
TKD Kardiyak Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı İçin Kurumsal Gereklilikler 

 

TDK tarafından önerilen ve TKYK tarafından uygun görülen aşağıdaki asgari şartları 
taşıyan ve TKD Kardiyak Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı açmak isteyen 
Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin program sorumlularının programı 
yürütecek öğretim üyeleri listesi ile birlikte Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu’na 
başvurmaları gerekir. Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından koşulları ve eğitim 
programı uygun bulunan kurumların eğitim programları ve başvuru koşulları TKD, 
TKYK ve ilgili kurumun web sayfasından duyurulur.   
 

1. Kurumsal olarak Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi almış olmak 

2. 7 gün 24 saat koroner anjiyografi ve hemodinami ünitesini kullanabilmek, 
günün her saatinde primer perkütan koroner girişim yapabilmek 

3. Girişimsel kardiyolojide güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını uygulayabilecek 
teknik donanım ve konuda uzman hekim kadrosuna sahip olmak (Koroner 
anjiyografi, anjiyoplasti, kateterizasyon, IVUS, FFR gibi koroner girişimsel 
işlemler; valvüloplasti, perkütan kapak replasmanı, kardiyak defekt kapatılması 
gibi yapısal kalp hastalıklarına ilişkin girişimsel işlemler vb) 

4. Yıllık koroner anjiyografi sayısının en az 1500, anjiyoplasti sayısının en az 300 
olması 

5. Aritmi alanında güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını uygulayabilecek 
elektrofizyolojik teknik donanım ve konuda uzman hekim kadrosuna sahip 
olmak (Kalıcı kalp pili, implantabl kardiyoverter defibrilatör (ICD), kardiyak 
resenkronizasyon tedavisi (CRT), atriyal fibrilasyon/flatter ve ventriküler 
taşikardi ablasyonu vb) 

6. Ekokardiyografi alanında güncel tanı yaklaşımlarını uygulayabilecek 
ekokardiyografik donanım ve konuda uzman hekim kadrosuna sahip olmak 
(Transözefagial ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi, dobutamin stres 
ekokardiyografi ve 3 boyutlu ekokardiyografi işlemleri vb.)  

7. Kalp transplantasyonu ve kalp yardımcı cihazları (sol ventrikül yardımcı cihazı; 
intraaortik balon pompası, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu 
implantasyon gibi kardiyak hemodinamiyi destekleyen uygulamalar) 
işlemlerinin yapılıyor ve hastaların takip ediliyor olması  

8. Kurumda, koroner yoğun bakım ünitesi dışında, anestezi, dahiliye ve kalp-
damar cerrahisi yoğun bakımlarının da bulunması. Bu yoğun bakımlarda, 
öğretim üyeleri tarafından her gün düzenli hasta viziti yapılıyor olması.  

9. Bölüm içi eğitimi desteklemek amacıyla düzenli bir eğitim programının 
(mortalite /morbidite toplantıları ve makale saatlerini de içerici şekilde) 
uygulanıyor olması 

 


