
 

1.DÖNEM 
Haftalar Ana Uygulama Konusu Pratik Kazanımlar Teorik Kazanımlar 

1 
Anestezi uygulama sahasının 
tanıtımı, ekipmanların genel olarak 
gözden geçirilmesi. 

Ameliyathanedeki anesteziyle 
ilişkili ekipmanlara bütünen 
hakim olur, birbiriyle ilişkisini 
tanımlayabilir, preoperatif 
anestezik hazırlık hakkında fikir 
sahibi olur. 

Anestezi nedir? Anestezi 
tipleri nelerdir? Anestezi 
vücut sistemlerinde hangi 
değişimleri meydana getirir ve 
bunlar hangi yaklaşımlarla 
kontrol altında tutulur? 

2 Noninvazif monitörizasyon 
işleminin gerçekleştirilmesi. 

Operasyon odasına alınan bir 
hastanın rutin noninvazif 
monitörizasyon prosedürünü 
uygulayabilir. EKG ile ilgili teknik 
sorunları düzeltebilir. Kan basıncı 
ile ilgili otomatik/manuel 
ayarlamaları yapabilir. Oksijen 
satürasyonu ölçümünü yanlış 
yönlendiren faktörleri dışlayıp 
düzeltebilir. 

Elektrokardiyografi hakkında 
temel bilgiler, kan basıncının 
fizyolojik önemi ve 
anestezinin fizyolojik sürece 
etkileri, oksijen satürasyonu 
ölçümünün belirleyicileri. 

3 Periferik venöz kanülasyon (damar 
yolu açıklığının sağlanması). 

Venöz damarlar içerisine uygun 
boyutta kateteri başarılı bir 
şekilde yerleştirebilir. Damar 
yolunu güvenli bir şekilde tespit 
edebilir. Zor damar yolu 
olgularında kullanabileceği 
ekstra yöntemleri planlayabilir. 
Açılan damar yoluna çoğaltıcı 
hatları (iki ya da üç yollu musluk 
vb.) ekleyebilir. Bunların çalışma 
prensiplerini bilir ve kullanabilir. 
Açık olan damar yolundan ilaç 
uygulaması yapabilir. Çalışmayan 
bir damar yolunu çalışır hale 
getirmek üzere uygun 
yöntemleri planlayıp deneyebilir. 
Yerleşen kateterin arter ya da 
ven yerleşimli olduğunu ayırt 
edebilir. 

İlaçlar neden venöz damarlar 
içerisine uygulanır? Arter 
içerisine ilaç uygulanması 
halinde sonuçları ne olur ve 
bu durum nasıl tedavi 
edilmelidir? 

4 İntravenöz sıvı ve infüzyonların 
hazırlanması ve uygulanması. 

Uygun sıvıyı setleyebilir. 
Setlenmiş sıvıya dosiflow 
takabilir ve sıvı planı 
hazırlayabilir. Setlenmiş sıvıyı 
damar yoluna güvenli şekilde 
entegre edebilir. Cam flakon 
sıvıları (parasetamol vb.) 
setleyebilir ve poşet sıvılardan 
farklı hava tekniklerini 
uygulayabilir. 

Hastalara hangi amaçla, hangi 
sıvılar, hangi miktarda 
uygulanır? Sıvılar (kristalloid 
ve kolloid) hakkında genel 
bilgiler, sıvı hesaplamalarının 
yapılması. 

5 İntramusküler ve subkutan 
enjeksiyon uygulaması. 

 
Uygun teknikle ilacı 
hazırlayabilir. Tüm parenteral 
ilaç uygulama yöntemlerini 
öğrenir. Dorsogluteal, 
ventrogluteal, laterofemoral, 
deltoid enjeksiyon yöntemlerini 
bilir. Uygulanacak hastaya göre 
doğru yöntemi planlayabilir.  

Hangi kasa, hangi miktarda 
ilaç uygulanabilir? Farklı 
bölgelerin avantaj ve 
dezavantajları nelerdir? 
Parenteral ilaç uygulama 
yollarının ilacın etkisi 
açısından farkları nelerdir? 



 

6 Anestezi pratiğinde ilaçların 
hazırlanması. 

Anestezinin premedikasyon, 
indüksiyon, idame ve ayılma 
aşamasındaki tüm ilaçları 
hazırlayabilir. Bu ilaçları uygun 
şekilde etiketleyebilir.  

İlaç hesaplamaları ve ilaçların 
etiketlenmesi. Ana ilaç 
grupları, etken maddeleri, 
etkileri, yaygın yan etkileri ve 
yan etkilerin yönetimi. 

