
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu 

Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde I. Dönem TUKMOS komisyonlarını oluşturmuştur. 15 Ocak 2010 

ile 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında bu komisyon marifetiyle yürütülen çalışmaların sonuçları bir öneri ve taslak niteliğinde olmak kaydı ile 

aşağıda bulunmaktadır. 
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Destek Alınan Kurum ve Kişiler:       

 

Bu taslak, 23-24 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Eğitimi 

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

hazırlanmıştır; 

15-17.01.2010 Genel Kurul toplantısı (Antalya)  

23.01.2010 Algoloji Kurul Toplantısı (Barbaros Point Hotel, İstanbul) 

Görev grup çalışmaları  

YÖK 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Türk Algoloji Derneği 

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği 

Türk Nöroloji Derneği 

European Federation of IASP Chapters 

Temel kaynak kitapları  

Core Curriculum for Professional education in pain (IASP) 
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1. GİRİŞ 

 

 

ÖNSÖZ VE GİRİŞ 

Algoloji, ağrı yakınması olan hastalar ile palyatif bakım gerektiren ağrılı hastaların tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir daldır. Algoloji; her yaş ve 

cinste ağrı yakınması olan hastaların değerlendirildiği, gerekli farmakolojik, nonfarmakolojik ve girişimsel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, 

ağrı rehabilitasyonu, ağrı etyolojisi yönünden ilgili diğer disiplinlerin ilgi alanına girdiği takdirde bu dallara yönlendirildiği, diğer dallarla gerekli 

multidisipliner/interdisipliner yaklaşımın sağlandığı ve işbirliği halinde hastaların tedavi edildiği bir uzmanlık alanıdır. Tıpta Uzmanlık 

Tüzüğünde belirlenmiş olan, Algoloji yan dal uzmanlığı için başvuracak hekimlerin, ağrının değerlendirilmesi, tedavi planlarının düzenlenmesi, 

ağrının tanı ve tedavisinde bilgi sahibi olması, diğer uzmanlık dalları ile iletişimi ve işbirliğini sağlayacak, multidisipliner yaklaşımı 

gerçekleştirecek bilgiye sahip olmaları gerekir. Aynı zamanda ağrı konusunda önleyici ve koruyucu hekimlik yöntemlerini planlar ve uygular, 

ağrı kliniklerinin kuruluşundan, bu kliniklere hasta sevk ve idaresinden sorumludur. Tüm bu nedenlerden dolayı; hekime en önemli başvuru 

semptomu olan ağrı ile mücadelede ağrıya özgün yaklaşımın gerekliliği, Algoloji uzmanlığına ihtiyacı ortaya koymaktadır. 
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2. DAYANAK 

 

 

a. Müfredatın Amacı  

Tüm eğitim kurumlarında verilen eğitim ve öğretimin eşdeğerliliğini sağlamak üzere standartları saptamak 

 

b. Müfredat hazırlık süreci  

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

hazırlamıştır; 

Müfredat Komisyonları Genel Kurul Toplantısı (15-17.01.2010, Antalya),  23.01.2010 Algoloji Kurul Toplantısı (Barbaros Point Hotel, İstanbul), 

Görev grup çalışmaları, YÖK kaynakları, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ile görüşmeler; Türk Algoloji Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Derneği, Türk Nöroloji Derneği’nin görüşleri; European Federation of IASP Chapters dökümanları ve Temel kaynak 

kitaplarından faydalanılarak hazırlanmıştır.  

Sonuç olarak, 23-24 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık 

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

 

c. Müfredat Haritası 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Dallarında, kendi ana dalı hariç olmak üzere ikişer ay zorunlu 

rotasyon yapacaktır. Ayrıca 1 ay Psikiyatri Ana Dalında rotasyon yapılacaktır. 
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Birinci yıl içerisinde bütün rotasyonlar tamamlanır. 

Eğitim-öğretimin yıllara göre dağılımı 

Eğitim ve öğretim altışar aylık 4 dönem olarak planlanmıştır. 

1. Altı ay                           

a. Poliklinikte ağrılı hastanın değerlendirilmesi 

i. Anamnez  

ii. Kas-iskelet sistemi muayenesi 

iii. Nörolojik muayene 

b. Yatan hasta takibi 

c. Farmakolojik tedavi 

d. Girişimsel yöntemlerin planlanması ve yönetilmesi ile ilgili genel bilgi ve gözlem 

2. Altı ay        

a.  Miyofasiyal Ağrı 

b. Fibromiyalji-Kronik yorgunluk  sendromu 

c. Romatizmal ağrılar 

d. Girişimsel yöntemler           

i. Stellat ganglion blokajı 

ii. İnterkostal blok 

iii. Lomber sempatik blok 

iv. Ganglion impar 
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v. Transforaminal lomber 

vi. Epidural kateterizasyon 

vii. Temporomandibüler 

viii. Paravertebral 

ix. Non farmakolojik yöntemler 

x. İnterlaminer epidural –lomber 

xi. Tetik nokta enjeksiyonu 

xii. Faset eklem bloğu lomber 

xiii. Periferik sinir blokları 

xiv. Kaudal blok 

xv. Piriformis enjeksiyonu 

 

