanımlar

Tanısını koyar
Fetal otopsi, plasental patoloji ve fetal iskelet radiyografisi gibi fetal 
değerlendirmeleri uygular

Gebede komplet kan sayımı, Kleihauer-Betke testi, Parvovirus B19 ve sifiliz 
serolojileri, lupus antikoagülanı, antikardiyolipin antikorlar, serbest tiroksin 
ve TSH, kalıtımsal trombofili çalışmaları gibi değerlendirmeleri uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uterin kaviteyi değerlendirmek için sonohisterografi, histerosalpingografi 
veya histeroskopiyi uygular veya uygulanmasını sağlar
Eşlerden karyotip değerlendirmesi yapar
Maternal sistemik hastalık yönünden değerlendirmeyi yönetir

Takip-tedavisini yönetir Maternal sistemik hastalık tedavisini sağlar
Uterin anomalilerde cerrahi tedaviyi yönetir
Parental kromozom anomalilerinde yeni gebeliklerde fetal karyotip için 
invaziv girişim uygular
Kalımtımsal trombofililerde düşük moleküler heparin profilaksisini tanımlar 
ve uygular
Progesterone, düşük doz asetik salisilik asit, İV immünglobülin tedavileri 
gibi diğer medikal tedavilaeri tanımlar ve gerekirse uygular

Antepartum fetal 
değerlendirme

Fetal sağlık testleri: 
Monitorizasyon 
testlerini uygular ve 
değerlendirir Biyofiksel profil skorlamasını uygular Biyofiziksel profil skor parametrelerini tanımlar ve uygular

Amniotik sıvı volümü ölçülmesini uygular ve değerlendirir
Tek cepte 12 cm üzeri sıvı volümünün anensefali için önemli olduğunu ve 
biyofiziksel profil skorlaması için önemi olmayabileceğini tanımlar
Subjektif olarak azalmış amnion sıvısını (2 cm cep var fakat 3 cm'den büyük 
vep yok) tanımlar
Yalnızca 1 cm vertikal derinliği olan cep varsa oligohidroamniozu tanımlar
Biyofiziksel profil skorlaması için amnion sıvı miktarına göre 2 ile 0 puan 
değerlendirmesini tanımlar
Fetal solunum hareketlerini değerlendirir
Ultrason ile fetal solunum hareketlerini tanımlar ve değerlendirir
Maternal glukoz düzeyi, bazı medikasyonlar ve oksijenizasyonun fetal 
solunum hareketlerini etkilediğini tanımlar

Biyofiziksel profil skorlaması için 2 ile 0 puan arasında puanlamayı tanımlar
Fetal vücut ve ekstremite hareketlerini değerlendirir
Ultrason ile fetal vücut ve ekstremite hareketlerini tanımlar ve değerlendirir
Maternal glukoz düzeyi, bazı medikasyonlar ve oksijenizasyonun fetal vücut 
ve ekstremite hareketlerini etkilediğini tanımlar

Biyofiziksel profil skorlaması için 2 ile 0 puan arasında puanlamayı tanımlar
Fetal tonusu değerlendirir
Ultrason ile fetal tonusu tanımlar ve değerlendirir

Biyofiziksel profil skorlaması için 2 ile 0 puan arasında puanlamayı tanımlar
Kardiyotokogramı değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kardiyotokogramı uygular ve değerlendirir

Biyofiziksel profil skorlaması için 2 ile 0 puan arasında puanlamayı tanımlar
Biyofiziksel profil skor tekniğini değerlendirir
Toplam skorun 0-10 arasında olduğunu tanımlar
Biyofiziksel profil skorlama performansını etkileyen faktörleri tanımlar
Elde edilen puana göre fetal durumu yorumlar
Fetal yoruma göre fetal yönetimi planlar ve uygular

Fetal kalp hızı monitorizasyonunu uygular Nonstress testi uygular
Testin reaktif ve nonreaktif kriterlerini tanımlar
Testin yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik oranlarını tanımlar
Komputerize kardiyotokografiyi uygular
Testin reaktif ve nonreaktif kriterlerini tanımlar
Testin yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik oranlarını tanımlar

Fetal doppler ultrasonu uygular Umbilikal arter doppler ultrasond uygulamasını tanımlar ve uygular
Umbilikal arter doppler parametrelerinin fetal iyilik halini gösteren klinik 
bulgular ile değerlendirmesini tanımlar
Middle serebral arter doppler ultrason uygulamasını tanımlar ve uygular
Middle serebral arter doppler parametrelerinin fetal iyilik halini gösteren 
klinik bulgular ile değerlendirmesini tanımlar, beyin koruyucu etkiyi 
yorumlar
Fetal venöz doopler değerlendirmeleri yapar
Duktus venozus doppler ultrason parametrelerini tanımlar ve yorumlar
Duktus venozus doppler parametrelerinin fetal iyilik halini gösteren klinik 
bulgular ile değerlendirmesini tanımlar, fetal hipoksi bulgularını yorumlar
Umbilikal ven doppler ultrason parametrelerini tanımlar ve yorumlar
Umbilikal ven doppler parametrelerinin fetal iyilik halini gösteren klinik 
bulgular ile değerlendirmesini tanımlar, fetal hipoksi bulgularını yorumlar

Yardımcı testleri 
uygular

Kontraksiyon stres test ve oksitosin challenge testi 
uygular Kontraksiyon stres test ve oksitosin challenge testi tanımlar

Kontraksiyon stres test ve oksitosin challenge testi uygular ve değerlendirir
Kontraksiyon stres test ve oksitosin challenge test uygulamasının 
kontendikasyonlarını tanımlar
Kontraksiyon stres test ve oksitosin challenge test sonucunu göre fetal 
duruma karar verir

Vibroakustik stimülasyon testini uygular Vibroakustik stimülasyon testini tanımlar
Vibroakustik stimülasyon testini uygulama endikasyonlarını tanımlar
Vibroakustik stimülasyon testini uygular ve değerlendirir
Vibroakustik stimülasyon test sonucuna göre fetal duruma karar verir

Fetal hareketlerin anne tarafından sayılmasını uygular Fetal hareketlerin anne tarafından sayılmasını uygular
Fetal hareketleri etkileyen faktörleri tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Fetal hareketlerin anne tarafından sayılmasını değerlendirir, yalancı 
pozitiflik ve yalancı negatiflik oranlarını tanımlar

Operatif işlemler

Sezaryen seksiyo ile 
doğumu (ve sezaryen 
histerektomiyi) uygular Tanımlar Sezaryen seksiyo ile doğumu tanımlar

Sezaryen seksiyo ile doğum oranlarını tanımlar
Sezaryen seksiyo elektif, fetal, maternal-fetal endikasyonlarını tanımlar
Sezaryen seksiyo tekniğini, insizyon tiplerini tanımlar
Profilaktik antibiyotik verilmesini tanımlar
Sezaryen seksiyo uygulanması için genel, spinal, epidural anesteziyi 
tanımlar

Uygular Tekniğine uygun sezaryen seksiyo kesisini uygular
Sezaryende fetus ve plasenta çıkarılmasını uygular
Uterus ve batın katlarının kapatılmasını uygular

Komplikasyonları yönetir İntraoperatif komplikasyonları yönetir
Maternal postoperatif komplikasyonları yönetir
Doğum odasında erken dönem yeni doğan komplikasyonlarını önleyici 
tedbirleri alır ve çocuk doktorunu bilgilendirir

Sezaryen seksiyo sonrası vaginal doğumu yönetir Sezaryen seksiyo sonrası vaginal doğumu tanımlar
Sezaryen seksiyo sonrası vaginal doğum endikasyonlarını tanımlar
Sezaryen seksiyo sonrası vaginal doğumu endike vakalarda uygular
Sezaryen seksiyo sonrası vaginal doğum yönetiminde uterin rüptür gibi 
riskleri ve bunların risk faktörlerini tanımlar
Uterin rüptürü oluşursa bunu yönetir

Sezaryen histerektomiyi yönetir Sezaryen histerektomiyi tanımlar
Sezaryen histerektomi endikasyonlarını tanımlar
Sezaryen histerektomi tekniğini tanımlar
Sezaryen histerektomi tekniğini uygular
Sezaryen histerektomi komplikasyonlarını yönetir

Kadın sterilizasyon 
yöntemlerini uygular Puerperal tubal sterilizasyonu uygular Puerperal tubal sterilizasyonu tanımlar

Puerperal tubal sterilizasyon tekniğini tanımlar ve uygular
Tekniğin yetmezlik oranlarını tanımlar

Nonpuerperal cerrahi tubal sterilizasyonu uygular Nonpuerperal cerrahi tubal sterilizasyonu tanımlar
Nonpuerperal cerrahi tubal sterilizasyon tekniklerini (laparotomide ligasyon 
ve rezeksiyon, laparoskopik ring-klips, laparoskopik tubal segmentin 
elektrokoagülasyonu gibi) tanımlar ve uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tekniklerin yetmezlik oranlarını tanımlar
Uzun dönem komplikasyonları tanımlar ve yönetir

Servikal cerclage 
yöntemlerini uygular Tanımlar

Servikal cerclage'ı profilaktik cerclage , terapötik-acil cerclage olarak 
tanımlar
Endikasyonlarını tanımlar (Kısa serviks, ikinci trimester tekrarlayan gebelik 
kaybı, konizasyon hikayesi gibi)
Shirodkar, McDonald ve transabdominal servikoistmik cerclage tekniklerini 
tanımlar

Uygular
Shirodkar, McDonald ve transabdominal servikoistmik cerclage tekniklerini 
uygular
Cerclage sonrası komplikasyonları tanımlar ve yönetir
Cerclage bulunan gebede gebelik takibini yapar ve doğum zamanına-doğum 
yoluna karar verir

Eksternal sefalik 
versiyonu uygular Tanımlar Eksternal sefalik versiyonu tanımlar

Eksternal sefalik versiyon endikasyonlarını tanımlar
Başarılı eksternal sefalik versiyon ile birlikte olan faktörleri tanımlar
Eksternal sefalik versiyon kontrendikasyonlarını tanımlar
Eksternal sefalik versiyon tekniğini tanımlar

Uygular Eksternal sefalik versiyon öncesi tokoliz uygular
Kondüksiyon analjezisini yönetir
Eksternal sefalik versiyonu uygular
Komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir

Operatif vaginal 
doğumu uygular Forseps doğumu uygular Forseps doğumu tanımlar

Forseps doğum insidansını ve endikasyonlarını tanımlar
İstasyon ve rotasyonlarına göre forseps doğumu klasifiye eder
Forseps doğum için kondisyonları (ön şartları) tanımlar
Forsepsi tekniğini tanımlar ve uygular

Forseps doğum maternal ve perinatal morbiditesini tanımlar, tanır ve yönetir
Vakum ekstraksiyon ile doğumu uygular Vakum ekstraksiyonu ile doğumu tanımlar

Vakum ekstraksiyonu ile doğum insidansını ve endikasyonlarını tanımlar
Vakum ekstraksiyonu ile doğum için kondisyonları (ön şartları) tanımlar
Vakum ekstraksiyonu tekniğini tanımlar ve uygular
Vakum ekstraksiyonu ile doğumun maternal ve fetal komplikasyonlarının 
tanımlar, tanır ve yönetir

Hemorajilerin kontrolü 
için cerrahi metodları 
uygular Uterin arter ligasyonu uygular Uterin arter ligasyonu tekniğini tanımlar

