
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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1. GİRİŞ 

 

Ortalama 1,6 m2 ile insan vücudunda en geniş alana sahip olan deri,  aynı zamanda tıbbın diğer dallarından çok daha fazla sayıda, binlerce 

hastalık ortaya çıkması dolayısıyla ayrı bir öneme sahiptir. Deri ve Zührevi Hastalıkları dalı temel olarak dâhili tıp dallarından biri olmasına 

rağmen, dermatolojik tedavi hem medikal hem de cerrahi yöntemleri içermektedir. Deri kendine özgü hastalıklarının yanı sıra  birçok sistemik 

hastalığın da bulgularını gösterdiğinden, dalın uzmanlık eğitiminde bütüncül yaklaşımın yakalanması büyük önem taşımaktadır.  

Doğumdan ölüme kadar tüm dönemlerde derinin çeşitli hastalıklarını konu alan dermatoloji, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıkları da içerdiğinden 

resmi adını Deri ve Zührevi Hastalıklar şeklinde almaktadır. Dünyanın en sık görülen kanserlerini içeren “dermatoonkoloji”, sistemik bulgularla 

seyredebilen alerjik dermatozları kapsayan “dermatoallerji”, son yıllarda büyük gelişmelerin gerçekleştiği, bilinçli uygulamaları gerektiren 

“dermatokozmetoloji”, immün temelli dermatozların açılımını sağlayan “dermatoimmünoloji”, toplumun geleceğini ilgilendiren 

genodermatozları içeren “pediyatrik dermatoloji” ile birlikte günlük pratikte sık karşılaşılan mesleki hastalıkların büyük çoğunluğunu oluşturan 

“mesleki dermatozlar”  dermatolojinin en önemli öğrenme konularıdır. Dermatolojik cerrahi ve yerel tedavi yöntemlerinin inceliklerinin 

öğrenilmesiyle beceri eğitiminde bilinçli yeterlilik düzeyine gelinmesi önem taşımaktadır. Geliştirilen tanısal (örn,dermoskopi) ve tedavisel 

(fototerapi, lazer vb.) yeni teknolojik yöntemler de uzmanlık eğitiminde yer almaktadır.  
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2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı:  

Bu müfredatın amacı, uzmanlık eğitiminin bilgi, beceri ve tutum başlıklarında tüm öğelerinin tanımlanması ve ülkede eğitim veren 

kurumlardaki standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmaktır. 

 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

2010 yılının Ocak ayından itibaren yapılan çalışmalarla, Türkiye’deki tüm eğitim veren kurumların bilgi ilettiği mesleki derneklerin görüşleri 

de dikkate alınarak Müfredat ve Standart Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

 

c. Müfredat Haritası 

Dermatoloji uzmanlık eğitimi çekirdek programın yanı sıra çeşitli dallarda rotasyonlar ile tamamlanır. Birinci yıl içinde hasta öyküsü alma, 

dermatolojik muayene, alanda kullanılan ilaçları tanıma, acil dermatolojik sorunlara yaklaşımı öğrenme, serviste uzman gözetiminde hasta 

izleme ve basit girişimleri gözlemleme ve yardımcı olmayı öğrenir. Bu yıl içinde üç ay İç Hastalıkları ile bir ay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji rotasyonlarını tamamlar. 

İkinci yıl içinde ayrıntılı dermatolojik muayene, serviste uzman gözetiminde hasta izleme ve basit girişimleri yapma özelliklerini kazanır. Bu yıl 

içinde iki ay Tıbbi Patoloji iki ay Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi rotasyonlarını tamamlar. 

Üçüncü ve dördüncü yıllarda tüm tanı ve girişimsel uygulamalar da dâhil olmak üzere tedavi basamaklarını öğrenir, yapar ve geliştirir.  

Tüm eğitim dönemi boyunca eğitsel etkinliklere (seminer, toplantı vb) katılır ve hazırlayarak sunar. 

 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli: Ulusal mevzuata göre düzenlenmektedir. 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar: Ulusal mevzuata göre düzenlenmektedir. 
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e. Asistanlık Süresi 

Asistanlık süresi toplam sekiz ay süren rotasyonlarla birlikte dört yıldır.   

f. Yan Dallar 

Ülkemizde halen allerji ve immunoloji yan dalı kabul edilmiş olmakla birlikte diğer dünya ülkelerinde “dermatolojik 

cerrahi”,“dermatopatoloji”, “androloji”, “proktoloji” ve “dermatokozmetoloji” gibi alanlarda üst ihtisas yapılabilmektedir. 

 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 
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4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
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6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

i. Üniversiteler: En az 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 yardımcı doçent gereklidir.  

ii. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri: En az 1 Şef, 1 Şef yardımcısı ve 1 Başasistan gereklidir. 

b. Mekan ve Donanım Özellikleri 

i. Fizik Mekân:  Mekânın depreme dayanıklı binalardan oluşması gerekir. Yataklı servis mutlaka bulunmalıdır. Eğitim 

açısından en az 10 hasta yatağı olmalıdır. Kütüphane, toplantı salonu, laboratuar (mikrobiyoloji, alerji vs) ve girişimsel 

işlemler (küçük cerrahi ve fototerapi gibi)  için uygun mekânlar bulunmalıdır.   

ii. Tıbbi Cihaz-Donanım: Dermoskop, fototerapi cihaz ve gereçleri, Wood lambası, fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, 

mikroskop, bilgisayar, internet erişimi, küçük cerrahi işlemler için gereçler (punch aletleri, kriyoterapi, elektrokoter vs), 

dergi erişimi. Lazer cihazlarının bulunması eğitim açısından önemle tavsiye edilir. 

iii. Araştırma görevlisi: Yukarda belirtilen standartları sağlayan kurumlarda 6-9 araştırma görevlisi bulunmalıdır. 

Personel: Eğiticilerin dışında poliklinikte en az 1 ve fototerapi ünitesinde en az 1 hemşire veya teknisyen. 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfrdatları Deri ve Zührevi Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 8/9 9/75



 

9 

9 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar: 

ii. Karne: 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri: 6 Aylık dönemler hali 

b. Eğitimin Standardizasyonu:   
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

YÖNETSEL UYGULAMALAR
YÖNETSEL ETKİNLİKLERİN 
YÖNETİMİ

EĞİTİMSEL UYGULAMALAR
TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK 
EĞİTSEL ETKİNLİK YÖNETİMİ

TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK 
EĞİTSEL ETKİNLİKLERİ YÖNETİR

TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK EĞİTSEL 
ETKİNLİK DÜZENLEMESİ GEREKTİĞİNİ 
BİLİR

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK 
EĞİTSEL ETKİNLİK YÖNETİMİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK 
EĞİTSEL ETKİNLİKLERİ HAZIRLAR 
VE YÖNETİR

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTSEL 
ETKİNLİKLERİN HAZIRLIĞINI ANLATIR

UZMANLIK EĞİTİM 
ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ

UZMANLIK EĞİTİMİNDE EĞİTSEL 
ETKİNLİKLERİ YÖNETİR

UZMANLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK EĞİTSEL 
ETKİNLİKLERİN HAZIRLANIŞINI ANLATIR

DERİ TÜMÖRLERİ YÖNETİMİ MALİN DERİ TÜMÖRLERİNİ YÖNETİR MALİN MELANOMU YÖNETİR A-TANI KOYAR
1. Anamnez alır, yakınlarında aynı hastalıktan var mı 
diye araştırır. Hastalığın semptomlarını tarif eder
2. Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar, 
lenfadenomegali açısından muayene eder.
3. Hastalığın tipik ve atipik klinik görünümlerini ve 
tiplerini ayırt eder. Klinik bulgularını tanır
4. Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar.

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder.
Ayrıcı tanı için biyopsinin alınacağı uygun 
lezyonu seçer ve biopsi raporunu yorumlar.

5. Gerekli durumlarda melanositik lezyonlarla 
ayırımını yapmak için dermatoskopiyi kullanır.
6. Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi 
alır ve sonuçlarını yorumlar.
7. Hastalığın lenf nodu ve iç organ metastazlarını 
belirlemek için gerekli olan görüntüleme 
yöntemlerini ister ve sonuçlarını yorumlar.
B-TEDAVİ EDER
1. Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve ilgili 
branşa yönlendirir

Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem 
ve ajanlarını, etki ve yan etkileri ile sıralar.