3. Altı ay         

a.  Ürogenital Ağrı 

b. Visseral Ağrı 

c. Omurga kökenli ağrılar 

d. Girişimsel yöntemler          

i. Splanknik blok 

ii. Çölyak blok 

iii. Sakroiliak eklem 

iv. Kaudal nöroplasti 
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v. Hipogastrik pleksus bloğu 

vi. Supraskapular sinir bloğu 

vii. Torasik interlaminer epidural 

viii. Faset sinir bloğu lomber RF 

ix. Torasik faset enjeksiyon ve RF 

x. Omuz ve diğer eklem içi 

xi. İntratekal port pompa yerleştirilmesi 

xii. Torakal sempatik  

xiii. Lomber arka kök 

 

4. Altı ay 

a. Baş ve orofasiyal ağrı 

b. Nöropatik ağrı 

c. Kanser ağrısı 

d. Postoperatif kronik ağrı 

e. Girişimsel yöntemler 

i. Trigeminal ve dalları 

ii. Glossofaringeal 

iii. Sfenopalatine 

iv. Servikal faset 

v. Servikal interlaminer 
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vi. Servikal transforaminal 

vii. Servikal, torasik, lumbar DRG 

viii. Spinal kord stimulasyonu 

ix. Vertebroplasti 

 

Her altı ay sonunda sınav yapılır. 

Rotasyonda eğitilenin yapması gereken asgari uygulamalar 

 

  a.  Anesteziyoloji rotasyonu 

1. En az 15 hastada intravenöz uygulama 

2. En az 15 hastada endotrakeal entübasyon 

3. En az 15 hastada sedasyon ve analjezi 

4. Kardiopulmoner resüsitasyon eğitimi 

b.  Nöroloji rotasyonu 

1.   En az 15 hastada ayrıntılı nörolojik muayene;  

2.   Elektronörofizyoloji prensiplerinin öğrenilmesi 
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3.   Baş ağrılı hastanın değerlendirilmesi 

4.   Nöropsikofarmakoloji 

 c.  Fizik tedavi ve rehabilitasyon 

1.  En az 15 hastada Kas-iskelet sistemi muayenesi  

2.  En az 15 hastada fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması 

3.  Ağrılı hasta rehabilitasyonu 

4. Fonksiyonel değerlendirme 

d.  Girişimsel yöntemlerin uygulamalı öğrenilmesi 

Yan dal uzmanlık öğrencisi  aşağıda belirtilen uygulamaları asgari sayıda yapmalıdır.  

1. Baş boyun bölgesi girişimler;15 hasta 

2. Torakal girişimler; 10 hasta 

3. Lomber girişimler; 25 hasta 

4. Pelvik; 10 hasta 

5. Büyük eklem ve bursa enjeksiyonları 10 hasta 

6. Tetik nokta enjeksiyonu; 20 hasta 

7. Spinal port- pompa; 3 hasta  
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

Ulusal mevzuat 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Ulusal mevzuat 

e. Asistanlık Süresi 

Algoloji yan dal uzmanlık süresi, YDUS sınavını kazanıp göreve başlandığı andan itibaren 2 tam yıldır. 

f. Yan Dallar 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 

Excel dosyası olarak eklenmiştir 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 
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5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

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

 

6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Üniversite Hastaneleri 

 Asgari 1 kadrolu öğretim üyesi  

SB Eğitim Araştırma Hastaneleri 

 Asgari 1 Klinik şefi veya şef yardımcısı veya profesör veya doçent 
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İş yükü ve hizmet alanları dikkate alınarak yeterli öğretim üyesi, öğretim görevlisi, şef yardımcısı, 

uzman/başasistan 

 

 

Asistan sayısı 

Sayının öncelikle hizmet kapasitesine göre değil, eğitim kapasitesine göre belirlenmesi gerekir. 

Bu konuda Üniversite Hastaneleri için YÖK Başkanlığı’nın 21.06.2010 tarih ve 20655 sayılı yazısındaki 

kriterler dikkate alınabilir.  

Nöbet sayısı ve koşullarının eğitime katkısı mutlak olmak üzere belirlenmesi ve nöbetçi 

uzman/başasistan denetiminde yapılması gerekir.  

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak Sayısı, 

Vb.) 

1. Çalışma alanı 

Algoloji çalışmaları üç biçimde ele alınmalıdır: 

1. Poliklinik 

2. Yataklı servis 

3. Uygulama odası-ameliyathane 

1. Poliklinik 

1.1. Kadro 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Algoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 14/22 15/34



 

15 

15 

Algoloji polikliniğinde bulunması gereken personel sayısı kurumun özelliklerine göre planlanır; 

 Algoloji uzmanı 

Hemşire 

Sekreter 

Personel 

1.2. Çalışma alanı  

* Sekreterya – hasta kabul 

* Uzman hekim odası  

* Hasta muayene odaları  

* Uygulama odası  

* Hasta dinlenme odası,  

* Hasta bekleme odası  

Uzman hekim odası, hasta muayene odası ve uygulama odası aynı alan içinde paravanla ayrılarak 

kullanılabilir. 

1.3. Donanım 
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1.3.1 Sekreterya donanımı 

* Telefon; en az bir dahili ve bir harici hat, faks) 

* Bilgisayar (bilgisayar gücünün hasta kabul programını ve diğer gerekli bilgiyi saklayacak boyutta 

olması gerekir) 

* Bilgisayar terminali ve bilgisayar 

* Fotokopi makinesi 

* Evrak saklama dolapları 

* Gerekli sayıda masa ve iskemle 

* Basılı materyal (hasta anamnez formalarının daha önceden hazırlanmış olması gerekir). 