7 
Anestezi pratiğinde ilaçların 
hazırlanması. 

Anestezinin premedikasyon, 
indüksiyon, idame ve ayılma 
aşamasındaki tüm ilaçları 
hazırlayabilir. Bu ilaçları uygun 
şekilde etiketleyebilir. 

İlaç hesaplamaları ve ilaçların 
etiketlenmesi. Ana ilaç 
grupları, etken maddeleri, 
etkileri, yaygın yan etkileri ve 
yan etkilerin yönetimi. 

8 Anestezi cihazının kullanımı. 

Anestezi cihazını açıp kapatabilir. 
Cihazın kalibrasyon işlemlerini 
otomatik ve manuel modlarda 
tamamlayabilir. Klinik 
kullanımda en yaygın kullanılan 
kısımları sayabilir ve bunları 
pratik uygulamaya yansıtabilir. 
Cihaza solunum devresi, bakteri 
filtresi, örnekleme hattı gibi 
ekipmanları takabilir ve bunları 
çıkarabilir.  

Anestezi cihazı ve klinik 
kullanımı, detaylı teorik bilgi 
aktarımı. Ventilatörün 
ayarlanması, mekanik 
ventilasyon fizyolojisi ve ana 
parametreler hakkında temel 
bilgilerin edinilmesi (tidal 
volüm, frekans, taze gaz akışı 
vb.) 

9 
Hava yolu yönetimi (1): Hava yolu 
açıklığının sağlanması ve maske ile 
ventilasyon. 

Hastanın solunum yolu açıklığını 
uygun manevralarla sağlayabilir. 
Uygun boyutta airway seçebilir 
ve takabilir. Etkin bir şekilde 
maske ile ventilasyon 
sağlayabilir.  

Anestezikler ve diğer ilaçlar, 
solunum yolu kontrolünü 
neden gerektirir? Uygun hava 
yolu açıklığının sağlanması, 
hangi kazanımları sağlar? 
Hava yolu açıklığı 
sağlanamazsa sonuçları 
nelerdir? Hastanın aç ve tok 
olması neden önemlidir? Tok 
hastalarda hangi sorunlarla 
karşılaşılır? 

10 Hava yolu yönetimi (2): Endotrakeal 
entübasyon. 

Endotrakeal entübasyon işlemini 
gerçekleştirebilir. Uygun boyutta 
tüp seçebilir. Tüp seviyesini 
uygun muayene yöntemleriyle 
planlayabilir. Tüpü düzgün ve 
güvenli bir şekilde tespit edebilir. 
Endotrakeal entübasyonun 
doğruluğunu uygun 
parametrelerle teyit edebilir ve 
yanlışlıkla özofagus 
entübasyonunu hızlıca 
tanılayabilir. Bu durumda doğru 
yaklaşımları planlayabilir. 

Endotrakeal entübasyonun 
endikasyon, kontrendikasyon 
ve hemodinamik etkileri. 
Hemodinamik etkilerin 
kontrol altında tutulması. Tok 
hastalarda endotrakeal 
entübasyon yaklaşımları. 
Endotrakeal entübasyonun 
birincil doğrulayıcıları ve 
yanıltıcıları. 

11 Hava yolu yönetimi (3): Laringeal 
mask airway. 

Hastaya uygun boyutta laringeal 
mask airway yerleştirebilir. 

LMA’nın endikasyon, 
kontrendikasyon ve yan 
etkileri. Endotrakeal 
entübasyon ile klinik 
karşılaştırılması. 

12 Orogastrik ve nazogastrik sonda 
uygulaması. 

Orogastrik ve nazogastrik sonda 
yerleştirebilir. Uygun seviyeyi 
belirleyebilir. 

İntraoperatif OG ve NG 
uygulamalarının amaçları ve 
klinik yönetimi. 

 

 



 

 
2. DÖNEM 
Haftalar 

Ana Uygulama Konusu Pratik Kazanımlar Teorik Kazanımlar 

1 
Anestezi uygulaması için detaylı 
oda hazırlığının 
gerçekleştirilmesi. 

Anestezi cihazını kalibre eder. 
Tüm teknik hazırlık ve kontrolleri 
(gaz basınçları vb.) gerçekleştirir. 
Uygun sıvı ve ilaçları hazırlar. 
Monitörizasyon ekipmanını 
kontrol eder. Defibrilatörü 
kontrol eder. Acil durum ilaçlarını 
kontrol eder. Yedek ekipmanları 
hazırda tutar.  

 

2 Anestezinin tüm dönemlerinde 
kayıtların tutulması. 

İndüksiyon öncesi, indüksiyon, 
idame ve ayılma süreçlerinde 
uygun kayıtları tutar. Devredilen 
ekibe verilecek kritik bilgileri 
belirler ve kaydeder.  