Uterin arter ligasyonu tekniğini uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uterin arter ligasyonu komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir

Uterin kompresyon sütürlerini uygular Uterin kompresyon sütür tekniğini tanımlar
Uterin kompresyon sütür tekniğini uygular

İnternal iliak arter ligasyonunu uygular İnternal iliak arter ligasyonunu tekniğini tanımlar

Anjiografik embolizasyon, pelvik umbrella pack gibi 
metodları tanımlar ve gerekirse yönetir Anjiografik embolizasyon, pelvik umbrella pack gibi metodları tanımlar

Cerrahi ve medikal 
abortus indüksiyon 
metodlarını (ilk ve 
ikinci trimesterde) 
uygular

Erken dönem (ilk trimester) indüklenmiş abortusları 
yönetir Cerrahi abortus tekniklerini yönetir

Dilatasyon ve küretaj tekniklerinin tanımlar ve uygular
Dilatasyon ve evakuasyon tekniklerini tanımlar ve uygular
Dilatasyon ve ekstraksiyon tekniklerini tanımlar ve uygular
Medikal yöntemleri uygular
Mifepristone/Misoprostol rejimini tanımlar ve uygular
Methotrexate/Misoprostol rejimini tanımlar ve uygular
Tek Misoprostol rejimini tanımlar ve uygular

İkinci trimester indüklenmiş abortusları yönetir Oksitosin protokolünü tanımlar ve uygular
Prostoglandin E2 protokolünü tanımlar ve uygular
Prostoglandin E1 protokolünü tanımlar ve uygular

Sorunlu gebeliklerin 
intrapartum yönetimi Doğumhaneyi yönetir Doğumhane organizasyonu ve yönetimini yapar Çalışanların görevlerini tanımlar

Doğumhane çalışanlarının sorumluluk sınırlarını tanımlar
Doğumhanenin kesintisiz çalışmasını planlar
Kanıta dayalı durumların yönetim klavuzlarını tanımlar
Ebe, hemşire sağlık personeli ve hekimlerin uyum içinde çalışmasını sağlar
Dosyalama ve hasta kayıt sistemlerini kullanır
Doğumhanedeki teknik donanımın kullanımını organize eder
Doğumhanedeki teknik donanımları tanımlar
Teknik donanımların etkin kullnımını yapar

Risk yönetimini yapar Olguların triajını uygun olarak yapar
Perinatoloji ünitesinin değerlendirmesi gereken olguları seçer
Acil durumlarda uygun olan yaklaşımı yapar
Doğumhane çalışanlarının acil durum organizasyonunu yapar
Acil durumlarda multidisipliner yaklaşım için organizasyon yapar

İlerlemeyen doğum 
eylemini yönetir Doğum eyleminin ilerleme bozukluklarına tanı koyar Doğum fizyolojisini tanımlar

Maternal pelvis ve fetal baş anatomisini tanımlar
Myometrial kontraksiyonların fizyolojisini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Doğumun evrelerini tanımlar
Doğum eyleminin ilerleme bozukluklarına yol açabilecek etkenleri 
değerlendirir
Etkisiz uterus kontraksiyonlarına tanı koyar
Uterin hiperaktivite tanısını koyar
Malpozisyonu değerlendirir
sefalopelvik uyuşmazlık olgularına tanı koyar

Doğumun 1. ve 2. evresinde ilerlemesi yetersiz olan 
doğum eylemine uygun yaklaşımı yapar Doğumun 1. evresinin ilerleme bozukluklarına uygun yaklaşımı yapar

Oksitosinin farmakolojisi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve yan 
etkilerini tanımlar
Doğum indüksiyonunda kullanılan prostaglandin ve türevlerinin 
farmakolojileri, endikasyonları, kontrendikasyonları ve yan etkilerini 
tanımlar
Amniotomi endikasyonlarını tanımlar
Doğum indüksiyonu yapar
Versiyon yapar
Sezaryen endikasyonlarını tanımlar
Doğumun 2. evresinin ilerleme bozukluklarına uygun yaklaşımı yapar
Vakum uygular
Forseps uygular
Fetal asit baz durumunu değerlendirir
Obstetrik anestezi ve anajjeziyi sağlar

Doğum eylemi 
sırasında ortaya çıkan 
güven vermeyen fetal 
durumu yönetir Fetal asidemiyi yönetir Fetal asidemiyi değerlendirir

Kardiyotokografiyi değerlendirir
Fetal EKG'yi tanımlar
Fetal pulse oksimetre'yi tanımlar
Mekonyumlu amnios sıvısının etkilerini tanımlar
Fetal kan gazları, fetal pH ve laktat patofizyolojisini tanımlar
Oligohidramniosun doğum eylemi fizyolojisi üzerine etkilerini tanımlar
Fetal asidemiye uygun yaklaşımı yapar
Maternal pozisyon değişikliği ve oksijen tedavisi yapar
Akut tokoliz yapar
Amnioinfüzyon yapar
Acil operatif doğum planlar

Hipoksik iskemik ensefalopatiyi tanımlar Hipoksik iskemik ensefalopatinin kısa dönem bulgularını tanımlar
Neonatal konvülsionu tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Hipoksiye bağlı anormal nörolojik fonksiyon ve organ yetmezliğini tanımlar
Hipoksik iskemik ensefalopatinin uzun dönem etkilerini tanımlar
Serebral palsi fizyopatolojisini tanımlar
Serebral palsi ile ilgili danışma verir

Çoğul gebeliklerde 
intrapartum yönetim 
yapar Çoğul gebeliklerde doğumun 1. ve 2. evresini yönetir Sezaryen ile doğum endikasyonu koyar

Fetuslerin situs, pozisyon ve prezantasyonlarını değerlendirir
Maternal pelvis durumunu değerlendirir
Çoğul gebeliklerde vaginal doğum yaptırır
Makadi doğum manevralarını yapar
İkinci fetusun versiyonunu yapar
İkinci fetusun operatif doğumunu yaptırır

Omuz distozisini 
yönetir Omuz distozisini öngörür Fetal makrosomiyi öngörür

Fetal makrosomi görülen durumları tanımlar
fetal ağırlık tahmininde klinik bulguları kullanır
Ultrasonografi ile fetal ağırlık tahmini yapar
Maternal pelvisi değerlendirir
Sefalopelvik uyuşmazlık tanısını koyar

Omuz distozisi oluşmuş doğum eylemini yönetir Omuz distozisinde uygulanması gerekli olan manevraları yapar
McRobert's manevrasını yapar
Fetal omuzun iç rotasyonunu yapar
Fetusun posterior omuzunu kurtarır
Zavanelli manevrasını tanımlar
Semfizyotomiyi tanımlar
Maternal sedasyonu sağlar
Omuz distozisinde uygulanacak analjezi ve anestezi yöntemlerini tanımlar

Omuz distozisine bağlı yeni doğandaki olumsuzlukları 
tanımlar Brakial sinir yaralanmasını tanımlar

Brakial sinir yaralanmasının fizyopatolojisini tanımlar
Brakial sinir yaralanmasının tedavi ve prognozunu tanımlar
klavikula kırığını tanımlar
Klavikula kırığının sıklığını ve prognozunu tanımlar

Maternal genital organ 
travmasını yönetir Üçüncü ve dördüncü derecede perine yırtığını yönetir Perine yırtığını değerlendirir

Pelvik taban ve perine anatomisini tanımlar
Anal sfinkter fonksiyonunu değerlendirir
Perine yırtığının derecesini değerlendirir
Perine yırtığı olgularında multidisipliner yaklaşım organize edr
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Perine yırtığını onarır
Üçüncü derecede perine yırtığını onarır
Dördüncü derecede perine yırtığının onarılmasını yönetir

Uterus rüptürünü yönetir Uterus rüptürüne tanı koyar
Uterus rüptürü için predispozan faktörleri tanımlar
Uterus rüptürünün klinik bulgularını tanımlar
Uterus rüptürünü tedavi eder
Uterus rüptürünün cerrahi tedavisini tanımlar
Postpartum histerektomiyi tanımlar

Postpartum hemorajiyi 
yönetir Doğumun üçüncü evresindeki anormallikleri yönetir Plasentanın ayrılmasındaki anormallikleri yönetir

Plasenta ayrılma fizyolojisini tanımlar
Plasenta ayrılmasında uygulanan manevraları tanımlar
Elle halas yapar
Plasenta yapışma anormalliklerini yönetir
Plasenta yapışma anormalliklerinin sıklığını ve predispozan durumları 
tanımlar
Plasenta accreata, increata ve percreata'ya tanı koyar
Plasenta yapışma anomalilerindeki cerrahi yöntemleri tanımlar
Uterus inversiyonunu ve tedavi yöntemlarini tanımlar

Uterin atoniyi yönetir Uterin atonideki konservatif tedaviyi yapar
Oksitosin kullanır
Prostaglandin ve türevlerini kullanır
Metilergonovin kullanır
Misopristol kullanır
Maternal sıvı elektrolit tedavisini uygular
Kan ve kan ürünlerini kullanır
İntrauterin balon uygulamasını tanımlar
Uterin atonideki cerrahi tedaviyi yapar
Uterin arter ligasyonu yapar
Hipogastrik arter ligasyonu yapar
Postpartum histerektomi yapar
Uterin arter embolizasyonunu tanımlar

Medikal bozukluğu 
olan gebenin doğumunu 
yönetir Sistemik hastalıkları olan gebenin doğumunu yönetir Diyabeti olan gebenin doğumunu yönetir

İntrapartum maternal glukoz kontrolunu yapar
Fetal makrosomi tanısını koyar
Diyabetik ketoasidozu yönetir
Diyabete bağlı neonatal komplikasyonları tanımlar
Kardiyak ve solunumsal hastalıkları olan gebenin doğumunu yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kalp hastalığı olan gebenin doğumunu yönetir
Solunum sistemi hastalığı olan gebenin doğumunu yönetir
Hematolojik hastalığı olan gebenin doğumunu yönetir
Hemoglobinopati, trobbofili ve kanama diyatezi bulunan gebelerin 
doğumunu yönetir
Nörolojik hastalığı olan gebelerin doğumunu yönetir
Epilepsi ve diğer nörolojik hastalıkları olan gebelerin doğumunu yönetir
Böbrek hastalığı olan gebenin doğumunu yönetir
Akut ve kronik böbrek yetmezliği olan gebenin doğumunu yönetir
Böbrek taşı ve diğer böbrek hastalıkları olan gebenin doğumunu yönetir
Enfeksiyon hastalıkları olan gebenin doğumunu yönetir
Enfeksiyon hastalıkları olan gebenin doğumu sırasında maternal durumu 
yönetir
Fetusun ve yenidoğanın enfeksiyondan korunması için gerekli tedbirleri alır
Diğer sistemik hastalıklarda doğum eylemini yönetir
Sistemik hastalıklarda multidisipliner intrapartum yaklaşımı organize eder

Gebelik ve hipertansiyon durumunda doğum eylemini 
yönetir Kronik hipertansiyonu olan gebede doğumu yönetir

İntrapartum antihipertansif kullanır, maternal ve fetal iyilik halini yönetir
Preeklampsi ve eklapside doğum eylemini yönetir
Preeklampsi ve eklampside doğum eylemini yönetir

Gebelik öncesinde, 
gebelikte ve gebelik 
sonrası danışma

Fetal anomali 
saptanmış gebeye 
gebelik öncesinde 
danışma verilmesi Sonraki gebeliklerdeki fetal anomali riskini belirler Öykü alır