1.3.2. Uzman hekim odası donanımı 

* Masa, iskemle 

* Bilgisayar terminali ve bilgisayar 

* Telefon 

* Soyunma dolabı 

* Kitaplık 
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1.3.3. Muayene odası donanımı 

* Hasta muayene masası 

* Dolap 

* Tansiyon aleti, refleks çekici, algometre, goniometre 

* Negatoskop 

* Basamak 

* Paravan 

1.3.4. Poliklinik tedavi  odası donanımı  

* Günü birlik işlem uygulanacak hastalarda girişim  odası gereklidir.  Büyük girişimlerin ameliyathane 

koşullarında yapılması şarttır. 

* Müdahale masası, ayarlanabilir özellikte 

* Oksijen girişi/tüpü  

* Laringoskop, entibasyon tübü, ambu ve diğer acil müdahale seti 

* Aspiratör 

* Tansiyon aleti 
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* Acil ilaç dolabı 

* Serum askısı 

* Paravan 

* Hasta soyunma dolapları veya elbise askısı 

1.3.6. Hasta bekleme bölümü 

Ağrılı hastaların bekleyebileceği olanaklara sahip bölümdür. 

2. Yataklı Servis 

2.1. Kuruluş 

Algoloji servisinin en az 5 yataklı olarak kurulması gereklidir. Algoloji birimine bağlı yataklı servis 

bulunmayan hastanelerde  diğer servislerin yataklarından yararlanılmalıdır. 

2.2. Kadro (5 yataklı için) 

* Eğitici yetkisine  sahip yataklı servis sorumlusu  uzman hekim/öğretim görevlisi 

* Bir Algoloji yan dal uzmanı 

* Bir yan dal uzmanlık öğrencisi 

* 1 sorumlu hemşire 
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* 3 hemşire 

* 3 personel 

* 1 sekreter 

2.3. Donanım 

2.3.1. Yataklı servis içerisinde bulunması gereken donanım, normal cerrahi servisler için gerekli 

donanımdır. 

2.3.2. Yataklı servis hizmetlerine geçildikten sonra poliklinikte bulunan tedavi odasının yanı sıra yataklı 

servis içerisinde de bir ameliyathane donanımında girişim odasının  kurulmasında yarar vardır. 

3. Girişim odası-ameliyathane 

3.1. Bu  girişim  odasında bulunması gereken donanım: 

* Skopi masası 

* Floroskopi 

* Anestezi cihazı 

* Monitör: EKG, puls oksimetre, kan basıncı 

* Aspiratör 
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* Tansiyon aleti 

* Blok setleri 

* Laringoskop, entübasyon tübü, ambu 

* Defibrilatör 

* Radyofrekans cihazı 

* İlaç dolabı 

* Serum askısı 

* Kurşun gömlekler 

* Sedye 

* Periferik sinir stimülatörü 

* Ameliyat lambası 

* Küçük cerrahi setleri 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, 

Eğitimle İlgili Numune, Test, 

 

BİRİM ÖZELLİKLERİ 

 

Algoloji eğitimi verecek birimde : 
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Vb) Ayda en az 100 yeni hasta başvurusu bulunmalı; ayda en az 20 hastaya girişim yapılmalıdır. 

 

Hastane hasta takip ve tedavisine yönelik algoloji birimine ayrılabilecek yatak kapasitesine sahip 

olmalı ve hastane yönetimi tarafından teyit edilmelidir  

 

Algoloji birimine veya hastaneye ait ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilecek gerekli ve yeterli 

sayıda temel kitap, dergi ve veri bankasına ve internet erişimine sahip olmalıdır. 

 

HASTA ÇEŞİTLİLİĞİ 

Bölgesel ağrılar (baş, boyun, bel, sırt, ekstremite), kanser ağrısı, nöropatik ağrı ve diğer kronik ağrı 

sendromları olan hastalar 

 

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ  

Kliniğin uygunluğuna göre, bir anestezi teknisyeni veya teknikeri, bir radyoloji teknisyeni ve bir 

fizyoterapist veya fizyoterapi teknikeri çalıştırılabilir. 

 

DİĞER 

Girişim sonrası derlenme odası için iki yatağa bir hemşire bakımı planlanmalıdır. 

Girişimsel işlemlerin yapıldığı birimlerde sedasyon uygulaması sırasında temel yaşam desteği 

konusunda eğitim almış bir personelin işlem sırasında görevli olması, ayrıca kurum içinde ileri yaşam 

desteği ile ilgili bir ekibin de algoloji birimine ihtiyaç halinde destek verebilmesi gereklidir. 
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

6 aylık aralıklarla yazılı ve pratik sınav olarak uygulanır 

ii. Karne 

Çekirdek müfredat içeriğine göre düzenlenir 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

Yönetmeliğin öngördüğü ara sınavlar ve uzmanlık sınavı yapılır. Kurulumuz, değerlendirme dönemleri sonucunda başarısız olunduğunda, 

başarısız bulunan sürenin uzmanlık eğitimi süresine ilave edilmesinin  eğitimin verimliliğini artıracağı kanısındadır.  

