
Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı 

 

Konu: Periferik Arter Hastalıkları 

 

Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler 

olduğunu öğrenecekler. 

Öğrenim hedefleri: 

 

• Periferik arter hastalıklığı tanımınının temel ilkelerini benimseyecek, 

• Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. 

• Akut arteryel oklüzyonun teşhisi ve diğer hastalıklardan ayrımını yapabilecek.  

• Akut arteryel oklüzyon tanısı için gerekli bulguları sayabilecek 

• Periferik arter hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri sayabilecek 

• Acil ve kronik vakalarda uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını tanımlayabilecek. 

 

Konu: Konjenital Kalp Hastalıkları 

 

Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Konjenital Kalp Hastalıklarının neler 

olduğunu öğrenecekler 

Öğrenim hedefleri: 

 

• Siyanotik ve Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarının temel ilkelerini 

benimseyecek, 

• Siyanotik ve Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarının ayrımını, tanısını ve yaklaşım 

stratejilerini öğrenecek. 



• Konjenital Kalp Hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavi seçeneklerini sayabilecek 

• Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarında Acil  durumlarda tedavi stratejisini 

tanımlayabilecek 

 

Konu: Venöz Sistem Hastalıkları 

 

Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Venöz Sistem Hastalıklarının neler olduğunu 

öğrenecekler. 

Öğrenim hedefleri: 

 

• Venöz Sistem Hastalıkları tanımınının temel ilkelerini benimseyecek, 

• Venöz Sistem Hastalıkları tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. 

• Derin ven trombozu teşhisi ve diğer hastalıklardan ayrımını yapabilecek.  

• Derin ven trombozu teşhisi için gerekli bulguları sayabilecek 

• Derin ven trombozu teşhisi tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri sayabilecek 

• Acil ve kronik vakalarda uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını tanımlayacak 

• Varis Hastalarında tanı ve tedavi seçeneklerini tanımlayabilecek 

 

Konu: Koroner Arteryel Sistem Hastalıkları 

 

Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Koroner Arteryel Sistem Hastalıklarını ve 

cerrahi tedavisini tanımlayabileceklerdir 

Öğrenim hedefleri: 

 

• Koroner Arteryel Sistem Hastalıklarının temel ilkelerini benimseyecek, 



• Koroner Arteryel Sistem Hastalıklarının cerrahi tedavi endikasyonlarını sayabilecek. 

• Koroner arteryel baypas cerrahisinde kullanılan greft seçeneklerini ve özelliklerini 

sayabilecek  

• Arteryel ve venöz geftlerin hangi durumlarda kullanıldığını ve açık kalma sürelerini 

söyleyebilecek 

• Koroner arteryel baypas cerrahisinin ne anlama geldiğini tanımlayabilecek 

 

Konu: Aort Anevrizması ve Diseksiyonu 

 

Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Aort Anevrizması ve Diseksiyonu ve cerrahi 

tedavisini tanımlayabileceklerdir 

Öğrenim hedefleri: 

 

• Aortik patolojilerin temel ilkelerini benimseyecek, 

• Aortik payolojilerin etiyolojisini ve neden olan patolojik mekanizmaları 

tanımlayabilecek. 

• Aortik patolojilerde tanı yöntemlerini tanımlayabilecek 

• Aort anevrizmasının cerrahi tedavi endikasyonlarını sayabilecek. 

• Aort anevrizmasının medikal tedavi seçeneklerini sayabilecek 

• Aort diseksiyonlarının klinik bulgularını ve tanı yöntemlerini tanımlayabilecek 

• Aort diseksiyonlarının sınıflamasını yapabilecek 

• Aort disseksiyonu gibi hayati ve acil bir durumun diğer hastalıklarla ayrımını 

yapabilecek 

• Akut diseksiyon olgularında yaklaşım stratejilerini sayabilecek 

 



Konu: Kalp Kapak Hastalıkları 

 

Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Klap Kapak Hastalıklarının neler olduğunu 

ve cerrahi tedavi stratejilerini öğrenecekler. 

Öğrenim hedefleri: 

• Kalp kapaklarını ve anatomik yapılarını tanımlayabilecek 

• Kalp kapak hastalıklarının oluşum nedenlerini sayabilecek 

• Kalp kapak hastalıklarının oluşturduğu fizyopatolojiyi anlatabilecek 

• Kalp kapak hastalıklarında cerrahi tedavi endikasyonlarını sayabilecek 

• Kalp kapak hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan protez kapakları tanıyacak ve 

tamir yöntemlerini kısaca öğrenecek 

 

Konu: Perikardiyal hastalıklar 

 

Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Perikardiyal hastalıkların neler olduğunu ve 

tedavi stratejilerini öğrenecekler. 

Öğrenim hedefleri: 

• Perikarditin tanımını yapabilecek 

• Perikardit oluşum nedenlerini sayabilecek 

• Perikardiyal hasatalıkların oluşturduğu fizyopatolojiyi tanımlayabilecek 

• Perikardiyal hastalıklarda tanı ve medical tedavi yöntemlerini sayabilecek 

• Perikardiyal hastalıklarda cerrahi tedavi endikasyonlarını sayabilecek 

• Perikardiyal hastalıkların diğer kardiyak hastalıklarla ayrımını yapabilecek 

 

 



Konu: Kardiyak Tümörler 

 

Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Kardiyak Tümörlerin neler olduğunu ve 

tedavi stratejilerini öğrenecekler. 

Öğrenim hedefleri: 

• Kardiyak tümörlerin tiplerini sayabilecek 

• Kardiyak tümörlerin erişkin ve çocukluk çağı en sık görülen tiplerini sayabilecek 

• Kardiyak tümörlerin tanı yöntemlerini tanımlayabilecek 

• Kardiyak tümörlerin survey üzerine etkisi ve tedavi seçeneklerini sayabilecek 

 

 