Genetik bozukluklar ile ilgili öykü alır
Önceki kromozom bozuklukları ile ilgili öykü alır
İleri maternal yaşın fetal anomaliler ile ilişkisini değerlendirir
Fetal anomalilere yol açabilen maternal sistemik hastalıklar ile ilgili öykü 
alır
Maternal teratojen etkenlere maruz kalma ile ilgili öykü alır
Aileye genetik danışma verilmesini organize eder
Fetal anomali riskini belirlemede laboratuar incelemelerini kullanır
Parental genetik incelemeleri tanımlar
Parental biyokimyasal ve diğer incelemeleri tanımlar

Aileyi sonraki gebelikteki fetal anomali riski 
konusunda bilgilendirir Aydınlatılmış onam alır

Öykü ve incelemelerle belirlenmiş risk ile ilgili bilgilendirme yapar ve 
önceden tanımlanmış formlara ailenin onamını alır
Ailenin gelecek gebeliği planlamasını yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Fetal anomali 
saptanmış olan gebeye 
gebelik sırasında 
danışma verilmesi Fetal anomali ile ilgili bilgilendirme yapar Fetal anomaliyi aileye tanımlar

Fetal anomalinin prognozu ile ilgili bilgilendirme yapar
Fetal anomali nedeniyle uygulanacak girişimler konusunda bilgilendirme 
yapar
Fetal anomali konusunda bilgilendirme ile ilgili tanımlanmış olan belgelere 
onam alır
Fetal anomali saptanmış olan gebeliğin geleceğini yönetir
Gebenin psikolojik olarak hazırlanmasını yönetir
Psikiatri ile birlikte çalışmayı organize eder
Doğum sonrası için planlama yapar
Neonatoloji konsultasyonu ister
Fetal anomalinin doğum sonrası tedavisi ile ilgili kliniklerden konsultasyon 
ister
Gerektiğinde gebeliğin sonlandırılmasını yönetir
Gebeliğin sonlandırılmasını yönetir

Fetal anomalili 
gebeliğin 
sonlanmasından sonra 
danışma verilmesi Gelecek planlamasını yönetir Maternal psikolojik destek planlaması yapar

Psikiatri konsultasyonu ister
Genetik danışma verilmesini organize eder
Genetik konsultasyon ister
Ailede ve ailenin diğer üyelerinde anomalinin tekrarlama riski ve riskin 
azaltılması için alınabilecek önlemler konusunda bilgi verir

Gebeliğin 
sonlandırılması

Fetal anomali nedeniyle 
uygulanacak olan 
gebeliğin 
sonlandırılması işlemini 
yönetir Yasal ve etik yönleri değerlendirir Yasal değerlendirme yapar

Gebeliğin sonlandırılmasının gerekli olduğu fetal anomalilileri tanımlar
Gebeliğin sonlandırılabileceği gebelik haftası sınırlarını tanımlar
Gebeliğin sonlandırılmasından önce gerekli yasal belgeleri hazırlar
Etik değerlendirme yapar
Gizlilik ilkelerini tanımlar
Fetus haklarını tanımlar
Aileye danışma verir
Uygulanacak işlemin komplikasyonları ile ilgili danışma verir
Aydınlatılmış onam formu alır
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Epidemiyolojik değerlendirme yapar
Anomaliler ile ilişkili gebeliğin sonlandırılma sıklığını ve endikasyonlarını 
tanımlar

Patolojik değerlendirme yapar Doğum sonrası postmortem muayeneyi yönetir
Otopsi için gerekli belgeleri tanımlar

Sonlandırma işlemini yönetir Gebeliğin medikal yöntemlerle sonlandırılmasını yönetir
Medikal yöntemleri ve komplikasyonlarını tanımlar
Medikal yöntemleri uygular
Gebeliğin cerrahi yöntemlerle sonlandırılmasını yönetir
Cerrahi yöntemleri ve komplikasyonlarını tanımlar
Cerrahi yöntemleri uygular
Embiryo redüksiyonu yapar
Fetosit yapar

FETAL 
ULTRASONOGRAFİ 
VE İNVAZİV 
GİRİŞİMLER

Konjenital fetal 
anomalilerin klinik 
yönetimini yapar

Fetusun merkezi sinir 
sistemi anomalilerinin 
klinik yönetimini yapar

Fetal MSS nin normal anatomisini ve ultrasonografik 
anatomisini tanımlar Beyin ve medulla spinalisin embryolojisi ve postnatal gelişimini tanımlar.

Embryonik, fetal ve neonatal dönemde MSS nin normal anatomisini ve 
ultrasonografik görünümünü tanımlar.
Fetal başın şeklini değerlendirir. Ölçümlerini yapar. Transvers serebellar 
diyameter, atriyum genişliği, sisterna magna başta olmak üzere fetal 
intrakraniyal ölçümleri yapar.
İntrakraniyal fetal ultrasonografiyi aksiyal, koronal ve sagittal planlarda 
çalışır. Kavum septum pellusidum, korpus kallosum, talamus, serebral 
korteks, ventriküller, koroid pleksuslar, serebellum, sisterna magnayı 
değerlendirir
Serebral Doppler analizlerini yapar.

Güncel yöntemlerle prenatal tanısı koyulabilecek 
majör MSS anomalilerinin tanısını koyar. Önemli MSS anomalilerinin sıklığını ve ilgili risk faktörlerini tanımlar.

Önemli MSS anomalilerinin patolojisini tanımlar.
Birlikteki kromozom hastalıklarını, genetik hastalıkları ve sendromları 
tanımlar
Yeterli ve doğru öykü alır.
Akrania, anensefali, ekzensefali, iniensefali, spina bifida, ensefalosel, 
holoprozensefali, ventrikülomegali, arka çukur anomalileri, orta hat 
anomalileri, mikrosefal gibi anomalilerde fetal ultrasonografi ile tanı koyar, 
ayırıcı tanıyı yapar
Uygun maternal ve fetal tetkikleri ister, sonuçları yorumlar.
Gerekli vakalarda fetal MRI ister ve sonuçlarını yorumlar

Yönetimini yapar

Tanısı koyulan anomalinin akıbetini gebeye ve eşine bildirir. Fetal ve 
maternal riskler, yenidoğan yönetimi, çocukluk dönemi ve uzun dönemli 
akıbet ile ilgili danışma verir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gereğinde pediyatrik nöroloji, pediyatrik nörocerrahi, klinik genetik 
bölümlerinden konsultasyon ister ve bu bölümlerle birlikte çalışır. 
Gereğinde diğer bir perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” ister.
Yönetim planını organize eder, uygulamaya koyar ve gereğinde değiştirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.
Doğum sonrası bulgular, olası postmortem inceleme bulguları, tekrarlama 
şansları, gelecekteki gebeliklerin yönetimi ile ilgili danışma verir. Tanısı 
koyulan anomalinin tekrarlama şansını azaltabilecek önlemleri açıklar.

Fetusun kalp 
anomalilerinin klinik 
yönetimini yapar

Fetal kardiyovasküler sistemin normal ultrason 
anatomisini tanımlar

Fetusun kalp ve büyük damarların embryolojisini, anatomisini, fizyolojisini 
ve doğum sonrası değişimlerini tanımlar.
Fetal kalbin normal ultrasonografik anatomisini tanımlar.
Fetal ekokardiyografi yapar

Güncel yöntemlerle prenatal tanısı koyulabilecek 
majör kalp anomalilerinin tanısını koyar. Önemli fetal kalp anomalilerinin sıklığını ve ilgili risk faktörlerini tanımlar.

Önemli fetal kalp anomalilerinin patolojisini tanımlar
Birlikteki kromozom hastalıklarını, genetik hastalıkları (22q del gibi) ve 
sendromları tanımlar.
Yeterli ve doğru öykü alır.
Septal defektler, hipoplastik kalp, tek ventrikül, aortik ve pulmoner stenoz, 
aort koarktasyonu, konotrunkal anomaliler, total pulmoner venöz dönüş 
anomalisi, atriyal izomerizmler gibi anomalilerin tanısını koyar, ayırıcı 
tanısını yapar
Uygun fetal tetkikleri ister, sonuçları yorumlar.

Yönetimini yapar
Tanısı koyulan anomalinin akıbetini gebeye ve eşine bildirir. Fetal, neonatal, 
çocukluk dönemi ve uzun vadeli akıbet hakkında danışma verir.
Gereğinde pediyatrik kardiyoloji, pediyatrik kalp cerrahisi, klinik genetik ve 
yenidoğan uzmanları ile birlikte çalışır. Gereğinde diğer bir perinatoloji 
uzmanından “ikinci görüş” ister..
Yönetim planını organize eder, uygulamaya koyar ve gereğinde değiştirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.
Anomalinin tekrarlama şansı ve gelecekteki gebeliklerin yönetimi ile ilgili 
danışma verir.

Fetusun ürogenital 
sistem anomalilerinin 
klinik yönetimini yapar

Fetal ürogenital sistemin normal ultrason anatomisini 
tanımlar Fetusun üriner sistem embryolojisini, anatomisini, fizyolojisini tanımlar.

Ürogenital sistemin embriyonik, fetal ve neonatal dönemdeki normal 
ultrasonografik anatomisini tanımlar.

Güncel yöntemlerle prenatal tanısı koyulabilecek 
majör ürogenital sistem anomalilerinin tanısını koyar.

Önemli ürogenital sistem anomalilerinin sıklığını ve ilgili risk faktörlerini 
tanımlar.
Önemli ürogenital sistem anomalilerinin patolojisini tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Birlikteki kromozom hastalıklarını, genetik hastalıkları ve sendromları 
tanımlar.
Yeterli ve doğru öykü alır.
Renal agenezi, polikistik böbrekler, multikistik displastik böbrek, böbrek 
kisti, hiperekojen böbrek, pelvikaliektazi, megaüreter, megasistis gibi 
anomalilerin tanısını koyar, ayırıcı tanısını yapar
Uygun fetal tetkikleri ister, sonuçları yorumlar.

Yönetimini yapar
Tanısı koyulan anomalinin akibetini gebeye ve eşine bildirir. Fetal, neonatal, 
çocukluk dönemi ve uzun vadeli akıbet hakkında danışma verir.
Amniyoinfüzyon, vesikosentez ve vesikoamniyotik şant uygulamaları için 
endikasyon koyar, risklerini ve komplikasyonlarını aileye açıklar, bu 
girişimleri uygular ya da uygulanması için refere eder.
Gereğinde pediyatrik nefroloji, pediyatrik üroloji ve yenidoğan uzmanları ile 
birlikte çalışır. Gereğinde diğer bir perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” 
ister.
Yönetim planını organize eder, uygulamaya koyar ve gereğinde değiştirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.
Anomalinin tekrarlama şansı ve gelecekteki gebeliklerin yönetimi ile ilgili 
danışma verir.

Fetusun pulmoner 
anomalilerinin klinik 
yönetimini yapar Fetal akciğerlerin normal ultrason anatomisini tanımlar

Fetusun trakea, akciğer ve diyafragmasının embryolojisini, anatomisini, 
fizyolojisini tanımlar.
Embryonik ve fetal toraksın normal ultrasonografik anatomisini tanımlar. 
Gögüs kafesinin büyüklüğünü ve şeklini, kostaları, akciğer parenkimini, 
diyafragmayı, mediyastinin konumunu tanımlar.