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

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

bağımsız bir uzman kuruluştan yardım alınmalıdır. 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

Eğitim kurumlarının, yukarıda belirtilen standartlara uyması standardizasyonu sağlayacaktır. 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik Görevler/Kanser Ağrısı

Anatomi ve Fizyoloji

Ağrının Epidemiyolojisi
Ağrı ve Cinsiyet
Ağrının maliyeti
Ağrı ve Yaşam Kalitesi
Multi-interdisipliner yaklaşım
Ağrı iletiminin farmakolojisi ve modülasyonu
Ağrı sistemlerinin gelişimi
Kanıta dayalı tıp; araştırmaların düzenlenmesi, takibi 
ve arşivlenmesi
Ağrı araştırmaları ve etik standartların belirlenmesi
Ağrı kliniklerinin örgütlenmesi
Sürekli eğitim programlarının şekillendirilmesi

Klinik Görevler/Omurga Ağrısı

Klinik Görevler/Ürogenital Ağrı Ürogenital ağrı ile gelen hastayı değerlendirir Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır Ağrıyı değerlendirir
Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir

Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar
Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar, 
görüntüleme yöntemlerinin, elektrofizyolojik 
incelemelerin ve diğer tetkikleri ister
Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar

Ağrının değerlendirilmesi
Ağrı iletiminin anatomi, fizyoloji ve farmakolojisi
Hastanın genel değerlendirilmesi, nörolojik 
muayene, kas-iskelet sistemi muayenesi, psikolojik 
değerlendirme
Diyagnostik araçlar; radyolojik, MRG, BT, 
Elektrodiyagnostik testler ve diğerleri
Ağrı ölçümü (deneysel, klinik, fonksiyonel)
Ağrının pskososyal boyutu
Ağrının psikososyal boyutu
Ağrı sendromlarının sınıflaması-taksonomi
Omurga kökenli ağrılar
Miyofasyal ağrı, fibromiyalji, kronik yorgunluk 
sendromu
Nöropatik ağrı (Kompleks bölgesel ağrı sendromu 
dahil)
Bş ve orofasiyal ağrı
Baş ve orofasiyal ağrı
Romatizmal hastalıklara bağlı kronik ağrı 
sendromları
Visseral ağrı
Ürogenital ağrı
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Kanser ağrısı ve palyatif bakım
Akut ağrı (travma, yanık dahil)
Yaşlı, çocuk gibi özel durumlarda ağrı
Postoperatif kronik ağrı sendromları

Ağrı tedavisi
İlaç tedavisi
Rehbilitatif ve restoratif yaklaşım
Fizik tedavi uygulamaları
Rehabilitatif ve restoratif yaklaşımlar
Fizik tedavi uygulamaları
Rehabilitatif ve restortif uygulamalar
Rehabilitatif ve restoratif uygulamalar
Bilişsel, davranışsal ve destekleyici yöntemler
Psikolojik ve pssikiyatrik yaklaşım
Psikolojik ve psikiyatrik yaklaşım
Girişimsel yöntemler

Akut Ağrı Yanık ağrısı yönetimi Tanı koyar Yanıklı hastanın tanı kriterlerini değerlendirir

Hastanın genel durumunu değerlendirir

Hastanın ağrı tedavisinde kullanılacak yöntemlerin 
etkileyebileceği klinik ve laboratuvar sonuçlarını 
değerlendirir

Hastanın ağrısını değerlendirir Hastanın ağrı şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir

Medikal ağrı tedavisini planlar
Ağrı değerlendirmesi ve hastanın genel durumunu 
göze alarak ilaç seçeneklerini belirler İlaç tedavisi uygular

Girişimsel tedavi seçeneklerini değerlendirir
Ağrı değerlendirmesi ve hastanın genel durumuna 
göre girişimsel seçenekleri belirler Girişimsel tedavi yöntemlerini uygular

Periferik sinir bloklarını uygular
Nöroaksiyel yöntemleri uygular

Tedaviye bağlı komplikasyonları değerlendirir Tedaviye bağlı komplikasyonların tanısını koyar
Tedaviye bağlı komplikasyonları tedavi eder

Tedavi sonrası ağrıyı değerlendirir
Tedavi sonrası ağrıya yanıta göre tedaviyi 
şekillendirir

Travma ağrısı yönetimi Tanı koyar

Hastanın genel durumunu değerlendirir

Hastanın ağrı tedavisinde kullanılacak yöntemlerin 
etkileyebileceği klinik ve laboratuvar sonuçlarını 
değerlendirir

Hastanın ağrısını değerlendirir Hastanın ağrı şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir

Medikal ağrı tedavisini planlar
Ağrı değerlendirmesi ve hastanın genel durumunu 
göze alarak ilaç seçeneklerini belirler İlaç tedavisi uygular

Girişimsel tedavi seçeneklerini değerlendirir
Ağrı değerlendirmesi ve hastanın genel durumuna 
göre girişimsel seçenekleri belirler Girişimsel tedavi yöntemlerini uygular

Periferik sinir bloklarını uygular
Nöroaksiyel yöntemleri uygular

Tedaviye bağlı komplikasyonları değerlendirir Tedaviye bağlı komplikasyonların tanısını koyar
Tedaviye bağlı komplikasyonları tedavi eder
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Tedavi sonrası ağrıyı değerlendirir
Tedavi sonrası ağrıya yanıta göre tedaviyi 
şekillendirir

Kronik Kanser Ağrısı Visseral kaynaklı kanser ağrısı yönetimi
Somtik kaynaklı kanser ağrısı yönetimi
Somatik kaynaklı kanser ağrısı yönetimi
Nöropatik kaynaklı kanser ağrısı yönetimi