2. Hastayı hastalığı konusunda bilgilendirir.
3. Hastayı malign melanomun etyolojisinde 
ultraviyole ışınlarının rol alabileceği konusununda 
ve bu ışınlara karşı alınabilecek koruyucu önlemlerle 
ilgili bilgilendirir.
4. Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar.
5. Hastaya tedaviyi nasıl uygulayacağı, tedavi 
esnasında uyması gerekli olan şeyler konusunda ve 
tedavi komplikasyonları açısından bilgi verir.

C-HASTAYI VE YAKINLARINI BİLGİLENDİRİR

1. Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığa neden olabilen 
ve hastalığı tetikleyen faktörler hakkında bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder.
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2. Hastayı ultraviyole ışınlarından korunması 
gerektiği ile ilgili bilgilendirir ve koruyucu önlemler 
hakkında bilgi verir.

Belirli aralarla kontrol muayenelerini gerçekleştirir. 
Yeni lezyon var mı diye vucudu muayene eder
Kontrol muayenesinde saptanan şüpheli 
lezyonlardan biyopsi alır

KAPOSİ SARKOMUNU YÖNETİR A- TANI KOYAR
1. Özellikle alt ekstremitede, morumsu renkli plak 
veya nodül ile başvuran hastanın öyküsünü alır. Hastalığın semptomlarını tarif eder
2. Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar.
3. Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi 
alır ve sonuçlarını yorumlar.
4. Başta deri olmak üzere tüm organları tutabilen bir 
hastalık olduğunu bilir, deri dışı tutulum açısından 
gerekli incelemeleri yapar.
5. Klinik özellikleri ve prognozları farklılıklar 
gösterebilen tipleri olduğunu bilir ve hastalık tipini 
belirler. Klinik tiplerini tanır
6. Hastayı immünsüpresif ilaç kullanımı açısından 
sorgular ve immünsüpresyona neden olan hastalıklar 
açısından tetkik eder.

İmmünsüpresyona yol açan durumlara eşlik 
etme özelliği olduğunu bilir

B- TEDAVİ EDER
1. Hastalığın klinik tipi, lezyonların yaygınlığı ve 
hastanın yaşı göz önüne alınarak tedavi belirlenir.
2. Hastayı hastalığı konusunda bilgilendirir.
3. Bazı durumlarda tedavi yapılmaksızın izlemeye 
alınabileceğini bilir.

Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem 
ve ajanlarını, etki ve yan etkileri ile sıralar

4. Uygun tedavi seçeneğini belirler ve hastayı ilgili 
branşa yönlendirir.

KUTANE LENFOMALARI YÖNETİR A- TANI KOYAR
EPİTELİYAL DERİ KANSERLERİ 
(BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM, 
SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM) A-TANI KOYAR

KUTANE LENFOMALARI YÖNETİR

1. Deride yerleşen lenfositlerden kaynaklanan, 
klinik, histolojik, biyolojik, immünfenotipik ve 
prognostik özellikleri birbirinden farklı tipleri 
olduğunu bilir.

Klinik, histolojik, biyolojik, immünfenotipik ve 
prognostik özellikleri birbirinden farklı, 
heterojen bir hastalık grubu olduğunu bilir

2. En sık görülen tipin mikozis fungoides olduğunu 
bilir ve özellikle güneş görmeyen alanlarda yerleşen, 
kahverengimsi kırmızı ince skuamlı yama veya 
plaklarla başvuran hastadan anamnez alır.

EPİTELİYAL DERİ KANSERLERİ 
(BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM, 
SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM)

1. Anamnez alır, yakınlarında aynı hastalıktan var mı 
diye araştırır. Hastalığın semptomlarını tarif eder
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KUTANE LENFOMALARI YÖNETİR

3. Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar, 
lenfadenomegali ve organomegali açısından 
muayene eder.

EPİTELİYAL DERİ KANSERLERİ 
(BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM, 
SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM)

2. Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar, 
lenfadenomegali açısından muayene eder.

KUTANE LENFOMALARI YÖNETİR
4. Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi 
alır ve sonuçlarını yorumlar.

Tanı için biyopsinin alınacağı uygun lezyonu 
seçer ve biopsi raporunu yorumlar.

5. Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
laboratuar tetkikleri ister ve sonuçları yorumlar.

EPİTELİYAL DERİ KANSERLERİ 
(BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM, 
SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM)

3. Hastalığın tipik ve atipik klinik görünümlerini ve 
tiplerini ayırt eder. Klinik bulgularını tanır

KUTANE LENFOMALARI YÖNETİR

6. Hastalığın lenf nodu ve iç organ metastazlarını 
belirlemek için gerekli olan görüntüleme 
yöntemlerini ister ve sonuçlarını yorumlar.
7. Hastalığın evrelemesini yapar.

EPİTELİYAL DERİ KANSERLERİ 
(BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM, 
SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM)

4. Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar.

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder.
Ayrıcı tanı için biyopsinin alınacağı uygun 
lezyonu seçer ve biopsi raporunu yorumlar.

KUTANE LENFOMALARI YÖNETİR B- TEDAVİ EDER

1. Hastayı hastalığı konusunda bilgilendirir.

Tedavi seçiminde hastalığın tipini, evresini, 
hastanın genel durumunu ve yaşını göz önünde 
bulundurur

2. Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular.

EPİTELİYAL DERİ KANSERLERİ 
(BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM, 
SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM)

5. Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi 
alır ve sonuçlarını yorumlar.
6. Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
laboratuar tetkikleri ister ve sonuçları yorumlar.

KUTANE LENFOMALARI YÖNETİR 3. Gerektiğinde fototerapiyi planlar.
4. Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar.

EPİTELİYAL DERİ KANSERLERİ 
(BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM, 
SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM)

7. Hastalığın lenf nodu ve iç organ metastazlarını 
belirlemek için gerekli olan görüntüleme 
yöntemlerini ister ve sonuçlarını yorumlar.
8. Deri tümörleri riskinin artmış olduğu bazı 
genodermatozlar ve prekanseröz durumlar açısından 
gerekli muayeneleri yapar, ilgili tetkikleri ister ve 
yorumlar.

KUTANE LENFOMALARI YÖNETİR

5. Hastaya tedaviyi nasıl uygulayacağı, tedavi 
esnasında uyması gerekli olan şeyler konusunda ve 
tedavi komplikasyonları açısından bilgi verir.
6. Cerrahi eksizyon, sistemik kemoterapi veya 
radyoterapi gereken durumlarda, hastayı ilgili branşa 
yönlendirir.
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EPİTELİYAL DERİ KANSERLERİ 
(BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM, 
SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM)

9. İmmunsüpresyonu olan kişilerde deri tümörlerinin 
sıklığı artmış olduğundan hastayı bu durum 
açısından sorgular ve gerekli önlemlerle ilgili 
bilgilendirir.
B-TEDAVİ EDER
1. Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular.

Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem 
ve ajanlarını, etki ve yan etkileri ile sıralar.

2. Hastayı hastalığı konusunda bilgilendirir.
3. Küçük cilt tümörlerinin çıkartılması için gerekli 
cerrahi işlemleri planlar ve uygular.
4. Hastayı deri kanserlerinin etyolojisinde 
ultraviyole ışınlarının rol alabileceği konusununda 
ve bu ışınlara karşı alınabilecek koruyucu önlemlerle 
ilgili bilgilendirir.
5. Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar.
6. Hastaya tedaviyi nasıl uygulayacağı, tedavi 
esnasında uyması gerekli olan şeyler konusunda ve 
tedavi komplikasyonları açısından bilgi verir.
7. Cerrahi eksizyon gereken deri tümörleri için 
hastayı ilgili branşa yönlendirir.

C-HASTAYI VE YAKINLARINI BİLGİLENDİRİR

1. Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığa neden olabilen 
ve hastalığı tetikleyen faktörler hakkında bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder.

2. Hastayı ultraviyole ışınlarından korunması 
gerektiği ile ilgili bilgilendirir ve koruyucu önlemler 
hakkında bilgi verir.

PREKANSERÖZ DERİ 
HASTALIKLARINI YÖNETİR A- TANI KOYAR

1. Anamnez alır, deri, deri ekleri ve mukoza 
muayenesi yapar.
2. Kendine özgü klinik olarak tanı koydurucu 
özellikleri olan lezyonları değerlendirir. Klinik bulgularını tanır
3. Tanı ve ayırıcı tanı için gereken biyopsi için 
uygun lezyonu belirler, biyopsi alır ve sonuçlarını 
yorumlar.