Güncel yöntemlerle prenatal tanısı koyulabilecek 
majör akciğer anomalilerinin tanısını koyar. Fetal akciğer anomalilerinin sıklığını ve ilgili risk faktörlerini tanımlar.

Önemli pulmoner anomalilerin patolojisini tanımlar.
Birlikteki kromozom hastalıklarını, genetik hastalıkları ve sendromları 
tanımlar.
Yeterli ve doğru öykü alır.
Larinks / trakea atrezisi, akciğerin kistik adenomatoid malformasyonu, 
akciğer sekestrasyonu, plevra effüzyonu, diyafragma hernisinde fetal 
ultrasonografi ile olabildiğince tanı koyar, ayırıcı tanı yapar.
Uygun fetal tetkikleri ister, sonuçları yorumlar.
Gereğinde fetal MRI görüntüleme ister ve sonuçları yorumlar.

Yönetimi yapar
Tanısı koyulan anomalinin akibetini gebeye ve eşine bildirir. Fetal, neonatal, 
çocukluk dönemi ve uzun vadeli akıbet hakkında danışma verir.
Torakosentez ve torakoamniyotik şant uygulamaları için endikasyon koyar, 
risklerini ve komplikasyonlarını aileye açıklar, bu girişimleri uygular ya da 
uygulanması için refere eder.

42/63



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Perinatoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  32/52

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gereğinde pediyatrik cerrahi ve yenidoğan uzmanları ile birlikte çalışır. 
Gereğinde diğer bir perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” ister.
Yönetim planını organize eder, uygulamaya koyar ve gereğinde değiştirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.
Anomalinin tekrarlama şansı ve gelecekteki gebeliklerin yönetimi ile ilgili 
danışma verir.

Fetusun karın duvarı 
anomalilerinin ve 
gastrointestinal sistem 
anomalilerinin klinik 
yönetimini yapar

Fetal karın duvarı ve gastrointestinal sistemin normal 
ultrason anatomisini tanımlar

Embryonik ve fetal karın duvarının ve gastrointestinal sistemin normal 
ultrasonografik anatomisini tanımlar.
Fetusun karın duvarının ve gastrointestinal sisteminin embryolojisini, 
anatomisini, fizyolojisini tanımlar.

Güncel yöntemlerle prenatal tanısı koyulabilecek 
majör karın duvarı ve gastrointestinal sistem 
anomalilerinin tanısını koyar.

Fetusun karın duvarının ve gastrointestinal sisteminin anomalilerinin 
sıklığını ve ilgili risk faktörlerini tanımlar.
Fetusun karın duvarının ve gastrointestinal sisteminin anomalilerinin 
patolojisini tanımlar.
Birlikteki kromozom hastalıklarını, genetik hastalıkları ve sendromları 
tanımlar.
Yeterli ve doğru öykü alır.
Gastroşizis, umbilikal herni, omfalosel, ufak/büyük mide, özofagus 
atrezisi/trekea-özofageal fistül, gibi anomalilerin tanısını olabildiğince 
koyar, ayırıcı tanısını yapar
Uygun fetal tetkikleri ister, sonuçları yorumlar.

Yönetimi yapar
Tanısı koyulan anomalinin akibetini gebeye ve eşine bildirir. Fetal, neonatal, 
çocukluk dönemi ve uzun vadeli akıbet hakkında danışma verir.
Gereğinde pediyatrik cerrahi ve yenidoğan uzmanları ile birlikte çalışır. 
Gereğinde diğer bir perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” ister.
Yönetim planını organize eder, uygulamaya koyar ve gereğinde değiştirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.
Anomalinin tekrarlama şansı ve gelecekteki gebeliklerin yönetimi ile ilgili 
danışma verir.

Fetusun boyun ve yüz 
anomalilerinin klinik 
yönetimini yapar

Fetusun boyun ve yüzünün normal ultrason 
anatomisini tanımlar Fetusun yüzünün ve boyununun embryolojisini, anatomisini tanımlar.

Fetal yüz ve boyunun normal ultrasonografik anatomisini tanımlar. Başın 
şekilini değerlendirir ve orbital diyameterler dahil olmak üzere biyometrisini 
ölçer. Fetal yüzün, damağın, boyunun ve tiroidin ultrasonografik 
değerlendirmesini yapar
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Güncel yöntemlerle prenatal tanısı koyulabilecek 
majör boyun ve yüz anomalilerin tanısını koyar.

Fetusun yüz ve boyun anomalilerinin sıklığını ve ilgili risk faktörlerini 
tanımlar.
Fetusun yüz ve boyun anomalilerinin patolojisini tanımlar.
Birlikteki kromozom hastalıklarını, genetik hastalıkları ve sendromları 
tanımlar.
Yeterli ve doğru öykü alır.
Kistik higroma, yarık dudak-damak, mikrognati, mikroftalmi-anoftalmi, 
makroglossi, fetal guatr, diğer boyun ve yüz tümörleri, nazal kemik yokluğu-
ufaklığında fetal ultrasonografi ile olabildiğince tanı koyar, ayırıcı tanı 
yapar.
Uygun fetal tetkikleri ister, sonuçları yorumlar.
Gereğinde fetal MRI görüntüleme ister ve sonuçları yorumlar.

Yönetimini yapar
Tanısı koyulan anomalinin akibetini gebeye ve eşine bildirir. Fetal, neonatal, 
çocukluk dönemi ve uzun vadeli akıbet hakkında danışma verir
Gereğinde pediyatrik cerrahi ve yenidoğan uzmanları ile birlikte çalışır. 
Gereğinde diğer bir perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” ister.
Yönetim planını organize eder, uygulamaya koyar ve gereğinde değiştirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.
Anomalinin tekrarlama şansı ve gelecekteki gebeliklerin yönetimi ile ilgili 
danışma verir.

Fetusun iskelet sistemi 
anomalilerinin klinik 
yönetimini yapar

Fetusun iskelet sisteminin normal ultrason anatomisini 
tanımlar Fetusun iskelet sisteminin embriyolojisini tanımlar.

Fetusun iskelet sisteminin normal ultrasonografik anatomisini tanımlar.
Güncel yöntemlerle prenatal tanısı koyulabilecek 
majör iskelet sistemi anomalilerinin tanısını koyar.

Fetusun iskelet sistemi anomalilerinin sıklığını ve ilgili risk faktörlerini 
tanımlar.
Fetusun iskelet sistemi anomalilerinin patolojisini tanımlar.
Birlikteki kromozom hastalıklarını, genetik hastalıkları ve sendromları 
tanımlar.
Yeterli ve doğru öykü alır.

Ameli, mikromeli, rizomeli, mesomeli, akromeli, fokomeli, uzun kemiklerde 
eğiklik ve kırık, aşiri, apodi, adaktili, klinodaktili, polidaktili, sindaktili, 
talipesgibi anomalilerin tanısını olabildiğince koyar, ayırıcı tanısını yapar
Klinik genetik konsultasyon ister. Ultrason bulgularına dayanarak 
olabildiğince spesifik tanı koyar.
Uygun fetal tetkikleri ister, sonuçları yorumlar.

Yönetimini yapar
Tanısı koyulan anomalinin akibetini gebeye ve eşine bildirir. Fetal, neonatal, 
çocukluk dönemi ve uzun vadeli akıbet hakkında danışma verir
Gereğinde klinik genetik uzmanı ile birlikte çalışır. Gereğinde diğer bir 
perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” ister.
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Yönetim planını organize eder, uygulamaya koyar ve gereğinde değiştirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.
Anomalinin tekrarlama şansı ve gelecekteki gebeliklerin yönetimi ile ilgili 
bilgi verir. Genetik danışma almasını sağlar.

Fetal tümörlerin klinik 
yönetimini yapar

Güncel yöntemlerle prenatal tanısı koyulabilecek fetal 
tümörlerin tanısını koyar. Fetal tümörlerin lokalizasyonlarını, sıklığını ve patolojisini tanımlar

Yeterli ve doğru öykü alır.
Teratomların, lenfanjiomaların, hemanjiyomaların fetal ultrasonografik 
bulguları tanımlar ve tanı koyar. Tümörün büyüklüğünü, pozisyonunu, 
kanlanmasını ve komşu organlarla anatomik ilişkisini tanımlar.
Gereğinde fetal MRI görüntüleme ister ve sonuçları yorumlar.

Yönetimini yapar
Tanısı koyulan anomalinin akibetini gebeye ve eşine bildirir. Fetal, neonatal, 
çocukluk dönemi ve uzun vadeli akıbet hakkında danışma verir
Pediyatrik cerrahi uzmanı ile birlikte çalışır. Gereğinde diğer bir perinatoloji 
uzmanından “ikinci görüş” ister.
Yönetim planını organize eder, uygulamaya koyar ve gereğinde değiştirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.

Hidrops fetalisin klinik 
yönetimini yapar Fetal hidropsun prenatal tanısını koyar Fetal hidropsun sıklığını ve ilgili risk faktörlerini tanımlar.

Non-immun ve immun hidrops fetalisin patolojisini tanımlar.
Birlikteki kromozom hastalıklarını, genetik hastalıkları ve sendromları 
tanımlar.
Yeterli ve doğru öykü alır.
Fetal hidropsun ultrasonografik tanısını koyar. Ayırıcı tanısını yapar. 
Hidropsun parametrelerini belirler, ağırlığını tanımlar. Hidropsun altında 
yatabilecek fetal anomalileri arar, tanısını koyar.
Uygun maternal ve fetal tetkikleri ister, sonuçları yorumlar. İmmun 
hidropsun ayırımını yapar. Non-immun hidropsun etiyolojisini saptamaya 
çalışır.

Yönetimini yapar
Prognoz hakkında gebeye ve eşine bilgi verir. Fetal, neonatal, çocukluk 
dönemi ve uzun vadeli akıbet hakkında danışma verir.
Gerektiğinde intrauterin transfüzyon yapar ya da yapılan merkeze refere 
eder.
Klinik genetik, pediyatrik kardiyoloji, pediyatrik hematoloji, çocuk cerrahisi 
ve yenidoğan uzmanları ile birlikte çalışır. Gereğinde diğer bir perinatoloji 
uzmanından “ikinci görüş” ister.
Yönetim planını organize eder, uygulamaya koyar ve gereğinde değiştirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.
Postpartum ve postmortem bulguları değerlendirip, aileye açıklar. 
Anomalinin tekrarlama şansı ve gelecekteki gebeliklerin yönetimi ile ilgili 
bilgi verir. Genetik danışma almasını sağlar.
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Amniyos sıvısı miktar 
değişikliklerinin klinik 
yönetimini yapar

Oligohidramniyosun 
klinik yönetimini yapar Oligohidramniyosun tanısını koyar Oligohidramniyosun sıklığını tanımlar

Oligohidramniyosun nedenlerini tanımlar.
Ultrasonografik yöntemlerle oligohidramniyos tanısını koyar, derecesini 
belirler.

Yönetimini yapar

Oligohidramniyosun maternal nedenlerini araştırır. Postterm gebelik, erken 
membran rüptürü, uteroplasental yetmezlik ve ilaç kullanımı açısından 
klinik değerlendirme yapar.
Oligohidramniyosun fetal nedenlerini araştırır. Fetal gelişmeyi değerlendirir, 
fetal biyometri ve maternal-fetal Doppler analizleri yapar. 
Oligohidramniyosa neden olabilecek fetal anomalileri tanısını koyar 
değerlendirir.
Bulgularına göre prognoz hakkında gebe ve eşine danışma verir.
Altta yatan nedene ve gebelik haftasına göre doğru klinik yaklaşımı sunar. 
Konservatif izlem, doğum, terminasyon ve amniyoinfüzyon seçeneklerini 
değerlendirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.