Kronik Kanser dışı Ağrı
Kronik Nosiseptif Ağrı
Kronik Nöropatik Ağrı

Profesyonellik Omurga kökenli ağrıların yönetimi
Spinal ağrı ile gelen hastanın değerlendirilmesini 
yapar Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır Ağrıyı değerlendirir

Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir

Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar
Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar, 
görüntüleme yöntemlerinin, elektrofizyolojik 
incelemelerin ve diğer tetkikleri ister
Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar

Hastanın ağrı tedavisini planlar Medikal tedaviyi planlar
Ağrı tedavisinde kullanılabilecek her türlü ilacı reçete 
eder
Kullanılan ilaçlara ait bir yan etki geliştiğinde buna 
yönelik tedaviyi yapar

Girişimsel tanı tedavi yöntemlerini planlar Girişimsel tanı ve tedavi yöntemlerini uygular

Girişimsel enjeksiyon yöntemlerini planlar ve uygular
C2 sinir köküenjeksiyonunu planlar ve uygular
Servikal C3-C7 sinir kökü enjeksiyonunu planlar ve 
uygular
Servikal faset ve eklem bloğunu planlar ve uygular
Servikal epidural blokları planlar ve uygular
Servikal translaminer bloğu planlar ve uygular
Servikal transforaminal bloğu planlar ve uygular
Torasik kök ve arka kök ganglionu bloğunu planlar ve 
uygular
Torasik faset bloğunu planlar ve uygular
Torasik sempatik bloğu planlar ve uygular
Torasik epidural bloğu planlar ve uygular
Lomber sinir arka kök ganglion bloğunu planlar ve 
uygular
Lomber sempatik bloğu planlar ve uygular
Lomber faset ve eklem bloğunu planlar ve uygular
Lomber epidural blokları planlar ve uygular
Lomber translaminer bloğu planlar ve uygular
Lomber transforaminal bloğu planlar ve uygular
Lomber diskografi uygulamasını planlar ve uygular
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İntradiskal girişimleri planlar ve uygular
Vertebroplasti ve benzeri girişimleri planlar ve 
uygular
Piriformis, Psoas ve kuadratus lumborum kas 
enjeksiyonlarını planlar ve uygular
Sakroiliak eklem bloğunu planlar ve uygular
Sakral kök bloklarını planlar ve uygular
Kaudal bloğu planlar ve uygular
Kaudal ve diğer seviyelerde nöroplasti ve adezyolizisi 
planlar ve uygular
Lumbosakral pleksus ve dallarının bloğunu planlar ve 
uygular
Her seviyede tetik nokta enjeksiyonlarını planlar ve 
uygular
Girişimsel radyofrekans yöntemlerini planlar ve 
uygular
Servikal faset medial dalcık RFTC ve pRF planlar ve 
uygular
Servikal arka kök ganglion RFTC ve pRF planlar ve 
uygular
Torasik arka kök ganglionu RFTC ve pRF planlar ve 
uygular
Torasik faset RFTC ve pRF planlar ve uygular
Lomber arka kök gangliona RFTC ve pRF planlar ve 
uygular
Lomber faset medial dalcık RFTC ve pRF planlar ve 
uygular
Sakroiliak eklem RFTC yöntemlerini planlar ve 
uygular
Sakral kök RFTC ve pRF yöntemlerini planlar ve 
uygular
Nöromodülasyon yöntemlerini planlar ve uygular
Her seviyede spinal kord stimülasyonu yöntemlerini 
planlar ve uygular
Sakral stimülasyon yöntemlerini planlar ve uygular
Girişimsel uygulamada hastaların işlem sırasındaki 
monitorizasyon, sedasyon ve analjezi uygulamalarını 
yönetir
Floroskopik uygulamalarda radyasyon güvenliği ile 
ilgili önlemleri alır
Bir komplikasyon olduğunda acil müdahale eder ve 
temel yaşam desteğini verir
Temel ve ileri yaşam desteği uygular

Nonfarmakolojik tedavi yöntemlerini planlar
Gerek duyduğunda diğer dallardan konsültasyon 
ister

Hastanın ağrı tedavisinin izlemini yapar
Hastaya uygulanan ağrı tedavisi yöntemlerinin 
etkinliğine göre tedaviyi yönlendirir
Gerektiğinde hastayı diğer dallara yönlendirir
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Araştırma planlar
Klinik ve deneysel ağrı modellerini kullanarak 
araştırmalar planlar ve yapar

Miyofasial ağrı yönetimi Miyofasiyal ağrı sendromu tanısını koyar Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır Ağrıyı değerlendirir
Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir
Ağrı ile ilgili komorbiditeleri değerlendirir

Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar
Hastanın ayrıntılı lokomotor sistem ve nörolojik 
muayenesini yapar

Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar, 
görüntüleme yöntemlerinin, elektrofizyolojik 
incelemelerin ve diğer tetkikleri ister
Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar

Hastanın ağrı tedavisini planlar
Hasta bilgilendirmesini yapar (pozisyon ve aşırı 
kullanım konuları dahil)

Hastanın medikal ağrı tedavisini yönetir
Ağrı tedavisinde kullanılabilecek her türlü ilacı reçete 
eder
Kullanılan ilaçlara ait bir yan etki geliştiğinde buna 
yönelik tedaviyi yapar