Ayrıcı tanı için biyopsinin alınacağı uygun 
lezyonu seçer ve biopsi raporunu yorumlar.

4. Etyolojide güneş ışınları, kronik arsenik 
zehirlenmesi ve immunsüpresyon gibi faktörler 
önemli olduğundan hastayı bu durumlar açısından 
sorgular ve gerekli önlemlerle ilgili bilgilendirir.
5. Maligniteye dönüşüm risklerini bilir ve hastayı bu 
konuda bilgilendirir.
B- TEDAVİ EDER
1. Hastalığın tipine göre uygun tedaviyi belirler ve 
uygular.

Hastalığa özgü tedavi yöntem ve ajanlarını, etki 
ve yan etkileri ile sıralar.
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2. Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar.
3. Cerrahi eksizyon gereken durumlarda hastayı 
ilgili branşa yönlendirir.

C-HASTAYI VE YAKINLARINI BİLGİLENDİRİR
1. Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, gidişatı, maligniteye dönüşüm riski, 
tedavisi, hastalığa neden olabilen ve hastalığı 
tetikleyen faktörler hakkında bilgi verir.

PİGMENTASYON BOZUKLUKLARININ 
YÖNETİMİ MELAZMA/KLOAZMA YI YÖNETİR

Yüz,boyun,el sırtında yama tarzında renk 
koyulaşması şikayeti ile gelen hastanın 
öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Ha6465stalığın yaklaşık 
%80 kadınlarda görüldüğünü ve klinik özelliklerini 
bilir. Genetik yatkınlık zemininde 
östrojen/progesteron hormon 
dengesizlikleri,fotokontakt duyarlandırıcılar içeren 
kozmetik ürün( özellikle koku veren kimyasal 
maddeler) kullanımı,sistemik fototoksik ilaçların 
(klorpromazin,antidepresan,tiazid gr 
diüretikler,tetrasiklin gr. antibiotikler,oral 
kotraseptifler,fenitoin,amiodarone,hidrokinon..vb) 
melazma kliniği

.Kadın hasta ise geçirdiği 
gebelikleri,kullanmış veya kullanmakta 
olduğu hormon tedavilerini,kullandığı 
sistemik ilaçları öğrenir.
Wood ışığı muayenesi ile pigment 
yerleşiminin derideki seviyesini belirler.
Tanı koyar.Deride pigmentasyon 
değişikliklerine yol açabilecek hastalıkları 
araştırmak için tetkik ister.
Kadın hastalarda siklus bozukl

DİFFÜZ HİPERPİGMENTASYONU 
YÖNETİR

Zamanla bütün vücudunda renk koyulaşması 
şikayeti ile gelen hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Diffuz 
hiperpigmentasyona neden olabilecek hastalıkları 
sıralar(endokrin ve metabolik hastalıklar,beslenme 
yetesizlikleri,otoimmun hastalıklar, kollagen doku 
hastalıkları, maligniteler,infeksiyöz 
hastalıklar,böbrek yetmezliği,ağır metal 
zehirlenmesi,kemoterapötik ilaçlar, paraziter 
hastalıklar..vb) Bu hastalıkların ayırıcı tanı 
özelliklerini bilir.Ayırıcı tanıda istenmesi gereken 
tetkikleri bilir ve sıralar.Saptanan nedenlere yö

Baş ağrısı,ellerde titreme,çarpıntı 
,terleme,ishal-kabızlık,ateş,halsizlik gibi 
semptomların varlığını sorgular
Kadın hastalarda gebelik,hormonal ilaç 
alımı ve adet düzensizliğini sorgular.
Deri ve mukozaları içini alacak şekilde 
dermatolojik ve sistemik muayene yapar.
Tanı koyar
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Diffüz hiperpigmentasyona neden olabilecek 
hastalıkların ayırıcı tanısı

VİTİLİGOYU YÖNETİR
Vücudun herhangi bir bölgesinde renk kaybı 
şikayeti ile gelen hastanın öyküsünü alır. Birinci ve ikinci derece aile bireylerini sorgular

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Vitiligonun klinik 
özelliklerini bilir ve sayar.Birlikte görüldüğü 
hastalıkları sayar (troid hastalıkları,tıpI-tipII 
diabetes mellitus, paratroid hasatalıkları, 
pernisiyöz anemi, otoimmunpoliglandüler 
sendrom tıp I,miyastenya gravis

Üstteki bireylerde endokrin hastalıkları sorgular
.Aile öyküsünün varlığı, ailede endokrin 
hastalık varlığını sorgular.Hastalığı ortaya 
çıkarıcı veya başlatıcı nedenleri sorgular.
Hastalığı ortaya çıkarıcı veya başlatıcı 
nedenleri sorgular
Sistemik ve dermatoloji

POST İNFLAMATUAR 
HİPOMELANOZİSİ YÖNETİR

Deride var olan bir hastalık iyileşirken eski 
lezyon yerlerinde ortaya çıkan deri rengi 
açılması şikayeti ile gelen hastanın 
öyküsünü alır

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:: Postinflamatuar 
hipomelanozise neden olabilecek deri hastalıklarını 
sayar( psöriazis,seboreik dermatit , atopik 
dermatit,liken sklero atrofikus,diskoid lupus 
eritematozus,skleroderma,lupus eritematozus,liken 
striatus,mikozis fungoides, sarkoidoz,epidermal 
nevus vb).Post inflamatuar hipomelanozis oluşum 
sürecindeki basamakları sayar.Mevcut lezyonların 
zaman içinde düzeleceğini bilir.Uzun süreli ve 
yaygın lezyonların varlığınd

.Dermatolojik muayenesini yapar.
Primer hastalığa ait iyileşmiş lezyon 
yerlerine sınırlı olan hipopigmente plakları 
belirler.
Tanı koyar.
Tedavi eder
Hipopigmentasyon bölgelerinde eğer primer 
hastalığı aktive etmez ise UV tedavileri ve 
güneş banyo tedavileri yapar
Bu tür deri rengi kayıplarının pr

POST İNFLAMATUAR 
HİPERPİGMENTASYONU YÖNETİR

B ir başka deri hastalığının iyileşmesini 
takiben ortaya çıkan renk koyulaşması 
şikayeti ile gelen hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Deride postinflamatuar 
hiperpigmentasyona neden olan hastalıkları 
sıralar(Liken planus,likenoid ilaç reaksiyonu,liken 
simplex kronikus,lupus eritematozus,diskoid lupus 
eritematozus,morfea,fiks ilaç erupsiyonu, pitriazis 
rozea, herpes zoster,atopik dermatit, piyodermi, akne 
vulgaris,kontakt dermatit,böcek ısırığı,psöriazis,I-II 
derece yanıklar vb). Epidermal 
hiperpigmentasyonlarda tretinoin,salisilik 
asit,hidrokinon,azeleik a

Neden olan dermatolojik hastalığı sorgular
.Dermatolojik muayene yapar.Tanı koyar.
Tanı koyar
.Wood ışığı muayenesi ile melanın 
yerleşiminin derideki seviyesini belirler.
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Tedavi eder
Melaninin dermal veya epidermal 
yerleşimine göre faklı tedaviler uygular.
Güneşten koruyucu yüksek faktörlü losyon 
ve kremlerle hastayı korur

KAROTENEMİ/KSANTODERMAYI 
YÖNETİR

Özellikle el içi ve ayak tabanında sarı/ 
turuncu renk değişikliği şikayeti ile gelen 
hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Karotenemia ya yol 
açabilecek sebze ,meyve ve diğer gıdaları sıralar 
(portakal,mandalina,havuç,yeşil sebze..vb). 
Karotenemiye yaklaşık % 10 oranında diabetes 
mellitus ve hipotroidinin eşlik edebileceğini bilir , bu 
hastalıkların tanı ve tetkiki için gerekenleri 
sayar.Tedavi için karoten içeren gıda alımının 
kesilmesinin yeterli olduğunu bilir.