Polihidramniyosun 
klinik yönetimini yapar Polihidramniyosun tanısını koyar Polihidramniyosun sıklığını tanımlar

Polihidramniyosun nedenlerini tanımlar.
Ultrasonografik yöntemlerle polihidramniyos tanısını koyar, derecesini 
belirler.

Yönetimini yapar
Polihidramniyosun maternal nedenlerini araştırır. Diyabet, madde 
bağımlılığı, ilaç kullanımını sorgular.
Polihidramniyosun fetal nedenlerini araştırır. Detaylı fetal ultrasonografi ile 
polihidramniyosa neden olabilecek anomalileri arar ve olabildiğince tanısını 
koyar. Gereğinde tanı amaçlı invazif girişim endikasyonu koyar, uygular.
Bulgularına göre prognoz hakkında gebe ve eşine danışma verir.
Altta yatan nedene ve gebelik haftasına göre doğru klinik yaklaşımı sunar. 
Konservatif izlem, doğum, terminasyon, amniyoredüksiyon ve indometazin 
seçeneklerini değerlendirir.
Doğumun zamanlama, yeri ve şeklini organize eder.

Tanı amaçlı invazif 
fetal girişimleri yapar 
ya da yapılmasını 
organize eder Amniyosentez yapar Amniyosentez endikasyonlarını tanımlar

Kromozom anomalileri, tek gen hastalıkları, fetal enfeksiyonların tanısı, 
bazı biyokimyasal tetkikler yapılması, koriyoamniyonit tanısı, fetal akciğer 
matüritesinin tayinine yönelik olarak amniyosentez endikasyonu koyar.

Girişimi yapar

Girişim öncesi, girişimin getiri ve götürülerini gebeye ve eşine açıklayan 
detaylı danışma verir. Özellikle girişime bağlı gebelik kayıp oranlarını 
açıklar. Bilgilendirme sonrası onam alır.
Gereken durumlarda, girişim öncesi genetik danışma ister.
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Girişimi uygular ve girişim sonrası gerekli önerileri ve uyarıları yapar.
Laboratuvardan gelen sounuçları yorumlar, gereğinde sonuçlarla ilgili 
genetik danışma ister.

Komplikasyonlarını yönetir Amniyosentezin komplikasyonlarını tanımlar, yönetir.
Koriyon villus biyopsisi 
yapar Koriyon villus biyopsisinin endikasyonlarını tanımlar

Kromozom anomalilerinin ve pekçok tek gen hastalığının erken ve hızlı 
prenatal tanısı gerektiğinde koriyon villus biyopsisi endikasyonu koyar.

Girişimi yapar

Girişim öncesi, girişimin getiri ve götürülerini gebeye ve eşine açıklayan 
detaylı danışma verir. Özellikle girişime bağlı gebelik kayıp oranlarını 
açıklar. Bilgilendirme sonrası gebe ve eşinden onam alır.
Gereken durumlarda, girişim öncesi genetik danışma ister.
Girişimi uygular ve girişim sonrası gerekli önerileri ve uyarıları yapar.
Laboratuvardan gelen sounuçları yorumlar, gereğinde sonuçlarla ilgili 
genetik danışma ister. Plasental mozaisizm' i tanımlar.

Komplikasyonlarını yönetir Koriyon villus biyopsisinin komplikasyonlarını tanımlar, yönetir.

Fetal kan örneklemesi 
yapar Fetal kan örneklemesinin endikasyonlarını tanımlar

Prenatal tanıya geç başvuru, fetal anemi ve trombositopeni olasılığının 
değerlendirilmesi, ileri haftalarda ultrasonografik incelemede konjenital fetal 
anomali saptanması gibi endikasyonları tanımlar

Girişimi yapar

Girişim öncesi, girişimin getiri ve götürülerini gebeye ve eşine açıklayan 
detaylı danışma verir. Özellikle girişime bağlı gebelik kayıp oranlarını 
açıklar. Bilgilendirme sonrası gebe ve eşinden onam alır.
Gereken durumlarda, girişim öncesi genetik danışma ister.
Umbilikal kordondan, intrahepatik umbilikal venadan ve sınırlı durumda 
fetal kalpten örnekleme yapabilir. Girişimi uygular ve girişim sonrası gerekli 
önerileri ve uyarıları yapar.
Laboratuvardan gelen sounuçları yorumlar, gereğinde sonuçlarla ilgili 
genetik danışma ister.

Komplikasyonlarını yönetir
Fetal kan örneklemesinin girişim sırasındaki ve sonrasındaki 
komplikasyonlarını tanımlar, yönetir.

Fetal doku 
örneklemelerini yapar 
ya da yapılmasını 
organize eder Fetal doku örneklemelerinin endikasyonlarını tanımlar

Fetal cilt biyopsisi, fetal karaciğer biyopsisi, fetal çizgili kas biyopsisi 
endikasyonlarını tanımlar. Bu endikasyonlar için alternatif molekuler tanı 
yöntemlerinin olup olmadığını tanımlar.

Girişimleri yapar ya da yapılmasını sağlar

Girişimlerle ilgili olarak gebeye ve eşine danışma verir. Yöntemin risklerini 
ve tanısal güçlerini açıklar. Gereğinde genetik danışma ister ve 
multidisipliner yaklaşım sunar.
Gerekli vakalarda girişimi yapar, ya da yapacak merkeze refere eder.
Elde edilen sonuçları yorumlar.

Komplikasyonlarını yönetir Girişimlerin komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir.
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Embriyo redüksiyonu 
ve selektif fetosit yapar 
ya da yapılmasını 
organize eder

Embriyo redüksiyonu 
yapar Embriyo redüksiyonu endikasyonunu tanımlar

Embriyo redüksiyonun ne zaman alternatif olarak anne adayına 
sunulabileceğini tanımlar.Üç ve daha fazla sayıdaki çoğul gebeliklerde 
redüksiyon yapmanın getirileri ve götürülerini tanımlar.

Girişimi yapar

Girişim öncesi, girişimin getiri ve götürülerini gebeye ve eşine açıklayan 
detaylı danışma verir. Özellikle girişime bağlı erken ve geç gebelik kayıp 
oranlarını açıklar. Girişim sonrası ortalama doğum haftasını bildirir.
Girişimi uygular ve girişim sonrası gerekli önerileri ve uyarıları yapar. 
Gerekiyorsa anti-D proflaksisi uygular. Kontrola çağırır. İlerleyen haftalarda 
detaylı ultrasonografik incelemeler yaparak konjenital fetal anomalilerin 
tanısını koyar.

Komplikasyonlarını yönetir. Girişimin komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir.
Selektif fetosit yapar ya 
da yapılmasını organize 
eder Selektif fetosit endikasyonlarını tanımlar

Selektif fetositin hangi durumlarda ve haftalarda alternatif olarak anne 
adayına sunulabileceğini tanımlar. Selektif fetosit yapmanın getirileri ve 
götürülerini vakaya özel olarak tanımlar, anne adayına açıklar.
Monokoriyonik diamniyotik ikiz gebelikte selektif fetosit gerektiğinde, 
fetosit yöntemi ile ilgili farklılıkları, gebelik kayıp oranlarını, fetositin getiri 
ve götürülerini detaylı olarak açıklar. Gereğinde multidisipliner yaklaşımı 
yönetir

Girişimi yapar
Girişim öncesi, girişimin getiri ve götürülerini gebeye ve eşine açıklayan 
detaylı danışma verir. Bilgilendirme sonrası gebe ve eşinden onam alır.
Fetosit kararı sonrasında ancak uygulama öncesinde çift hekim imzalı 
gerekçeli terminasyon raporunun düzenlenmesini sağlar.
Girişimi uygular ve girişim sonrası gerekli önerileri ve uyarıları yapar. 
Maternal komplikasyonlar açısından gebeyi izler. İlerleyen haftalarda fetosit 
yapılmayan fetusta detaylı ultrasonografi yapar.

Komplikasyonlarını yönetir. Girişimin komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir.
Tedavi amaçlı invazif 
fetal girişimleri yapar 
ya da yapılmasını 
organize eder

Üriner sistem çıkış 
obstrüksiyonlarında 
invazif fetal tedaviyi 
yönetir Tanı koyar Ultrasonografi ile distal üretra obstrüksiyonu tanısını koyar

Fetal üriner sistemin ultrasonografik değerlendirmesini yapar. Amniyos 
sıvısı miktarını değerlendirir. Diğer sistemlerde ek anomali arar.
Fetal kromozom analizine yönelik invazif girişim yöntemini belirler ve 
uygular.
Vesikosentez endikasyonu koyar, yapar ya da yapılmasını organize eder ve 
sonuçlarını değerlendirir.

Yönetimini yapar

Fetusun prognozunu gebeye ve eşine bildirir. Fetal ve maternal riskler, 
yenidoğan yönetimi, çocukluk dönemi ve uzun dönemli akıbet ile ilgili 
danışma verir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gereğinde pediyatrik nefroloji ve pediyatrik üroloji bölümleriyle birlikte 
çalışır. Gereğinde diğer bir perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” ister.
Bulgulara ve sonuçlara göre izlem, terminasyon ve vesikoamniyotik şant 
alternatiflerini değerlendirir, anne adayı ile tartışır ve karar verir.
Uygun vakada anne adayı ve eşinin onayı ile vesikoamniyotik şant uygular 
ya da uygulanmasını organize eder.
Girişimin komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir. Girişim sonrası fetusu 
izleme alır.
Doğumun zamanlaması, yeri ve şeklini organize eder.

Fetal hidrotoraksta 
invazif fetal tedaviyi 
yönetir Tanı koyar Ultrasonografi ile hidrotoraks tanısını koyar, derecesini belirler.

Toraks anatomisinin ultrasonografik değerlendirmesini yapar. Hidrops 
varlığını değerlendirir. Diğer sistemlerde ek anomali arar.
Fetal kromozom analizine yönelik invazif girişimi belirler ve yapar.
Torakosentez endikasyonu koyar, yapar ya da yapılmasını organize eder ve 
sonuçlarını değerlendirir.

Yönetimi yapar

Fetusun prognozunu gebeye ve eşine bildirir. Fetal ve maternal riskler, 
yenidoğan yönetimi, çocukluk dönemi ve uzun dönemli akıbet ile ilgili 
danışma verir.
Gereğinde pediyatrik cerrahi bölümüyle birlikte çalışır. Gereğinde diğer bir 
perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” ister.
Bulgulara ve sonuçlara göre izlem, terminasyon ve torakoamniyotik şant 
alternatiflerini değerlendirir, anne adayı ile tartışır ve karar verir.
Uygun vakada anne adayı ve eşinin onayı ile torakoamniyotik şant uygular, 
ya da uygulanmasını organize eder.
Girişimin komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir. Girişim sonrası fetusu 
izleme alır.
Doğumun zamanlaması, yeri ve şeklini organize eder.

Akciğerde kistik 
adenomatoid 
malformasyon-KAM da 
fetal tedaviyi yönetir Tanı koyar

Ultrasonografi ile KAM tanısını koyar, tiplendirir, diğer sistemlerde ek 
anomali arar.
Fetal kromozom analizine yönelik invazif girişimi belirler ve yapar.