Lokal enjeksiyon yöntemlerini planlar ve uygular
Fizik tedavi yöntemlerini planlar ve uygular
Nonfarmakolojik tedavi yöntemlerini planlar Bilişsel ve davranışsal tedaviyi planlar

Fonksiyonel ve mesleki rehabilitasyonunu planlar
Gerek duyduğunda diğer dallardan konsültasyon 
ister

Hastanın ağrı tedavisinin izlemini yapar
Hastaya uygulanan ağrı tedavisi yöntemlerinin 
etkinliğine göre tedaviyi yönlendirir
Gerektiğinde hastayı diğer dallara yönlendirir

Araştırma planlar
Klinik ve deneysel ağrı modellerini kullanarak 
araştırmalar planlar ve yapar

Fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu yönetimi

Nöropatik ağrı yönetimi Nöropatik ağrı tanısını koyar Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır
Nöropatik ağrı nedenleri ve sınıflamasına bağlı 
kalarak ağrı tanısını koyar
Ağrıyı değerlendirir
Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir
Ağrı ile ilgili komorbiditeleri değerlendirir

Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar Hastanın ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar
Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar, 
görüntüleme yöntemlerinin, elektrofizyolojik 
incelemelerin ve diğer tetkikleri ister

Radyolojik görüntüleme yöntemlerini planlar ve 
değerlendirir
Elektrofizyolojik yöntemleri planlar ve değerlendirir
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Nöropatik ağrılı hastanın değerlendirilmesinde 
kullanılan biyopsi yöntemlerini planlar ve 
değerlendirir
Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar

Hastanın ağrı tedavisinin planlanması Hastanın medikal ağrı tedavisinin yönetilmesi
Ağrı tedavisinde kullanılabilecek her türlü ilacı reçete 
eder
Kullanılan ilaçlara ait bir yan etki geliştiğinde buna 
yönelik tedaviyi yapar

Girişimsel tedaviyi planlar Girişimsel tedavi yöntemlerini uygular
Sempatik blokları planlar ve uygular
Stellar ganglion bloğu ve radyofrekans uygulamaları
T2-T3 Sempatik bloğu ve radyofrekans uygulamaları

Torakal sempatik bloğu ve radyofrekans uygulamaları

Lomber sempatik bloğu ve radyofrekans uygulamaları
Nöromodulasyon tekniklerini planlar ve uygular
Spinal kord stimülasyonu

Nonfarmakolojik tedavi yöntemlerini planlar Bilişsel ve davranışsal tedaviyi planlar
Fonksiyonel ve mesleki rehabilitasyonunu planlar

Gerek duyduğunda diğer dallardan konsültasyon 
ister

Hastanın ağrı tedavisinin izlemi
Hastaya uygulanan ağrı tedavisi yöntemlerinin 
etkinliğine göre tedaviyi yönlendirir
Gerektiğinde hastayı diğer dallara yönlendirir

Araştırma planlar
Klinik ve deneysel nöropatik ağrı modellerini 
kullanarak araştırmalar planlar ve yapar

Baş ve orofasiyal ağrı yönetimi Baş ve orofasiyal ağrı tanısını koyar Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır
Baş ve orofasiyal ağrı nedenleri ve sınıflamasına 
bağlı kalarak ağrı tanısını koyar
Ağrıyı değerlendirir
Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir
Ağrı ile ilgili komorbiditeleri değerlendirir

Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar Hastanın ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar
Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar, 
görüntüleme yöntemlerinin, elektrofizyolojik 
incelemelerin ve diğer tetkikleri ister

Radyolojik görüntüleme yöntemlerini planlar ve 
değerlendirir
Elektrofizyolojik yöntemleri planlar ve değerlendirir

Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar

Hastanın ağrı tedavisinin planlanması Hastanın medikal ağrı tedavisinin yönetilmesi
Ağrı tedavisinde kullanılabilecek her türlü ilacı reçete 
eder
Kullanılan ilaçlara ait bir yan etki geliştiğinde buna 
yönelik tedaviyi yapar

Girişimsel tedaviyi planlar Girişimsel tedavi yöntemlerini uygular
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Gasser ganglion bloğu ve trigeminal sinir dallarına 
yönelik sinir bloğu, nöroliz ve radyofrekans 
işlemlerini planlar ve uygular
Glossofaringeal sinir bloğunu planlar ve uygular
Oksipital sinir bloğunu planlar ve uygular
Temporomandibüler eklem enjeksiyonunu planlar ve 
uygular
Sfenopalatin ganglion bloğunu planlar ve uygular

Nonfarmakolojik tedavi yöntemlerini planlar Bilişsel ve davranışsal tedaviyi planlar
Fonksiyonel ve mesleki rehabilitasyonunu planlar

Gerek duyduğunda diğer dallardan konsültasyon 
ister

Hastanın ağrı tedavisinin izlemi
Hastaya uygulanan ağrı tedavisi yöntemlerinin 
etkinliğine göre tedaviyi yönlendirir
Gerektiğinde hastayı diğer dallara yönlendirir

Araştırma planlar
Klinik ve deneysel baş ve orofasiyal ağrı 
modellerini kullanarak araştırmalar planlar ve yapar

Romatizmal hastalıklara bağlı kronik ağrı 
sendromları yönetimi

Romatoid artrit, Ankilozan spondilit, osteoartrit 
ve osteoporoz tanısını koyar Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır Ağrıyı değerlendirir

Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir
Ağrı ile ilgili komorbiditeleri değerlendirir

Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar
Hastanın ayrıntılı lokomotor sistem ve nörolojik 
muayenesini yapar

Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar 
(romatolojik testler dahil), görüntüleme 
yöntemlerinin, elektrofizyolojik incelemelerin ve 
diğer tetkikleri ister
Romatoid artrit ve Ankilozan spondilit hastalık 
aktivitesinin tanımını yapar ve hesaplar
Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar ve diğer 
romatizmal hastalıklar açısından değerlendirir

Hastanın ağrı tedavisinin planlanması
Hasta bilgilendirmesini yapar (pozisyon ve aşırı 
kullanım konuları dahil)

Hastanın medikal ağrı tedavisinin yönetilmesi
Ağrı tedavisinde kullanılabilecek her türlü ilacı reçete 
eder
Kullanılan ilaçlara ait bir yan etki geliştiğinde buna 
yönelik tedaviyi yapar

Eklem enjeksiyon yöntemlerini planlar ve uygular
Sakroiliak, Kalça, Diz, Omuz, El bileği, El parmak 
eklemleri bloklarını planlar ve uygular

Vertebroplasti ve benzeri girişimleri planlar ve 
uygular
Fizik tedavi yöntemlerini planlar ve uygular
Nonfarmakolojik tedavi yöntemlerini planlar Bilişsel ve davranışsal tedaviyi planlar

Fonksiyonel ve mesleki rehabilitasyonunu planlar
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Gerek duyduğunda diğer dallardan (romatoloji ve 
FTR dahil) konsültasyon ister

Hastanın ağrı tedavisinin izlemi
Hastaya uygulanan ağrı tedavisi yöntemlerinin 
etkinliğine göre tedaviyi yönlendirir
Gerektiğinde hastayı diğer dallara yönlendirir

Araştırma planlar
Klinik ve deneysel ağrı modellerini kullanarak 
araştırmalar planlar ve yapar

Visseral ağrı yönetimi Visseral ağrı ile gelen hastayı değerlendirir Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır Ağrıyı değerlendirir
Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir

Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar
Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar, 
görüntüleme yöntemlerinin, elektrofizyolojik 
incelemelerin ve diğer tetkikleri ister
Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar

Hastanın ağrı tedavisinin planlanması Medikal tedaviyi planlar
Ağrı tedavisinde kullanılabilecek her türlü ilacı reçete 
eder
Kullanılan ilaçlara ait bir yan etki geliştiğinde buna 
yönelik tedaviyi yapar

Girişimsel tedaviyi planlar Girişimsel tedavi yöntemlerini uygular
İntratekal ve epidural enjeksiyon yöntemlerini planlar 
ve uygular

Çölyak ganglion blok ve nörolizini planlar ve uygular
Splanknik sinir bloğu, nöroliz ve RF uygulamalarını 
planlar ve uygular
Superior hipogastrik bloğu planlar ve uygular
İmpar ganglion bloğunu planlar ve uygular
Girişimsel uygulamada hastaların işlem sırasındaki 
monitorizasyon, sedasyon ve analjezi uygulamalarını 
yönetir
Floroskopik uygulamalarda radyasyon güvenliği ile 
ilgili önlemleri alır
Bir komplikasyon olduğunda acil müdahale eder ve 
temel yaşam desteğini verir
Temel ve ileri yaşam desteği uygular

Gerek duyduğunda diğer dallardan konsültasyon 
ister

Hastanın ağrı tedavisinin izlemi
Hastaya uygulanan ağrı tedavisi yöntemlerinin 
etkinliğine göre tedaviyi yönlendirir
Gerektiğinde hastayı diğer dallara yönlendirir

Araştırma planlar
Klinik ve deneysel ağrı modellerini kullanarak 
araştırmalar planlar ve yapar

Ürogenital ağrı yönetimi Ürogenital ağrı ile gelen hastayı değerlendirir Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır Ağrıyı değerlendirir
Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
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Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir

Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar
Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar, 
görüntüleme yöntemlerinin, elektrofizyolojik 
incelemelerin ve diğer tetkikleri ister
Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar

Hastanın ağrı tedavisinin planlanması Medikal tedaviyi planlar
Ağrı tedavisinde kullanılabilecek her türlü ilacı reçete 
eder
Kullanılan ilaçlara ait bir yan etki geliştiğinde buna 
yönelik tedaviyi yapar

Girişimsel tedaviyi planlar Girişimsel tedavi yöntemlerini uygular
İntratekal ve epidural enjeksiyon yöntemlerini planlar 
ve uygular
Superior hipogastrik bloğu planlar ve uygular
İmpar ganglion bloğunu planlar ve uygular
Sakral bloklar ve sakral kök blokları ve RF
Sakral sinir stimülasyonunu planlar ve uygular
Pudendal sinir stimülasyonunu planlar ve uygular
Girişimsel uygulamada hastaların işlem sırasındaki 
monitorizasyon, sedasyon ve analjezi uygulamalarını 
yönetir
Floroskopik uygulamalarda radyasyon güvenliği ile 
ilgili önlemleri alır
Bir komplikasyon olduğunda acil müdahale eder ve 
temel yaşam desteğini verir
Temel ve ileri yaşam desteği uygular