Karoten içeren sebze/meyve vb gıda alım 
miktarını sorgular.
.Sistemik ve dermatolojik muayene yapar.
Tanı koyar.
Karotenemiye neden olabilecek veya eşlik 
edecek hastalıkları sorgular,bu hastalıklarla 
ayırıcı tanı için için gerekli tetkikleri ister
Tedavi amacı ile etken olabileceğinden 
kuşkulanılan gıda tüketiminin azaltılmasın

RETİKÜLER HİPERPİGMENTASYONU 
YÖNETİR

Çoğunlukla gövdenin intertriginöz 
bölgelerinde yoğunlaşan retiküler/ağsı 
görünümdeki renk koyulaşması şikayeti ile 
gelen hastanın öyküsünü alır

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Retiküler 
hiperpigmentasyona neden olan hastalıkları 
sayar(Atopik dermatit, epidermolizis bülloza 
simpleks,livedo retikularis,diskeratozis 
konjenita,Fanconi anemisi,prurigo 
pigmentoza,benzoil peroksite bağlı kontakt dermatit, 
sistemik ilaçlar;ditiazem,5 floro urasil,bleomisin ..vb 
ilaç alımının yanı sıra lokalize alanlara sınırlı olan 
eritem ab igne,efelid,Gougerot Carteaud’un 
konfluent retikule papillomatozisi gibi). Hastalık

İlaç kullanımı , dermatolojik ve sistemik 
hastalıkları sorgular.
Dermatolojik ve sistemik muayene yapar
Pigmentasyona neden olabilecek 
hastalıkların ayırıcı tanısı için gerekli 
tetkikleri ister.
.Histopatolojik inceleme için biopsi yapar.
Tanı koyar
Tesbit edilen primer hastalığa uygun tedav
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ERİTEMA DİSKROMİKUM PERSTANSI 
YÖNETİR

Boyun,gövde ve nadiren ekstremitelerde 
yama benzeri, gri-kahve,gri-mavi renk 
koyulaşması şikayeti ile gelen hastanın 
öyküsünü alır

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Hastalığı tanır,klinik 
özelliklerini bilir.Benzer dermatolojik görünümle 
seyreden diğer deri hastalıkları (likenoid ilaç 
reaksiyonları,liken plan pigmentozum,generalize fiks 
ilaç döküntüsü,maküler ürtikerya 
pigmentoza,postinflamatuar hiperpigmentasyon vb) 
ile ayırıcı tanı farklılıklarını sayar.Hastalığı tedavi 
edecek etkili bir yöntem olmadığını bilmesine 
rağmen kısmen faydalanabileceği UV tedavileri ve 
sistemik laçları( ko

.Dermatolojik ve sistemik muayene yapar
Renk koyulaşması ile seyredebilen diğer 
deri hastalıkları ile ayırıcı tanı yapar.
Histopatolojik inceleme yapar.
Tanı koyar
Tedavi etmeye çalışır.

Özellikle çocuk hastaların kendiliğinden 
iyileşebileceği konusunda aileyi bilgilendirir
Hastalık hakkında hastayı ve yak

İLAÇLARA BAĞLI 
DİSKOLORASYON/HİPERPİGMENTAS
YONU YÖNETİR

Sınırlı veya yaygın deri rengi farklılaşması 
şikayeti ile gelen hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Diskolorasyona neden 
olabilecek ilaçları 
(amiodarone,azidotimidin,clofazimin,ditiazem,dioksi
n,hidrokinon,minosiklin,psoralen,psikotropik ilaçlar-
klorpronemine,tioridazin,imipramin,amitriptilin-
hormonlar,ağır metaller,antimalaryal 
ilaçlar,kemoterapötik ajanlar..vb) sayar.Kullanılan 
ilacın çeşidine göre ortaya çıkan diskolorasyondaki 
klinik farklılıkları sıralar.Tedavi için öncelikle 
kullanılan ilaçların kesilmesi gerektiğini bi

Kullandığı ilaçları,diğer sistemik veya 
dermatolojik hastalıklarını öğrenir.
.Dermatolojik ve sistemik muayene yapar.
Tanı koyar.
Sorumlu olarak saptanan ilaç veya kimyasal 
alımını keser
Tedavi etmeye çalışır.
.Hastayı hastalık ve tedaviler açısından 
bilgilendirir.

FİZİKSEL ETMENLERLE OLUŞAN 
DERMATOZLARIN YÖNETİMİ GÜNEŞ YANIĞINI YÖNETİR

Güneşe açık vücut bölgeleri veya tüm gövde 
de yaygın eritem, ödem,yanma ,batma 
şikayeti ile gelen hastanını öyküsünü 
alır,hastalık semptomlarını sorgular.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Güneş yanığının 
ultraviyole ışınlarının beklenen etkilerinden 
olduğunu, minimal eritem dozunun 6-20 kat 
fazlasının alınması sonucu meydana geldiğini, UVB 
nin 295-315 nm dalga boyundaki ışınların bu tabloya 
neden olduğunu bilir.Güneş yanığının derecesine 
göre klinik bulgularını bilir ve sıralar.Sistemik ve 
topikal tedavi prensiplerini sayar. Gerektiği 
durumlarda, sıvı replasmanı ve sistemik 
kortikosteroid tedavisi yapmasını bili
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Hastanın öyküsünde fototoksik ilaçların 
kullanımını sorgular.
Hastanın sistemik ve dermatolojik 
muayenesini yaparak klinik bulguları saptar, 
yanık derecesini belirler.
Sistemik muayenede bulantı,kusma, 
somnolans, hipovolemik şok, genel vücut 
ödemi bulguları varsa bu durumda has

POLİMORF IŞIK ERUPSİYONUNU 
YÖNETİR

Güneşe açık vücut bölgelerinde kaşıntı ve 
kızarıklık şikayeti ile gelen hastanın 
öyküsünü alır, mevsimlerle hastalık ilişkisini 
öğrenir

ÖĞRENİM HEDEFLERİ :Polimorf ışık 
erupsiyonunun sıklıkla kadın hastalarda , her sene 
bahar ve erken yaz aylarında tekrarladığını 
bilir.Hastalığın öncelikle gövdenin güneşe açık 
alanlarında başladığını, ilerlemiş klinik formlarda 
gövdenin kapalı alanlarında da lezyonların ortaya 
çıkabileceğini bilir. Hastalığın farklı klinik tiplerini 
sayar.Karışabileceği diğer fotodermatozlar (aktinik 
prurigo,fotokontakt dermatit,airborne kontakt 
dermati), sistemi

Dermatolojik muayene yapar
Dermatolojik muayene bulguları ve hastanın 
öyküsüne dayanarak tanı koyar
Fotodermatozlarla ayırıcı tanı yapar
Bu ayırıcı tanıda gerekli olan testleri ister
Tanı zorluğunda histopatolojik inceleme 
yapar.
Tedavi eder
Güneş ışınlarından koruyucu yüksek 
faktörlü preparatlar

AKTİNİK PRURİGOYU YÖNETİR

Güneşe açık vücut bölgelerinde kaşıntı ve 
kızarıklık şikayeti ile gelen hastanın 
öyküsünü alır, mevsimlerle hastalık ilişkisini 
öğrenir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Aktinik prurigo nun 
özellikle çocukluk yaşta ve seyrek görülen bir 
fotodermatoz olduğunu bilir. İlkbahar -yaz aylarında 
arttığını, gövdenin özellikle güneşe açık alanları;yüz 
ve bacaklarda, kaşıntılı papül,nodül ,plaklar ve yer 
yer sikatrislerden oluşan lezyonlarını sayar.Deri 
bulgularına ilaveten özellikle alt dudakta yoğunlaşan 
eksfoliatif keilit tablosunun da hastalığa eşlik ettiğini 
bilir.Geç dönemde ortaya çıkabilecek olan

Dermatolojik muayene ve hastanın 
öyküsüne dayanarak tanı koyar.
Hastalığın diğer kaşıntılı dermatozlarla 
ayırıcı tanısını yapar.
Bu ayırıcı tanı için gerekli testleri ister.
Tanı zorluğunda histopatolojik inceleme 
yapar.