Yönetimi yapar
Kistin çok büyük olduğu vakada kist ponksiyonu endikasyonu koyar, yapar 
ya da yapılmasını organize eder.
Fetusun prognozunu gebeye ve eşine bildirir. Fetal ve maternal riskler, 
yenidoğan yönetimi, çocukluk dönemi ve uzun dönemli akıbet ile ilgili 
danışma verir.
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Gereğinde pediyatrik cerrahi bölümüyle birlikte çalışır. Gereğinde diğer bir 
perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” ister.
Uygun vakada anne adayı ve eşinin onayı ile kistoamniyotik şant uygular, ya 
da uygulanmasını organize eder.
Girişimin komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir. Girişim sonrası fetusu 
izleme alır.
Doğumun zamanlaması, yeri ve şeklini organize eder.

Diyafragma hernisinde 
fetal tedaviyi yönetir. Tanı koyar

Ultrasonografi ile diyafragma hernisi tanısını koyar, özelliklerini tanımlar, 
akciğer hipoplazisini değerlendirir, diğer sistemlerde ek anomali arar.
Fetal kromozom analizine yönelik invazif girişimi belirler ve yapar.

Yönetimi yapar

Fetusun prognozunu gebeye ve eşine bildirir. Fetal ve maternal riskler, 
yenidoğan yönetimi, çocukluk dönemi ve uzun dönemli akıbet ile ilgili 
danışma verir.
Pediyatrik cerrahi bölümüyle birlikte çalışır. Gereğinde diğer bir perinatoloji 
uzmanından “ikinci görüş” ister.
Bulgulara ve sonuçlara göre izlem, terminasyon ve fetal tedavi 
alternatiflerini değerlendirir, anne adayı ile tartışır ve karar verir.
Fetal tedavinin yapıldığı merkezler konusunda bilgi verir.
Girişimin komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir. Girişim sonrası fetusu 
izleme alır.
Doğumun zamanlaması, yeri, şeklini, doğum sırasındaki ve sonrasındaki 
girişimleri düzenler.

İkizden ikize 
transfüzyon sendromu 
(İİTS) invazif fetal 
tedaviyi yönetir Tanı koyar İİTS nun tanısını koyar, "grade" lemesini yapar.

Yönetimi yapar

Vakanın özelliklerine göre izlem, amniyoredüksiyon, laser koagulasyon ve 
terminasyon seçeneklerini anne adayı ve eşi ile tartışır. Her yaklaşım için 
maternal ve fetal riskleri bildirir, kısa, orta ve uzun vadeli prognozunu 
açıklar.
Tedavi seçeneğini uygular ya da vakanın yurt içi uygun merkeze refere eder. 
Gereğinde diğer bir perinatoloji uzmanından “ikinci görüş” ister.

Fetal anemide invazif 
fetal tedaviyi yönetir Tanı koyar Yeterli ve doğru öykü alır.

Maternal (kan grubu, Rh ve diğer antikorların tayini, indirekt coombs testi, 
parvovirus B-19 serolojisi) ve uygun fetal tetkiklerle (ultrasonografi, MCA 
Doppler, NST) fetal anemi açısından riskli fetusları belirler.
Fetal kan örneklemesi yaparak fetal anemi tanısı koyar, gereğinde diğer 
tetkiklere aneminin nedeninin arar.

50/63



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Perinatoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  40/52

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Yönetimi yapar

Aneminin nedeni, düzeyi ve gebelik haftasını dikkate alarak bebeği izler, 
doğurtur ya da intrauterin transfüzyon yapar (kordosentez, hepatosentez, 
nadiren kardiyosentez ve intraperitoneal yaklaşımla) ya da yapılmasını 
organize eder.
İntrauterin tedaviye başlanan fetusları izler, gereğinde transfüzyonları 
tekrarlar.
Doğumun zamanlaması, yeri, şeklini yenidoğan ekibine haber vererek 
organize eder.

Fetal trombositopenide 
invazif fetal tedaviyi 
yönetir Tanı koyar Yeterli ve doğru öykü alır.

Maternal antikor tayini ve ardından fetal kan örneklemesi ile alloimmun 
trombositopeni tanısı koyar.

Yönetimi yapar
Uygun vakalarda intrauterin haftalık trombosit transfüzyonları yapar ya da 
yapılması organize eder.
Doğumun zamanlaması, yeri, şeklini yenidoğan ekibine haber vererek 
organize eder.İLGİLİ DİĞER 

UZMANLIK 
DALLARI VE 
LABORATUVAR 
DİSİPLİNLERİ İLE 
İLGİLİ 
KAZANILMASI 
GEREKEN DETAYLI 
BİLGİLER

Anestezi, resussitasyon 
ve yoğun bakım

Temel anesteziyoloji ve 
resussitasyon hazırlığını 
yapar Hava yolu için malzemeleri tanımlar Oral hava yolu araçlarını tanımlar.

Nazal hava yolu araçlarını tanımlar.
Laringeal hava yolu araçlarını tanımlar.

Damar yolu için malzemeleri tanımlar Periferik venöz kanülleri tanımlar.
Santral venöz kanülleri tanımlar.
Periferik arterial kanülleri tanımlar.
Pulmoner arteril kanülleri tanımlar.

Anestezi ünitini tanır Ünitin ilk testini yapar
Ünitin çalışmasını tanımlar.

Hasta başı monitörü tanır Monitörün çalışmasını tanımlar.
Kardiopulmoner resussitasyonu tanımlar Formal CPR kursuna katılır veya eğitimini alır
Defibrilasyon ünitini tanır Ünitin çalışmasını tanımlar.

Genel anestezi 
uygulamasına katılır Hava yolunu izler Başın uygun pozisyonunu sağlar

Entubasyonu ve devamlılığını izler
Ventilasyon maskesi ve balonunun kullanımını tanımlar.
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Anestezi süresince solunum fonksiyon takibini tanımlar.

Damar yolunu izler Periferik venlerden damar yolu bulur
Juguler ven kateterizasyonunu tanımlar.
Femoral ven kateterizasyonunu tanımlar.
Arterial kateterizasyon ve monitorizasyonunu izler

Genel anestezi medikasyonunu izler
Genel anestetik ilaçları, etki mekanizmalarını ve yan etkilerini maternal-
fetal açıdan tanımlar.
Gerekli durumlarda antidotları tanımlar.

Rejiyonel anestezi 
uygulamasını izler Spinal, epidural-kombine anestezi izler Malzemeyi tanır

Kullanılacak ilaçları, yan etki ve fetal etkilerini tanımlar
Paraservikal, pudental blok, lokal infiltrasyon anestezi 
yapar Malzemeyi tanır

Kullanılacak ilaçları, yan etki ve fetal etkilerini tanımlar
Obstetrik 
anesteziyolojik 
komplikasyonların 
yönetimine katılır Uygulamada anesteziyolog ile çalışır Kardiak arreste müdahaleyi tanımlar

Respiratuar arreste müdahaleyi tanımlar
Aspirasyon pnömonisine müdahaleyi tanımlar
Lokal anestetik reaksiyonlarına müdahaleyi tanımlar

Maternal obstetrik komplikasyonları yönetir Hipertansif hastalıkların anesteziyolojik yönetimini tanımlar
Kardiak hastalıkların anesteziyolojik yönetimini tanımlar
Nörolojik hastalıkların anesteziyolojik yönetimini tanımlar
Kanama diatezi ile seyreden hastalıkların anesteziyolojik yönetimini 
tanımlar
Respiratuar hastalıkların anesteziyolojik yönetimini tanımlar
Makar doğumların anesteziyolojik yönetimini tanımlar
Operatif vajinal doğumların anesteziyolojik yönetimini tanımlar

Yoğun bakım 
çalışmasını izler

Medikal cerrahi özellikte yoğun bakımda işleyişi 
tanımlar Trakeostomiyi tanımlar.

Mekanik ventilatörün işleyişini tanımlar.
Kan gazları için örnek alımını tanımlar.
Kan gazları tayin ünitinin çalışmasını öğrenir
Hipoksi yönetimine katılır
Asid-baz dengesi bozukluklarının yönetimine katılır
Elektrolit bozukluklarının yönetimine katılır
Şok yönetimini tanımlar
Diabet ketoasidozu yönetimine katılır
Tiroid krizi yönetimine katılır
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Yenidoğan tıbbı ve 
yenidoğan cerrahisi

Neonatal resüsitasyon 
yönetimini yapar Yenidoğan resüsitasyonunu gerçekleştirir Resüsitasyon endikasyonunu tanımlar

İntübasyon ve ventilasyonutanımlar.
Kardiak masajı tanımlar.
İntratrakeal ilaç kullanımını yapar
Vücut ısısını ölçer
Resüsitasyon sonrası bakıma karar verir
Formal NRP kursu alır

Yenioğanın ilk 
değerlendirmesini yapar Gelişimsel değerlendirmeyi yapar Yenidoğan fizik muayenesini yapar

BALLARD skorlaması ile gestasyonel yaş tayin eder
Yenidoğan yoğunbakım ünitesine verilecek bebek 
değerlendirilmesini yapar Mekonyum aspirasyon kliniğini tanımlar.

İnspeksiyonda belirgin anomalileri ayırt eder
SGA ve LGA bebekleri ayırt eder
İUGG bebekleri ayırt eder
Düşük doğum ağırlıklı ve çok düşük doğum ağırlıklı bebekleri ayırt eder

Riskli yenidoğanın 
takibine katılır Yenidoğan sarılığını tanır Yenidoğan sarılığının klinik tanısını tanımlar.

Yenidoğan sarılığının laboratuvar izlemini tanımlar.
Basit fototerapi uygulamasını tanımlar.

Yenidoğan sepsisini tanır Yenidoğan pnömonisini ayırt eder
Neonatal sepsis kliniğini ayırt eder

Yenidoğan konvulzyonunu tanır Hipoglisemik nedenleri tanımlar.
Hipokalsemik nedenleri tanımlar.
İntrakranial nedene bağlı konvulzyonu ayırt eder

Solunum sıkıntılı yenidoğanın yönetimini izler Surfactan tedavisini tanımlar.
Mekanik ventilatör tekniklerini tanımlar.
Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu genel prensiplerini tanımlar.

Anne bebek ilişkisinin 
oluşmasını 
değerlendirir Emzirme sorunlarını yönetir Ağız damak anomalilerine bağlı emme probleminin giderilmesini tanımlar.

Hipotonik emme bozukluğunu ayırdeder
Neonatal cerrahi 
uygulamalara katılır

Neonatal acil cerrahi indikasyonları ve 
komplikasyonlarını değerlendirir Diafragma hernisine acil yaklaşımı tanımlar.