Gerek duyduğunda diğer dallardan konsültasyon 
ister

Hastanın ağrı tedavisinin izlemi
Hastaya uygulanan ağrı tedavisi yöntemlerinin 
etkinliğine göre tedaviyi yönlendirir
Gerektiğinde hastayı diğer dallara yönlendirir

Araştırma planlar
Klinik ve deneysel ağrı modellerini kullanarak 
araştırmalar planlar ve yapar

Kanser ağrısı yönetimi Kanserli hastanın ağrısını değerlendirir Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır Ağrıyı değerlendirir
Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir

Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar
Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar, 
görüntüleme yöntemlerinin, elektrofizyolojik 
incelemelerin ve diğer tetkikleri ister
Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar

Hastanın ağrı tedavisinin planlanması Medikal tedaviyi planlar
Ağrı tedavisinde kullanılabilecek her türlü ilacı reçete 
eder
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Kullanılan ilaçlara ait bir yan etki geliştiğinde buna 
yönelik tedaviyi yapar

Girişimsel tedaviyi planlar Girişimsel tedavi yöntemlerini uygular
Nörolitik blokları uygular
Gasser ganglion bloğunu planlar ve uygular
Stellar bloğu planlar ve uygular
Torakal sempatik bloğu planlar ve uygular
Splanknik sinir bloğu planlar ve uygular
Çölyak ganglion bloğu planlar ve uygular
Lomber sempatik bloğu planlar ve uygular
Superior hipogastrik bloğu planlar ve uygular
İmpar ganglion bloğunu planlar ve uygular
Nöroaksiyel bloklar, kateter ve port-pompa 
sistemlerini yerleştirebilir
İntratekal blok ve kateter uygulamalarını planlar ve 
uygular
Epidural kateter ve blok uygulamalarını planlar ve 
uygular
Spinal ve epidural port ve pompa sisemlerinin 
uygulanmasını planlar ve uygular
Vertebroplasti planlar ve uygular
Perkütan kordotomi planlar ve uygular
Girişimsel uygulamada hastaların işlem sırasındaki 
monitorizasyon, sedasyon ve analjezi uygulamalarını 
yönetir
Floroskopik uygulamalarda radyasyon güvenliği ile 
ilgili önlemleri alır
Bir komplikasyon olduğunda acil müdahale eder ve 
temel yaşam desteğini verir
Temel ve ileri yaşam desteği uygular

Gerek duyduğunda diğer dallardan konsültasyon 
ister
Nonfarmakolojik tedavi yöntemlerini planlar

Hastanın ağrı tedavisinin izlemi
Hastaya uygulanan ağrı tedavisi yöntemlerinin 
etkinliğine göre tedaviyi yönlendirir
Hastaya uygulanan diğer tedavi yöntemlerini 
değerlendirir ve ağrıya olan etkilerini izleyerek ağrı 
tedavisini yönlendirir
Gerektiğinde hastayı diğer dallara yönlendirir

Araştırma planlar
Klinik ve deneysel ağrı modellerini kullanarak 
araştırmalar planlar ve yapar

Yaşlı, çocuk ve özel durumlarda ağrı yönetimi

Postoperatif kronik ağrı yönetimi
Postoperatif kronik ağrı ile gelen hastanın 
değerlendirilmesi Hastanın ağrısına yönelik ayrıntılı öyküsünü alır Ağrıyı değerlendirir

Ağrı değerlendirmesi için tanımlanmış skalaları 
kullanarak ağrıyı değerlendirir
Hastanın ağrısının şiddetini değerlendirir
Hastanın ağrısının yaşam kalitesine etkisini 
değerlendirir
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Hastanın ağrısına yönelik fizik incelemesini yapar
Tanı ve tedavi için gerekli her türlü laboratuar, 
görüntüleme yöntemlerinin, elektrofizyolojik 
incelemelerin ve diğer tetkikleri ister
Ağrıya yönelik ayırıcı tanıyı yapar

Hastanın ağrı tedavisinin planlanması Hastanın medikal ağrı tedavisinin yönetilmesi
Ağrı tedavisinde kullanılabilecek her türlü ilacı reçete 
eder
Kullanılan ilaçlara ait bir yan etki geliştiğinde buna 
yönelik tedaviyi yapar

Girişimsel tedaviyi planlar Girişimsel tedavi yöntemlerini uygular
Sempatik sinir bloklarını planlar ve uygular
Stellar ganglion bloğunu planlar ve uygular
T2-T3 bloğunu planlar ve uygular
Lomber sempatik bloğu planlar ve uygular
Spinal kord ve sakral stimülasyon tekniklerini planlar 
ve uygular
Girişimsel uygulamada hastaların işlem sırasındaki 
monitorizasyon, sedasyon ve analjezi uygulamalarını 
yönetir
Floroskopik uygulamalarda radyasyon güvenliği ile 
ilgili önlemleri alır
Bir komplikasyon olduğunda acil müdahale eder ve 
temel yaşam desteğini verir
Temel ve ileri yaşam desteği uygular

Nonfarmakolojik tedavi yöntemlerini planlar
Gerek duyduğunda diğer dallardan konsültasyon 
ister

Hastanın ağrı tedavisinin izlemi
Hastaya uygulanan ağrı tedavisi yöntemlerinin 
etkinliğine göre tedaviyi yönlendirir
Gerektiğinde hastayı diğer dallara yönlendirir

Araştırma planlar
Klinik ve deneysel ağrı modellerini kullanarak 
araştırmalar planlar ve yapar
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