Sistemik dermatolojik muayene bulgularının 
yoğun olduğu hastalarda göz muayenesi
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HİDROAE AESTİVALE/HİDROAE 
VAKSİNİFORME yi YÖNETİR

Özellikle yüzde yanaklar,burun ve çenede 
yoğunlaşan,vücudun güneşe açık alanlarında 
ortaya çıkan, kaşıntı ve yanmanın eşlik 
ettiği, eritemli papül,üzeri vekiküllü ve yer 
yer hemorajik krutlu papül i le 
karakterize,su çiçeğine benzer lezyonlarla ge

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Hastalığın çoklukla kız 
çocuklarında,ilkbahar yaz aylarında ortaya çıktığını 
bilir.Klinik bulgularını ve ortaya çıkış seyrini 
bilir.Hastaların özellikle UVA ‘ya karşı aşırı duyarlı 
olduklarını bilir.Eritropoietik porfiri,polimor ışık 
erupsiyonu,aktinik prurigo ile ayırıcı tanı 
farklılıklarını sayar.Tedavi amacı ile öncelikle 
güneşten koruma yollarını bilir ve sıralar.Topikal ve 
sistemik kullanabileceği ilaçları (klorokin,hidrok

Bebekliğinden beri devam eden ve skatris 
bırakarak iyileşen bu lezyonların bahar ve 
yaz aylarında ortaya çıkıp çıkmadığını 
sorgular
.Baş ağrısı,halsizlik,ateş

KRONİK AKTİNİK 
DERMATİTİ/AKTİNİK RETİKULOİDİ 
YÖNETİR

Yüz,boyun ve el sırtlarında eritemli,yer yer 
morumsu-kahverengi koyu pigmentasyon 
gösteren kaşıntılı papül ve plaklarla 
müracaat eden hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Aktinik retikuloid 
tablosunda lezyonların özelliklerini ve klinik 
karakterlerini sıralar. Hastalığın çoğunlukla 
erkeklerde ve 50 yaş üzerinde ortaya çıktığını 
bilir.Hastalığın sadece yüze sınırlı kalamıyacağını 
,boyun,ense,göğüse yayılabileceğini ,hatta tüm 
vücudu kaplıyarak eritrodermi ye neden 
olabileceğini bilir.Fotodermatozlarla ayırıcı tanı 
farklılıklarını sayar.Fotokontakt duyarlanmaya neden 
olan maddeleri (PABA,PABA- der

Kullandığı sistemik 
ilaçları,kolonya,parfüm,kozmetik ürünleri 
sorgular.
Dermatolojik ve sistemik muayene yapar.
Tanı koyar.
Tanıyı desteklemek ve ayırıcı tanı için 
histopatolojik inceleme yapar.
Fotodermatozlarla ayırıcı tanı yapar.
Tanı ve ayırıcı tanı için düşük doz 
UVA,UVB ve

SOLAR ÜRTİKERİ YÖNETİR

:Gövdenin dışa açık alanlarında şiddetli 
kaşıntılı, eritemli ve ödemli plaklarla gelen 
hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Solar ürtikerin ,10-30 yaş 
arasında ve Dünya' da yaygın olduğunu ,güneş ışığı 
ile temasın hemen arkası veya birkaç saat sonrasında 
ortaya çıktığını bilir,klinik özelliklerini sayar. Ağır 
formlarında sistemik bulgular (baş dönmesi,uyku, 
dispne vb) ve kollaps gelişebileceğini bilir ve 
sistemik bulguları sıralar.Solar ürtikerin klinik 
seyrini bilir.Fotoprovokasyon testlerini ve uygulama 
yöntemlerini bilirKarışabileceği fotodermat

Güneşte kalma ile lezyonların ortaya çıkma 
ilişkisini ve kaybolma sürelerini sorgular.
Sistemik olarak baş dönmesi, uyku,dispne 
gibi semptomların varlığını araştırır.
Dermatolojik ve sistemik muayene yapar.
Hastalık tanısını koyar
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Gerek görürse histopatolojik inceleme 
yaparak tanıyı destekler
Fotoprovokasyon testleri ile tanı

KALLUSU YÖNETİR

El içi ve ayak tabanlarında ağrılı sertlik 
şikayeti ile gelen hastanın öyküsünü alır; 
mesleğini sorgular,el ve ayaklarını 
kullanarak sürekli tekrarladığı travmatik 
hareketleri öğrenir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:: Kallusun klinik 
özelliklerini sayar. Kallusun genellikle tek taraflı ve 
tekrarlayan kronik travmalar sonucu ortaya 
çıkabileceğini bilir Palmoplanter hiperkeratoz yapan 
nedenleri ( Konjenital hiperkeratozlar,clavus,planter 
verru vb) sıralar ve ayırıcı özelliklerini bilir.Kallusda 
tedavi prensiplerini ve koruyucu önlemleri sayar.

Aile öyküsünün varlığını araştırır
.Dermatolojik muayenesini yapar
Tanı koyar.
Palmoplanter hiperkeratoz ile seyreden 
hastalıklardan ayırıcı tanı yapar
Tedavi eder
Tedavinin önceliği olarak kronik travma 
veya basının sonlandırılmasını sağlar
Mevcut

KLAVUSU YÖNETİR

Ayaklardaki bası bölgelerinde ağrılı 
sertlik,yürüme zorluğu, üzerine basamama 
şikayeti ile gelen hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:El ve ayaklara lokalize 
hiperkeratozlar ve planter verrulerle ayırıcı tanı 
özelliklerini sayar.Topikal keratolitik veya küretaj ile 
tedavi prensiplerini bilir.Bası bölgelerindeki basıyı 
hafifletici önlemleri sıralar.Tekrarlamaması 
açısından hastanın bilgilendirilmesi gereğini bilir ve 
bunun için gerekli önlemleri sıralar

Dermatolojik muayene yaparak ayakta bası 
bölgelerindeki kemik çıkıntılarının üzerine 
denk gelen deride, ortası göbekli,sert 
hiperkeratotik lezyonun özelliklerini belirler.
Tanı koyar.
Ayırıcı tanı yapar
Tedavi eder.
Hastayı bilgilendirerek basının önlenmesini 
sağlar ve bunun için gerekli önerilerde 
bulunur.

DEKUBİTİS ÜLSERİNİ YÖNETİR
Hasta veya hasta yakınlarından hastalık 
öyküsü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Dekübitis ülserinin 
derecelendirilme kriterlerini sayar(I,II,III,IV,V 
basamak olarak).Tedavi için basının ortadan 
kaldırılması veya hafifletilmesi gerektiğini bilir.İlk 
I,II,III derecelerde medikal lokal tedaviler,IV ve V 
derecelerde nekrotik doku debritmanı,kas 
flepleri,deri greftleri kullanmasının faydalı olacağını 
bilir.Tedaviye cevapsız olgularda negatif basınç 
aletlerinin kullanımı(VAC=vacuum asisted 
closure),hidrogel,hidr

Sürekli yatış nedenleri, primer ve eşlik eden 
hastalıkları öğrenir
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Devamlı kullandığı ilaçları öğrenir
Dermatolojik muayene yaparak yatakla 
sürekli temas eden bası bölgesindeki mevcut 
lezyonu derecelendirir ve hastalık tanısını 
koyar
Ülserin derecesine göre tedavi planlar ve 
yapar.
Sürekli yatmak zorunda olan hastalar için 
planlanmış özel yatak kullanılmasını önerir.
.Eğer mümkünse

DERMATİTİS ARTEFAKTAYI YÖNETİR

Şiddetli kaşıntı ve ellerin ulaşabildiği vücut 
bölgelerinde yoğunlaşan ekskoriye papül 
nodül,ülser ve pigmentasyon değişiklikleri 
ile müracaat eden hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Dermatitis artefaktanın 
semptom ve klinik özelliklerini sıralar.Hasta ile iyi 
bir iletişim kurması gerektiğini ve tedavinin başarılı 
olması için öncelikle psikiyatrik desteğin önemini 
bilir.Semptomatik topikal ve sistemik tedavileri bilir 
ve sıralar.Psikosomatik ve kaşıntılı 
hastalıklarla(Prurigo nodularis,Liken simpleks 
kronikus,atopik dermatit, pruritus vb) ayırıcı tanı 
farklılıklarını sayar.Bu grup hastalarda hastanın heki

Sekonder hastalıkları , ilaç kullanım 
alışkanlıklarını sorgular

.Bu hastalar yaşadıkları süreçteki semptom 
ve tedavileri yazarak saklama alışkanlığında 
olduğundan , listelerin varlığını sorgular.
.Dermatolojik ve sistemik muayene yapar
.Hiçbir dermatozun klinik gö