Anus imperforatusa acil yaklaşımı tanımlar.
Açık spina bifidaya acil yaklaşımı tanımlar.
Akut AC atelektazisine yaklaşımı tanımlar.
Ekstrofia vesika acil yaklaşımı tanımlar.
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Klinik ve laboratuvar 
genetik

Kalıtım paternlerini 
yönetir Mendelian kalıbı irdeler Otosomal dominan hastalıkları tanımlar

Otosomal resessif hastalıkları tanımlar
X-bağlı dominan hastalıkları tanımlar
X-bağlı resesif hastalıkları tanımlar

Non-Mendelian kalıbı irdeler Multifaktoryel poligenik kalıtımı tanımlar
Mitokondriel kalıtımı tanımlar
Uniparental disomiyi tanımlar
Herediter unstabil DNA'yı tanımlar

Diğer kalıtım paternlerini inceler Geç ortaya çıkan genetik hastalıkları tanımlar
İnkomplet penetransı tanımlar
Değişken ekspresyonları tanımlar
Fenokopi'yi tanımlar
Genetik heterojeniteyi tanımlar

Sitogenetik çalışmalara 
katılır İnsan sitogenetiğinin prensiplerini öğrenir Hücre siklusu meioz, mitozu tanımlar

Kromozom hazırlanması ve boyanmasını izler
X ve Y kromatin belirlenmesini izler
Normal karyotipi tanır ve sıralar
Kromozomal nomenklatürü tanımlar

Kromozom 
anomalilerini irdeler Kromozom patolojilerini tanır Kromozom sayı yapı bozukluklarını değerlendirir

Sık görülen trisomilerin (21, 18, 13) fenotiplerini tanır
Delesyonların etkilerini tanımlar
Translokasyonları, translokasyon taşıyıcılığı ve ampirik risklerini tanımlar

Abortus-kromozom ano. İlişkisini değerlendirir
Tekrarlayan düşük nedeni olarak kromozom anomalilerini öğrenir ve eşlerin 
değerlendirmesini yapar
Aile hikayesinde kromozom anomalilerinin önemini öğrenir risk 
değerlendirmesi yapar

Prenatal genetik tanı 
çalışmalarına katılır CVS, A/S, C/S uygulamalarının özellikleri öğrenir Laboratuar teknikleri açısından zamanlamayı yapar

Teknik ayrıntılar, malzeme seçimini yapar
Laboratuar limitasyonlarını sıralar

İnvazif uygulamaların indikasyonlarını tartışır Maternal paternal yaş faktörünü tartışır
Önceki gebeliklerde trisomi faktörünü tartışır
Parental kromozom bozuklukları faktörünü tartışır
Fetal strüktürel anomalilerde kromozon analizi gerekliliğini değerlendirir
Fetal metabolik sendromlarda kromozom analizi gerekliliğini değerlendirir

Anne kanında fetal hücrelerin değerlendirilmesini 
öğrenir Diğer prenatal tekniklere göre avantaj, dezavantaj ve limitasyonlarını sıralar

Sitolojik değerlendirme ve fetal DNA çalışmalarının prensiplerini sıralar
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Moleküler genetik analiz yöntemlerini değerlendirir Southern Blot analizi tanımlar

Polimeraz zincir reaksiyonunu tanımlar
FISH tekniğinin esaslarını tanımlar
Delesyon ve linkage analizleri tanımlar

Prenatal tanıda etik değerlendirmeler yapar Cinsiyet tayini etiğini tanımlar
Preimplantasyon genetik tanı özelliklerini öğrenir Teknik ayrıntıları tanımlar

Beklenen etkinlik ve limitasyonları ayırt eder
Tarama testlerinin mantığını tartışır Tarama programlarının gereklilik ve hedefini tartışır

Tarama programlarının yakalama oranlarını ve yalancı değerlendirmelerini 
eksiksiz tanımlar
NTD, Kromozomal aneuploidi ve varsa kistik fibroz, hemoglobinopatiler 
gibi hastalıkların tarama tekniklerini tanımlar

Genetik danışmanlık hizmeti verir Prekonsepsiyonel danışmanlık yapar
Genetik danışmanlığın tüm elemanlarını kalıtım paternleri, tekrarlama 
riskleri, tanı yöntemleri ve prognoz açısından değerlendirmeyi yapar
Pedigri datalarını genel anlamı ile tanımlar

Teratoloji danışmanlık 
hizmeti verir Normal insan embryolojisini öğrenir

Teratolojinin genel prensiplerini öğrenir Teratojenik etki ve maruziyet esnasındaki gelişim evresini ilişkilendirir
Doz ilişkili teratojeniteyi değerlendirir
Embryopati- fetopati değerlendirmesini yapar
İnfeksiyon, aşı teratojenite ilişkisini tanımlar
Radyasyon teratojenite ilişkisinin ana hatlarını sıralar
Çevresel etkenler ile teratojenite ilişkisini tanımlar

Laboratuvara dayalı 
konular: mikrobiyoloji, 
patoloji, hematoloji, 
klinik kimya, kan ve 
kan ürünleri 
transfüzyonu gibi

Perinatoloji alanında 
mikrobiyoloji 
laboratuvarını etkin 
kullanır. Perinatal infeksiyon değerlendirmesi yapar

Prenatal dönemde düşük riskli bireyde kullanılacak mikrobiyolojik testleri 
sıralar
Perinatal dönemde yüksek riskli bireyde kullanılacak mikrobiyolojik testleri 
sıralar
Perinatal dönemde enfeksiyon değerlendirmesi kavramını açıklar
Perinatal dönem enfeksiyonları sıralar
Perinatal dönem enfeksiyonları için risk faktörlerini ve risk durumlarını 
sıralar
Perinatal dönem enfeksiyon ajanlarını sıralar
Perinatal dönem enfeksiyonların araştırılmasında kullanılan yöntemleri 
sıralar
Perinatal dönem enfeksiyonların araştırılmasında kullanılan biyolojik 
materyalleri sayar
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Prenatal dönem değerlendirmede kullanılan mikrobiyolojik testleri sıralar
Verilen olgu için perinatal dönem enfeksiyon risk değerlendirmesi yapar
Verilen mikrobiyolojik test sonuçlarını değerlendirir.

Perinatoloji alanında 
patoloji laboratuvarını 
etkin kullanır. Neonatal otopsi yürütür Neonatal otopsiyi tanımlar

Neonatal otopsinin önemini tanımlar
Prenatal tanıya göre neonatal otopsi şeklini seçer
Neonatal otopsi sonuçlarını değerlendirir

Histopatolojik tanı işlemlerini yürütür
Alanı ile ilgili histopatolojik testleri (kemik biyopsisi, plasenta incelemesi, 
amniyotik sıvı incelemesi, doku biyopsisi) sayar
Alanı ile ilgili histopatolojik testlerde kullanılan örnek materyalleri sayar
Alanı ile ilgili histopatolojik testlerde kullanılan örnek materyallerin temin 
biçimlerini tarif eder
Verilen olguda uygun histopatolojik materyali temin eder
Verilen olguda uygun histopatolojik testlerin isteğini yapar
Verilen olguda histopatolojik test sonucunu yorumlar.

Perinatoloji olgularında 
hematoloji ve 
transfüzyon tıbbi 
olanaklarından 
yararlanır

Gebeliğin devamında hematolojik değerlendirmede 
bulunur Gebelikte anemi olgusunu tartışır.

Gebelikte anemi izlem ölçütlerini sayar
Gebeliği etkileyen kan hastalıklarını (trombofili, talassemi, vb.) sayar
Gebeliği etkileyen kan hastalıklarının anne ve fetüse etkilerinin 
mekanizmalarını tartışır
Gebeliği etkileyen kan hastalıklarının tanı yöntemlerini sayar
Kan hastalıklarının prenatal tanısında kullanılan yaklaşımı ve yöntemleri 
tarif eder
Gebeliği etkileyen kan hastalıklarında tedavi yaklaşımlarını tarif eder

Obstetrik kritik bakımda kan ürünlerinin etkin 
kullanımını sağlar

Antepartum, intrapartum ve postpartum kanamalarda yaklaşım yöntemlerini 
sayar
Antepartum, intrapartum ve postpartum kanamaların klinik 
değerlendirmesinde kullanılan laboratuvar yöntemlerini sıralar
Antepartum, intrapartum ve postpartum kanamaların tedavisinde kullanılan 
kan ürünlerini sınıflandırır
Antepartum, intrapartum ve postpartum kanamaların tedavisinde 
kullanılacak kan ürünün seçim kriterlerini tartışır
Antepartum, intrapartum ve postpartum kanamaların tedavisinde kan ürünü 
kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek komplikasyonları tarif eder

56/63



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Perinatoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  46/52

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Verilen olguda kullanılacak kan ürünlerinin temin, saklanma ve uygulama 
biçimlerini tarif eder
Verilen olguda kan ürünü kullanımına bağlı oluşmuş komplikasyonu ayırd 
eder ve yönetir

Perinatoloji alanında 
biyokimya 
laboratuvarını etkin 
kullanır.

Anne adayının / gebenin değerlendirilmesinde ve 
izleminde biyokimya laboratuvarını etkin kullanır

Prenatal dönemde, düşük riskli bireyde kullanılacak biyokimyasal testleri 
sıralar
Prenatal dönemde, düşük riskli bireyde sağladığı biyokimyasal test 
sonuçlarını değerlendirir
Perinatal dönemde, düşük riskli bireyde kullanılacak biyokimyasal testleri 
sıralar
Perinatal dönemde, düşük riskli bireyden sağladığı biyokimyasal test 
sonuçlarını değerlendirir
Prenatal dönemde, yüksek riskli bireyde kullanılacak biyokimyasal testleri 
sıralar
Prenatal dönemde, yüksek riskli bireyden sağladığı biyokimyasal test 
sonuçlarını değerlendirir
Perinatal dönemde, yüksek riskli bireyde kullanılacak biyokimyasal testleri 
sıralar
Perinatal dönemde, yüksek riskli bireyden sağladığı biyokimyasal test 
sonuçlarını değerlendirir

Fetüsün değerlendirilmesi ve izleminde biyokimya 
laboratuvarını etkin kullanır Fetal değerlendirmede kullanılan biyokimyasal testleri sıralar

Fetal değerlendirmede kullanılan biyokimyasal testlerin sonuçlarını 
değerlendirir
Test sonuçları doğrultusunda tedavi yaklaşımlarını tartışır

Perinatoloji alanında 
elde ettiği laboratuvar 
bilgisini etkin kullanır Laboratuvar bilgisini klinik uygulamasında kullanır

Gebe izleminde elde ettiği analiz sonuçlarını klinik bulguları ile birleştirerek 
tanı oluşturur
Elde ettiği analiz sonuçları bağlamında tedavi planlamasını gözden geçirir
Laboratuvar sonuçlarını tedavi izleminde uygun biçimde kullanır

Laboratuvar bilgisini diğer alan uzmanını 
yönlendirmede kullanır

Perinatal dönemde elde ettiği laboratuvar sonuçlarına göre yenidoğanın 
bakımı için neonatoloji uzmanı ile işbirliği yapar
Perinatal dönemde elde ettiği laboratuvar sonuçlarına göre gebenin ilgili 
uzmanlık alanları ile konsültasyonlarını düzenler

MESLEKİ 
PROFESYONELLİK İdare ve yönetim bilgisi

Perinatoloji birimini 
yönetir Alan ile ilgili yasal boyutu yürütür Bir perinatoloji uzmanının sahip olması gereken yeterlikleri sayar

Bir perinatoloji kliniğinin uygun personel ve donanım ihtiyacının nasıl 
belirlendiğini tarif eder
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Bir perinatoloji kliniğinin uygun personel ihtiyacının karşılanması için 
izlenecek yasal süreci tarif eder
Bir perinatoloji kliniğinin uygun malzeme ihtiyacının karşılanması için 
izlenecek yasal süreci tarif eder
Üreme hakkı ile ilgili yasal mevzuatı sayar
Alan ile ilgili yasal dokümanları sıralar ve temin eder
Alanı ile ilgili yasal düzenlemelerin yapısı ve gerekliğini tartışır.
Alan ile ilgili mevzuat geliştirilmesinde resmi otorite ile işbirliği geliştirir
Klinik uygulamalarına ait tutulması zorunlu kayıt ve dokümantasyonu sayar
Klinik uygulamalarına ait tutulması zorunlu kayıt ve dokümantasyonun 
arşivlenmesi ile ilgili yasal düzenlemeyi tarif eder
Kendi klinik uygulamalarına ait kayıt ve dokümantasyonu yasal 
düzenlemeye uygun biçimde tutar ve saklar