Kayıt ve teslimde doğru 
terminolojinin kullanımı. Yasal 
sorumluluklar.  

3 İnvazif monitörizasyon. 

Arteriyel yatak içerisine uygun 
boyutta kateter yerleştirebilir. 
Transducer sistemini kurabilir, 
monitöre entegre edebilir. İnvazif 
kan basıncı ölçümü 
gerçekleştirebilir. Hastadan 
arteriyel kan örneğini girişimsel 
olarak ya da transducer sistemi 
yardımıyla alabilir.  

Kan gazı nedir? Kan gazı 
değerlendirmesinde ana 
kurallar nelerdir? Asit-baz 
dengesi anormallikleri 
hakkında temel bilgiler. İnvazif 
ve noninvazif 
monitörizasyonun farkları 
nelerdir? Hangi durumda, 
hangisi kullanılır? 

4 
Preoperatif değerlendirme 
formunun anestezi teknikeri 
tarafından değerlendirilmesi.  

Anestezi uzmanı tarafından 
detaylı tıbbi değerlendirmesi 
yapılmış ve kayıtları tutulmuş bir 
hasta için, bu kayıtları profesyonel 
bir şekilde inceleyebilir. Muayene 
bulgularından çıkarımlarda 
bulunabilir. Hemogram, 
biyokimya ve koagülasyon profili 
tetkikleri hakkında yorumlarda 
bulunabilir. Bu yorumlar 
doğrultusunda uygun planlama ve 
asistans hazırlıklarını yapabilir.  

Bu ders teorik ağırlıklı olup, 
maketlerden de yararlanarak 
sunum şeklinde anlatılacaktır.  

5 
Rejyonel anestezi uygulamasında 
hazırlık, profesyonel asistans ve 
hasta takibi. 

Rejyonel anestezi uygulamasına 
yönelik hazırlık yapabilir, steril 
malzeme açabilir, hastanın 
hemodinamik takibini 
gerçekleştirebilir ve akut 
müdahaleleri planlayabilir. 

Rejyonel anestezinin 
hemodinamik etkileri ve 
bunların yönetimi. Lokal 
anestezikler hakkında temel 
bilgiler. 

6 Anestezi indüksiyonu. Hasta senaryoları 

Öğretim elemanının 
kurguladığı farklı vakalarla 
spontan gelişecek ve tahta 
üzerinde anlatılacaktır.  

7 Anestezi indüksiyonu. Hasta senaryoları 

Öğretim elemanının 
kurguladığı farklı vakalarla 
spontan gelişecek ve tahta 
üzerinde anlatılacaktır.  
 



 

8 Anestezi idamesi. Hasta senaryoları 

Öğretim elemanının 
kurguladığı farklı vakalarla 
spontan gelişecek ve tahta 
üzerinde anlatılacaktır.  
 

9 Anestezi idamesi. Hasta senaryoları 

Öğretim elemanının 
kurguladığı farklı vakalarla 
spontan gelişecek ve tahta 
üzerinde anlatılacaktır.  

10 Anestezinin sonlandırılması. Hasta senaryoları 

Öğretim elemanının 
kurguladığı farklı vakalarla 
spontan gelişecek ve tahta 
üzerinde anlatılacaktır.  

11 Anestezinin sonlandırılması. Hasta senaryoları 

Öğretim elemanının 
kurguladığı farklı vakalarla 
spontan gelişecek ve tahta 
üzerinde anlatılacaktır.  

12 Genel değerlendirme ve vaka 
tartışmaları. Hasta senaryoları 

Öğretim elemanının 
kurguladığı farklı vakalarla 
spontan gelişecek ve tahta 
üzerinde anlatılacaktır.  

 

- Hasta senaryoları; laringospazm, bronkospazm, anafilaksi, taşikardi, bradikardi, hipertansiyon, 
hipotansiyon, titreme, ayılmada gecikme, bulantı-kusma, ağrı yönetimi, intraoperatif ya da 
postoperatif kardiyak arrest, ventilatörle ilişkili sorunlar (tepe hava yolu basıncı artışı, uygun 
tidal volüme ulaşılamadı, apne basıncı vb. hatalar), oksijen satürasyonunda düşme, pozisyon 
değişiklikleri, kontrollü sedasyon uygulama, ameliyathane dışı anestezi uygulaması, 
hipovolemik şoktaki hastanın kabulü vb. tipik durumları içerecek şekilde planlanacaktır. Son 7 
haftaya tüm bu senaryolar homojen biçimde dağıtılacaktır. 