YANIKLARI YÖNETİR
Yanık şikayeti ile gelen hastanın öncelikle 
öyküsünü alır,neden olan etkeni öğrenir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Yanığın yüzey genişliği 
ve derecelendirmesini ,çocuk ve erişkindeki 
sınıflama farklılıklarını bilir.Sistemik ve topikal 
semptomatik tedavilerin yanısıra intravenöz sıvı 
desteği sağlaması gerektiğini bilir.Pnömoni,üriner 
infeksiyon ve sepsis gelişme ihtimaline karşı alması 
gereken önlemleri bilir ve sayar.Ak.böbrek 
yetmezliği,deliryum,endokardit gibi sistemik 
belirtiler olabileceğini bilir.Hastadaki risk 
faktörlerini ( 60 yaş üz

Dermatolojik ve sistemik muayene yaparak 
yanık yüzeyini ve yanığın derecesini belirler
Tanı koyar.
Tedavi eder.
I. derece yanıklarda öncelikle ağrının 
giderilmesini sağlar.
I ve II . derece yanıklarda lokal tedavinin 
yanısıra eğer yanık yüzeyi geniş ise sıvı 
desteği sağlar
II.derece ve geniş yüzeyli 
yanıklarda,hastanın sistemik semptomlarını
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ERİTEM AB İGNE Yİ YÖNETİR

Özellikle diz,bacak,glutealar ve sırt gibi 
alanlarda örümcek ağı benzeri renk 
koyulaşması şikayeti ile gelen hastanın 
öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Eritem ab igne 
tablosunun klinik bulgu ve semptomlarını, kızılaltı 
800-17000 nm dalga boylu ışınların kronik tekrarlı 
temasına bağlı olarak geliştiğini bilir.Livedo 
retikularis ile ayırıcı tanı farklılıklarını sayar.Tedavi 
için ısı temasının kesilmesi gerektiğini 
bilir.Hastalığın ortaya çıktığı alanda uzun dönemde 
karsinom gelişebileceği ihtimali olduğunu sıralar.

Isınma amaçlı kullanılan lokan ısı araçlarını 
sorgular
.Dermatolojik ve sistemik muayene yapar.
Tanı koyar.
Topikal tedavi yapar
Lokal ısı araçları ile yakın teması n 
kesilmesini önerir
Nemlendirici ve lokal antihistaminiklerle 
hastayı rahatlatır
Hastalığın mevcut durumu ve uzun dönem 
sonuçları hakkında

SİPER AYAĞINI YÖNETİR.
0 ˚C altında soğuğa maruz kalmış hastanın 
öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Donuk tablosunu 
derecelendirmeyi bilir ve kriterleri sayar.Donuğun 
derecesine göre yapacaği medikal tedaviyi sıralar. 
Antikuagulan tedavi protokollerini bilir.Donuk 
bölgesinin ısıtılma derecesi ve ısıtılma süresine 
riayet etmenin önemini bilir.

Sigara içimi ve vasküler hastalık 
birlikteliğini sorgular
Sistemik ve dermatolojik muayene yapar.
Tanı koyar
Donuk seviyesini belirler.
Tedavi eder.
Şiddetli ağrı olması nedeniyle analjezikler 
kullanır
Donan bölgeyi 30-45 dakika ,40-42 ˚C ısıtır
Isıtma derece ve süresine riayet edilmediği 
takdirde yeni nekroz ve bül alanları 
oluşabileceği konusunda hasta ve yakınlarını 
bilg

PERNİYOZİSİ YÖNETİR

:Vücudun uç ve uçlara yakın bölgelerinde 
özellikle soğuk mevsimlerde daha yoğun 
olarak ortaya çıkan morarma,kaşıntılı 
döküntü şikayeti ile gelen hastanın 
öyküsünü alır

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Perniyozise yol açan 
etyolojik nedenleri sıralar.Kollagen doku ve vasküler 
hastalıklar,akrosyanoz,sarkoidozun lupus 
perniosu,kriyofibrinojenemi ile ayırıcı tanı 
farklılıklarını sayar.Ayırıcı tanı için gerekli olan 
biyokimyasal ve immunolojik tetkikleri 
bilir.Medikal tedavi prensiplerini bilir ve 
kullanabileceği sistemik ilaçları ( nifedipin, 
tamoksifen,nikotinik asit gibi) sıralar.

Dermatolojik ve sistemik muayene yapar.
Tanı koyar
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Bül ve ülser ile seyreden klinik tablolarda 
histopatolojik inceleme ile tanıyı destekler
Ayırıcı için gerekli tetkikleri ister ve ayırıcı 
tanı yapar
Sistemik medikal tedavi dener.
Lokal ısıtma,koruyucu kıyafetler ve sı

AKROSİYANOZU YÖNETİR

El,ayak gibi gövde uçlarında ve nadiren yüz 
bölgesinde kalıcı morarma ,soğukluk ve ağrı 
şikayeti ile gelen,adolesan çağındaki 
hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Akrosiyanoza yal 
açabilecek hastalıkları (kollagen doku 
hastalıkları,kryoglobulinemi,paraneoplastik 
sendrom, antifosfolipid antikor sendromu, 
paraproteinemi,şizofreni, kr.yorgunluk 
sendromu,anoreksia nevroza,ilaçlar-amfoterisin 
B,interferon -∝2a) sayar. Ayırıcı tanı için gerekli 
tetkikleri sıralar.Hastanın nikotinik asit ve 
pentoksifilin ..vb. ilaçlardan nisbeten 
faydalanabileceğini bilir .Ayrıca ısı 
uygulamaları,egzersiz ve s

Dermatolojik ve sistemik muayene yapar
Sistemik muayenede özellikle periferik 
damarları kontrol eder.
İlaç alımı ve aile öyküsü sorgular
Tanısını koyar
Akrosiyanoza yol açan vasküler , kollagen 
ve sistemik hastalıklarla ayırıcı tanı için 
gereken tetkikleri ister
Tedavi etmeye çalışır,

AKUT VE KRONİK RADYODERMİTİ 
YÖNETİR

Radyasyon temasını takiben o bölgede 
ortaya çıkan eritem,ödem ve sızlama 
şikayeti ile gelen hastanın öyküsünü alır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:Akut ve kronik 
radyodermitin klinikfarklılıklarını sayar.Akut 
dönemde tedaviyi bilir.Kronik dönemde oluşabilecek 
değişiklikleri bilir.Kronik radyodermitin prekanseröz 
bir lezyon olduğunu ve böyle bir zeminde 
gelişebilecek deri kanserlerini sayar.

Tanı koyar.
Medikal olarak topikal kortikosteroidlerle 
erken dönemde tedavi yapar
.Geç dönem hastalarda varsa nekroz 
alanlarını debride eder.
.Nemlendirici ve koruyucu topikal 
uygulamalarla deri bakımı yapar
Dışa açık vücut bölgelerinde ise güneşten 
korunma önerir.
Hastayı uzun dönemde gelişebilecek 
radyasyon keratozları

ERİTEMLİ SKUAMLI 
DERMATOZLARIN YÖNETİMİ PSORİAZİSİ YÖNETİR TANI KOYAR

Anamnez alır, yakınlarında aynı hastalıktan var mı 
diye araştırır Hastalığın semptomlarını tarif eder
Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar, eklem 
tutulumu açısından muayene eder Klinik bulgularını anlatır ve gördüğünde tanır
Hastalığın tipik ve atipik klinik görünümünlerini ve 
tiplerini ayırt eder

Hastalığın tipik ve atipik klinik 
görünümünlerinin ve tiplerini bilir
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Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder ve gösterir

Hastalığa özgü tanısal fenomenleri yapar
Hastalıkla ilgili fenomenleri tarif eder ve 
gösterir

Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi alır 
ve sonuçlarını yorumlar

Ayrıcı tanı için biyopsinin alınacağı uygun 
lezyonu seçmesini ve biyopsi raporunu 
yorumlamasını bilir

Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
laboratuvar tetkikleri ister ve yorumlar

Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli 
olan laboratuvar tetkiklerini bilir

TEDAVİ EDER
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular

Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem 
ve ajanlarını, etki ve yan etkileri ile sıralar

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını bilir, ve 
komlikasyon geliştiğinde süreci nasıl 
yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olmadığı, iç hastalıkları ile ilişkili olmadığı, 
ancak bazı şiddetli formlarının olduğu gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler (özellikle travma, enfeksiyonlar, ilaç, stres) 
hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olup olmadığı, iç hastalıkları 
ile ilişkili olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler (özellikle banyo yaparken kese 
yapmaması, dar giysiler giym

LİKEN PLANUS VE LİKENOİD 
ERÜPSİYONLARI YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Hastalığın semptomlarını tarif eder

Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar, özellikle 
yanak mukozası ve genital mukozaya bakar Klinik bulgularını tanır

Sistemik muayene yapar ve gerek duyarsa ilgili 
branşla konsulte eder

Hastalığın sistemik hastalıklarla ilişkili 
olabileceğini bilir ve ilgisi varsa bu durumu 
yönetmesini bilir

Hastalığın tipik ve atipik klinik görünümünlerini ve 
tiplerini ayırt eder

Hastalığın tipik ve atipik klinik 
görünümünlerini ve tiplerini bilir

Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder

Uygun lezyonu belirler, biyopsi alır ve sonuçlarını 
yorumlar

Biopsi için uygun lezyonu belirlemeyi ve 
sonuçlarını yorumlamasını bilir

Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
laboratuvar tetkikleri ister ve yorumlar

Hastalığın ve karışabileceği hastalıkların 
laboratuar bulgularını anlatır

TEDAVİ EDER Hastaya uygun tedavi protolunu belirler ve uygular
Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem 
ve ajanlarını, etki ve yan etkileri ile tarif eder

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Hastalığın komplikasyonlarını ve 
komplikasyonlar geliştiğinde bu durumu nasıl 
yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olmadığı, iç hastalıkları ile ilişkili olup 
olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, 
hastalığı tetikleyen faktörler (travma, ilaçlar ve stres) 
hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, iç hastalıkları ile 
ilişkili olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler (travma, stres ve tetikleyen ilaçlardan 
kaçınması) hakkında bilg

PİTİRİYAZİS ROZA’Yİ YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır 1. Hastalığın semptomlarını tarif eder
Deri ve deri eki muayenesini yapar Klinik bulgularını anlatır ve gördüğünde tanır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastalığın tipik ve atipik klinik görünümünlerini 
ayırt eder

Hastalığın tipik ve atipik klinik 
görünümünlerini ve tiplerini bilir

Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Ayırıcı tanıya girebilecek hastalıkları bilir ve 
bunların karışan yönlerini anlatır

Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi alır 
ve sonuçlarını yorumlar

Biopsi alınacak lezyonu ve biopsi sonucunu 
yorumlamasını bilir

Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
laboratuar tetkikleri ister ve sonuçları yorumlar

Hastadan istenecek laboratuvar tetkiki ve 
bunların sonuçlarının yorumlanmasını bilir

TEDAVİ EDER
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular

Hastaya uygun tedavi protokolünü 
belirlenmesini ve bunun nasıl uygulanacağını 
bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Hastalığın komplikasyonlarını ve 
komplikasyonlar geliştiğinde süreci nasıl 
yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olmadığı, iç hastalıkları ile ilişkili olmadığı, 
gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, hastalığı 
tetikleyen faktörler hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, iç hastalıkları ile 
ilişkili olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, 
tedavisi, hastalığı tetikleyen faktörler hakkında 
bilgi vermesi gerektiğini ifade eder

PİTİRİYAZİS RUBRA PİLARİSİ 
YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Hastalığın bulgularını tarif eder

Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar Klinik bulgularını anlatır ve gösterir
Hastalığın klinik tiplerini ayırt eder Hastalığın klinik tiplerini tarif eder

Ayırıcı tanısını yapar
Karışabileceği hastalıkları bulguları ile tarif 
eder

Tanıda kullanabileceği laborauvar tetkikleri ister ve 
uygular Laboratuvar bulgularını anlatır

TEDAVİ EDER
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular

Hastalığın tedavi protokollerini ve bunların 
uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Hastalığın komplikasyonlarını ve 
komplikasyonlar geliştiğinde süreci nasıl 
yöneteceğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olmadığı, iç hastalıkları ile ilişkili olmadığı, 
gidişatı, komplikasyonları, tedavisi hakkında bilgi 
verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, iç hastalıkları ile 
ilişkili olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, 
tedavisi, hakkında bilgi vermesi gerektiğini bilir

ERİTRODERMA’YI YÖNETİR TANI KOYAR
Anamnez alır, ayrıntılı ilaç öyküsü ve ilgili 
olabilecek hastalıkları sorgular

Hastalığın bulgularını ve neden olabilecek 
atiyolojik nedenleri sıralar

Deri, mukoza deri ekleri ve dikkatli sistemik 
muayene yapar Hastalığın klinik bulgularını tarif eder
Ayırıcı tanıyı yapar Ayırıcı tanıya girecek hastalıkları bilir
Etyolojik nedene yönelik hastalıklar açısından 
ayrıntılı deri ve eklerinin muayenesini yapar

Etolojik nedene yönelik nedenleri ve bunların 
bulgularını sıralar

Tanıya, etyolojik nedenlere ve sistemik bulgular 
varsa buna yönelik laboratuvar tetkikleri ister ve 
uygular

Hastalığın ve muhtemel etyolojik nedenlerin 
laboratuvar bulgularını bilir

TEDAVİ EDER
Klinik bulgulara uygun tedavi protokollerini belirler 
ve uygular

Hastalığın tedavi prokollerini ve uygulamasını 
bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Komplikasyonları tedavi eder ve yönetir
Hastalığın lokal ve sistemik komplikasyonlarını 
ve yönetmesini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olmadığı, iç hastalıkları ve ilaçlarla ile 
ilişkili olabileceği, gidişatı, komplikasyonları, hayati 
önem arzeden bir hastalık olduğu ve tedavisi 
hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, iç hastalıkları ve 
ilaçlarla ile ilişkili olabileceği, gidişatı, 
komplikasyonları, hayati önem arzeden bir 
hastalık olduğu ve tedavisi hakkında bilgi 
vermesi gerektiğini ifade ed

REİTER SENDROMU’NU YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Hastalığın semptomlarını tarif eder
Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar Klinik bulgularını anlatır ve gösterir
Sistemik muayene yapar, gerek duyarsa ilgili branşla 
konsulte (özellikle göz ve üroloji) eder

Hastalığın hangi sistemik bulgular yapacığını 
bilir

Hastalığın tanısında ve ayırıcı tanısında 
kullanılabileceği laboratuar tetkikleri ister ve 
sonuçları yorumlar

Hastalığın tanısında ve ayırıcı tanısında 
kullanılabileceği laboratuar tetkikleri ve 
muhtemel sonuçlarını tarif eder

TEDAVİ EDER Hastaya uygun tedavi protolunu belirler ve uygular
Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem 
ve ajanlarını, etki ve yan etkileri ile sıralar

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Hastalığın komplikasyonlarını ve 
komplikasyonlar geliştiğinde süreci nasıl 
yöneteceğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, 
tedavisi hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi hakkında bilgi 
vermesi gerektiğini ifade eder

FİGÜRE ERİTEMLERİ YÖNETİR TANI KOYAR
Anamnez alır, özellikle etyolojik faktörleri ayrıntılı 
sorgular

Hastalığın semptomlarını ve etyolojik 
nedenlerini tarif eder

Deri-mukoza-deri eki muayenesini ve sistemik 
muayeneyi yapar Klinik bulgularını anlatır ve gösterir
Hastalığın klinik tiplerini ayırt eder Hastalığın klinik tiplerini anlatır
Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Hastalığın ayırıcı tanısında düşünülebilecek 
hastalıkları bilir, anlatır

Hastalığın tanısı ve klinik takibi açısından gerekli 
tetkikleri ister

Hastalığın tanısı ve klinik takibi açısından 
gerekli tetkikleri, uygulamalarını ve sonuçlarını 
yorumlamasını bilir

TEDAVİ EDER
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular

Hastaya uygun tedavi protokolünü belirlemesini 
ve uygulamasını bilir

Uygun klinik tipte tedaviye multidisipliner yaklaşır
Başka branşlarla ortak yaklaşımı ve hastayı 
yönlendirmeyi bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonlar 
geliştiğinde bu süreci yönetir

Komplikasyonları ve komplikasyonlar 
geliştiğinde yönetmesini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
etyolojik nedenleri, gidişatı, komplikasyonları, 
tedavisi hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, hayatı tehdit edici 
olabileceği, tedavisi hakkında bilgi vermesi 
gerektiğini ifade eder

PARAPSÖRİAZİSİ YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Hastalığın semptomlarını tarif eder
Deri, mukoza, sistemik muayene ve mutlaka lenf 
nodu muayenesi yapar Klinik bulgularını anlatır ve gösterir
Hastalığın klinik tiplerini ayırt eder Hastalığın klinik tiplerini anlatır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Hastalığın ayırıcı tanısında düşünülebilecek 
hastalıkları bilir, anlatır