Alan ile ilgili ekip çalışmalarını teşvik eder
Diğer hekim ve personel ile ilişkilerini deontoloji ve meslek etiği ilkelerini 
gözeterek sürdürür
Klinik uygulama sırasında ortaya çıkan durum ve sorunların diğer uzmanlık 
alanları ile düzenli aralıklarla tartışılmasını temin eder.
Alan ile ilgili araştırma ve tarama faaliyetlerini teşvik eder

Birim hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlar
Perinatoloji kliniğinde yürütülen eğitim programlarının izlemi için uygun 
yöntem seçer
Perinatoloji kliniğinde yürütülen klinik hizmetlerin izlemi için uygun 
yöntem seçer
Perinatoloji kliniğinde çalışan personelin motivasyonunu yükseltmek için 
yöntem araştırır
Perinatoloji kliniğinde yürütülen hizmetlerin kalitesinin üst düzeyde sürmesi 
için uygun yöntem araştırır

Eğiticilik becerisi

Perinatoloji alanında 
eğitim faaliyetleri 
yürütür Hekimler için eğitim programları yürütür Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları için eğitim yardımcılığı sağlar

Müfredatta belirlenen yan dal uzmanlık eğitimlerinin yürütülmesine 
yardımcı olur
Yüksek riskli gebelerin belirlenme süreci konusunda bilgilendirme programı 
hazırlar
Yüksek riskli gebe saptanması halinde izlenecek yol konusunda 
bilgilendirme programı hazırlar
Yüksek riskli gebelerden istenecek konsültasyonlar hakkında akış şeması 
hazırlar
Birlikte çalıştığı arkadaşlarından kendi uygulamaları üzerine geri bildirim 
ister
Birlikte çalıştığı arkadaşlarına uygulamaları hakkında geri bildirim verir
Pratisyen hekimler / aile hekimleri için eğitim programları sağlar
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Pratisyen hekimler / aile hekimlerine yönelik olarak perinatoloji kavramını 
açıklayan eğitim programı düzenler
Pratisyen hekimler / aile hekimlerinin sahada karşılaşacakları yüksek riskli 
gebelik olgularını tanıma ve yönlendirmelerine yardımcı olacak eğitim 
programları hazırlar
Gebe izleminde kullanılan testlerin uygun zamanının öğrenilmesi ve önemi 
konusunda eğitim programları hazırlar

Yardımcı sağlık personeli için eğitim programları 
yürütür Ebe ve hemşireler için eğitim programları sağlar

Gebe ve anne adaylarının testler, müdahaleler ve süreç hakkında 
bilgilendirilmesine yönelik eğitim programı hazırlar
Tanısal test uygulamaları ve diğer müdahaleler sırasında ebe ve hemşirelerin 
rolü konusunda eğitim programı hazırlar
Hemşire ve ebelerin müdahale ortamının hazırlanmasındaki (setlerin 
sterilizasyonu, işlem için uygun setin hazır tutulması, vb.) rolleri konusunda 
eğitimler düzenler
Birlikte çalıştığı hemşire ve ebelere uygulamaları hakkında geri bildirim 
vererek kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur

Halk eğitimi sağlar Halk eğitimi programları tasarlar
Halkın perinatoloji konularında bilinç düzeyinin artası için eğitim 
programları tasarlar ve katılır

Alan ile ilgili eğitimlerin alt yapısını oluşturur Çalışma grupları yürütür
Alan ile ilgili yerel dokümantasyon ve rehber kaynakların oluşumu için 
çalışma planlar
Alan ile ilgili yerel dokümantasyon ve rehber kaynakların oluşumu için 
yapılan çalışmaların içinde yer alır

Hukuki ve etik sorunlar

Kendi klinik uygulama 
alanı ile ilgili hukuki ve 
etik sorunları 
tartışabilmeli ve 
aşağıdaki konularda 
özelllikle bilgi sahibi 
olmalıdır:
Kendi alanı ile ilgili 
özellikle yeni yasal 
düzenlemeleri tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

2- Tıp mesleğini 
uygularken temel etik 
ilkelerin otonomi, yarar 
ve zarar vermeme, 
sadakat ilkesi, adalet 
ilkesi ve yararlılık ilkesi 
olduğunu tanımlar
Sağlık hizmeti sağlama 
ve kaynak kullanma 
etiğini tanımlar

Hekim sorumluluğunun hastanın hekimin karşısına 
gelmesi ile başladığının farkındadır
Etik sorumluluğun hasta-hekim, hekim-hekim, hekim-
sağlık çalışanları, araştırma ve yayın etiği alanları 
olduğunu tanımlar

Bilgi saklama ( Hasta 
mahremiyeti) gereğini 
tanımlar
Aydınlanmış onam Onamın şekli

bilgilendirme yeteneği vardır
ehliyet sahibi kişilere bilgilendirme yapılması 
gerektiğini tanımlar
Onamın gönüllülük esasına dayandığını tanımlar
reşid olmayanların tedavi şeklini tanımlar
Bilinc yoksunu hastaların tedavisinin yasal ve etik 
boyutunu tanımlar

Hekim sorumluluğunun 
cezai, idari, hukuki ve 
mesleki yönleri 
olduğunu tanımlar
Tıbbi ihmalin ne demek 
olduğunu ve sonuçlarını 
tanımlar

Meslekte yetersizlik, 
acemilik taksirli iş 
yapmanın etik ve yasal 
sonuçlarının farkındadır
Etik komitelerin rolü ve 
ilgisi hakkında bilgi 
sahibidir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Maternal ve fetal tıp
Preimplantasyon tanının hukuki ve etik yönünü 
tanımlar
Gene tedavisinin hukuki ve etik boyutunu tanımlar
Genetik ve fetal anomali taramasının etik ve hukuksal 
yükümlülüklerinin farkındadır
Fetus ve yenidoğan haklarının sayar
Gebelik sonlandırmasının Türkiye ve dünya etiği ve 
yasaları bakımından sınırlarını tanımlar
Fetal redüksiyonun yasal ve etik yönden irdeleyebilir
Embryo, fetus ve yenidoğan üzerinde araştırma 
yapmanın etik ve yasal boyutları hakkında bilgi 
sahibidi
Yardımcı üreme teknikleri uygulamalarının embryo, 
fetus, anne, baba ve diğer şahıslarla ilgili yasal ve etik 
boyutlarını tanımlar

Epidemiyoloji, 
istatistik, araştırma 
yöntemleri

Bir araştırmayı 
planlayacak ve 
anlayacak kadar 
epidemiyoloji ve 
istatistik bilgisi olması 
gerekir.

Epidemiyoloji prensiplerini tanımlayabilme ve 
yorumlayabilmeli Hastalıkların insidens, prevalansı ve düzeltilmiş hastalık hızını hesaplar

Hastalıklarda nedensellik/ etkenleri ,nedeni irdeleme kriterleri,kantitatif 
değerlendirme relatif risk/ odds oranını bilmeli, irdeler
Hastalık veya risk faktörü tarayabilir, Tarama programı oluşturma 
kriterlerini bilmeli,kantitatif değerlendirme duyarlılık/özgüllük, ROC 
eğrisini yapar
Deneysel Randomize kontrollü , gözlemsel prospektif kohort, retrospektif 
kohort, vaka kontrolü çalışma/araştırma planlar
Çalışma yönetebimeli:Power analizi ,vaka seçimi, kontrol seçimi 
,randomizasyon, İnsan hakları, taraflı davranmadan ve Karıştıran 
faktörlerden kaçınmayı bilir

İstatistik terminolojisini 
bilmeli parametreleri 
tanımlar Ortanca/medianı, Dağılımı hesaplar

Değişkenliğin ve güvenlik aralığını hesaplar
Anlam çıkarabilmeli: Güvenlik aralığı , Non-
parametrik testler ( Ör. Rank sign test) ,Paramaetrik 
testler
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Araştrıma planlarken ne 
zaman istatistik 
danışmanlık gerektiğini 
açıklar
Elektronik ortamın veri 
depolama ve 
analizindeki önemi, 
kullanımı ve sınırlarını 
tanımlar
Perinatal 
epidemiyolojiye 
özelkavramları bilmeli, 
hesaplayabilmeli, 
yorumlayayıp sonuç 
çıkarır
Üreme sağlığı genel 
özellikleri bilinmelidir: 
Tanımlar, ölçümler, veri 
kaynakları, Türkiye ve 
dünyada tanımlayıcı 
epidemiyoloji, 
zamansal değişkenler, 
coğrafik farklar, 
demografik farklar, 
epidemiyolojik 
özellikler ve yasal 
düzenlemeleri bilmeli, 
verilerinden çıkan 
sonuçlara göre toplum 
sağlığına yönelik 
davranış, tutum, 
politika önerileri 
geliştirebilmelidir.

Fertilite: Kadın ve erkek infertilitesi , infertilite 
Tedavisi, gebelik isteği, yasal tahliye, kotrasepsiyon, 
gebelik öncesi bakım epidemiyolojisini tanımlar
Maternal Morbidite epidemiyolojisi:Sağlıklı Toplum 
2010 daki maternal morbidite hedefleri, genel maternal 
morbidite, antepartum morbidite, peripartum 
morbidite, ektopik gebeliğin maternal morbiditedeki 
yeri, postpartum morbiditeyi tanımlar
Maternal mortalite epidemiolojisini bilmeli ve irdeler
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Infant Morbiditesi epidemiyolojisi: Preterm doğum, 
IUGR ve prematurite sekellerine bağlı morbidite, 
enfeksiyonlar, doğumsal defektler, doğum travmalarına 
bağlı morbiditesini tanımlar
Gebelik kayıpları: Erken gebelik kayıpları ve spontan 
aboilinmelrtus, fetal ölüm, neonatal ölüm, infant 
mortalitesi : ‘’Sudden Infant Death ‘’(SIDS) bağlı 
infant mortalitesini tanımlar
Doğum ağırlığı, Gebelik süresi ve Fetal 
büyüme:Doğum ağırlığı, gebelik haftası ve fetal 
büyüme, doğum haftası ve fetal büyümeyi etkileyen 
faktörleri tanımlar

Klinik verilerin 
değerlendirilmesi, iç 
denetim

1.1 Klinik verileri 
yönetebilmeli, 
değerlendirebilmeli ve 
klinik iç denetimin 
önemi ve yöntemini 
tanımlar

1.1 Verilerin istatistiki analizi ve kalite kontrolünü 
yapar
1.1 İstatistik danışmanı ile verileri tartışmanın ve 
anlamlandrımanın önemini tanımlar
1.1 Hastalık sürvelans ve kayıt sistemini tanımlar
1.1 Tarama programı oluşturur ve uygular
1.1 Veri toplama, depolama-kayıt, analiz etme ve 
yorumlayabilmeyi tanımlar
1.1 Klinik denetim yapar, geri bildirimde bulunur ve 
veritabanı kullanır
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