Hastalığın tanısı ve klinik takibi açısından gerekli 
tetkikleri ister, mutlaka biopsi yapar

Hastalığın tanısı ve klinik takibi açısından 
gerekli tetkikleri, uygulamalarını ve sonuçlarını 
yorumlamasını bilir

TEDAVİ EDER
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular

Hastaya uygun tedavi protokolünü belirlemesini 
ve uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonlar 
geliştiğinde bu süreci yönetir

Komplikasyonları ve komplikasyonlar 
geliştiğinde yönetmesini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
etyolojik nedenleri, gidişatı, önemli bir hastalık 
olduğu, komplikasyonları, tedavisi hakkında bilgi 
verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, etyolojik nedenleri, gidişatı, önemli 
bir hastalık olduğu, komplikasyonları, tedavisi 
hakkında bilgi vermesi gerektiğini ifade eder

ERİTEMA MULTİFORME’Yİ YÖNETİR TANI KOYAR
Anamnez alır, özellikle herpes labialis olmak üzere 
geçirdiği enfeksiyonları ve aldığı ilaçları sorgular

Hastalığın semptomlarını ve etyolojik 
nedenlerini tarif eder

Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar, mutlaka 
göz konsültasyonu yaptırır Klinik bulgularını anlatır ve gösterir
Hastalığın klinik tiplerini ayırt eder Hastalığın klinik tiplerini anlatır
Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Hastalığın ayırıcı tanısında düşünülebilecek 
hastalıkları bilir, anlatır

Hastalığın tanısı ve klinik takibi açısından gerekli 
tetkikleri ister

Hastalığın tanısı ve klinik takibi açısından 
gerekli tetkikleri, uygulamalarını ve sonuçlarını 
yorumlamasını bilir

TEDAVİ EDER
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular

Hastaya uygun tedavi protokolünü belirlemesini 
ve uygulamasını bilir

Şiddetli formlarda tedaviye multidisipliner yaklaşır
Başka branşlarla ortak yaklaşımı ve hastayı 
yönlendirmeyi bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonlar 
geliştiğinde bu süreci yönetir

Komplikasyonları ve komplikasyonlar 
geliştiğinde yönetmesini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, hayatı 
tehdit edici olabileceği, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, hayatı tehdit edici 
olabileceği, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder

PURPURİK DERMATOZLARIN 
YÖNETİMİ
EOZİNOFİLİK DERMATOZLARIN 
YÖNETİMİ
NÖTROFİLİK DERMATOZLARIN 
YÖNETİMİ
PURPURİK DERMATOZLARI YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Hastalığın bulgularını anlatır

Deri-mukoza-deri eki muayenesini ve sistemik 
muayeneyi yapar Klinik bulgularını anlatır ve gösterir
Hastalığın klinik tiplerini ayırt eder Hastalığın klinik tiplerini anlatır
Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Hastalığın ayırıcı tanısında düşünülebilecek 
hastalıkları bilir, anlatır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastalığın tanısı ve klinik takibi açısından gerekli 
tetkikleri, özellikle kanama fonksiyon testlerini ister 
ve biopsi yapar

Hastalığın tanısı ve klinik takibi açısından 
gerekli tetkikleri, uygulamalarını ve sonuçlarını 
yorumlamasını bilir

TEDAVİ EDER
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular

Hastaya uygun tedavi protokolünü belirlemesini 
ve uygulamasını bilir

Uygun klinik tipte tedaviye multidisipliner yaklaşır
Başka branşlarla ortak yaklaşımı ve hastayı 
yönlendirmeyi bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonlar 
geliştiğinde bu süreci yönetir

Komplikasyonları ve komplikasyonlar 
geliştiğinde yönetmesini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
etyolojik nedenleri, gidişatı, komplikasyonları, 
tedavisi hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, etyolojik nedenleri, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi hakkında bilgi 
vermesi gerektiğini ifade eder

EOZİNOFİLİK DERMATOZLARI 
YÖNETİR
NÖTROFİLİK DERMATOZLARI 
YÖNETİR

DERİ- MUKOZA İNFEKSİYOZ 
DERMATOZLARININ YÖNETİMİ

BAKTERİYEL DERİ HASTALIKLARINI 
YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Hastalıkların semptomlarını tarif eder

Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar; hastanın 
hastalığı ile ilgisi olabilecek sistemik muayene 
bulgularını yapar, gerekiyorsa ilgili branşlarla 
konsulte eder Klinik bulgularını tanır
Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder

Gerekli laboratuvar tetkikleri ister, özellikle 
lezyondan direk mikroskobik inceleme ve kültür için 
uygun materyal alarak değerlendirir veya 
laboratuvara gönderir

Hastalığın tanısında ve ayırıcı tanısında 
kullanılacak laboratuvar testleri ve 
uygulamalarını bilir

Hastalık bildirilmesi zorunlu bir hastalıksa ilgili 
kurumlara bildirimini yapar

Hastalık bildirilmesi zorunlu bir hastalık olup 
almadığını bilir

TEDAVİ EDER Hastaya uygun tedavi protolunu belirler ve uygular
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirlemesini 
ve uygulamasını bilir
Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem 
ve ajanlarını, etki ve yan etkileri ile tarif eder

Uygun klinik tipte tedaviye multidisipliner yaklaşır
Başka branşlarla ortak yaklaşımı ve hastayı 
yönlendirmeyi bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Komplikasyonları ve komplikasyonlar 
geliştiğinde yönetmesini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olup olmadığı, iç hastalıkları ile ilişkili olup 
olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, 
korunma ve hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi verir.

astaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile 
ilişkili olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığa yol açan 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

DERİ TÜBERKÜLOZLARINI YÖNETİR TANI KOYAR

1. Anamnez alır, 2. Deri-mukoza-deri eki 
muayenesini yapar, 3.Hastanın hastalığı ile ilgisi 
olabilecek sistemik muayene bulgularını yapar, 
gerekiyorsa ilgili branşlarla (özellikle göğüs 
hastalıkları) konsulte eder, 4.Deri tüberkülozlarının 
tipik ve Hastalıkların semptomlarını tarif eder
Deri-mukoza-deri eki, sistemik muayene ve özellikle 
akciğerler ve lenf bezleri muayenesini yapar, 
gerekiyorsa ilgili branşlarla (özellikle göğüs 
hastalıkları) konsulte eder

Klinik bulgularını tanır ve klinik süreci 
yönetmesini bilir

Deri tüberkülozlarının tipik ve atipik klinik 
görünümünlerini ve tiplerini ayırt eder Hastalığın klinik tiplerini anlatır ve bilir
Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder
Sonuçları yorumlamasını bilir

Uygun laboratuvar tetkikleri; özellikle, mikroskobik 
inceleme, kültür, ppd ve PCR ister; sonuçlarını 
yorumlar

Hastalığın tanısında ve ayırıcı tanısında 
kullanılacak laboratuvar testleri ve 
uygulamalarını bilir
Sonuçları yorumlamasını bilir

Resmi mercilere bildirim yapar
Resmi mercilere bildirim yapılması gerektiğini 
bilir

TEDAVİ EDER

Hastaya uygun tedavi protolunu belirler ve uygular 
veya tedavinin daha iyi takip edileceği bir merkeze 
yönlendirir Hastanın tedavi sürecini yönetmesini bilir
Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
oluştuğunda yönetmesi bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olup olmadığı, iç hastalıkları ile ilişkili olup 
olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, 
korunma ve hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi verir.

astaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olup olmadığı, iç hastalıkları 
ile ilişkili olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığa yol açan 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder

LEPRAYI YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır
Lepra tiplerinin semptomlarını tarif ederlinik 
bulgularını tanır

Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar Klinik bulguları bilir
Hastanın hastalığı ile ilgisi olabilecek sistemik 
muayene bulgularını yapar (özellikle sinir 
muayenesi, duyu muayenesi, histamin ve terleme 
testi yapar), gerekiyorsa ilgili branşlarla konsulte 
eder

Hastalığın sistemik bulgularını bilir; sinir 
muayenesi, duyu muayenesi, histamin ve 
terleme testi yapmayı gösterir

Hastalığın klinik tiplerini ayırt eder Hastalığın klinik tiplerini anlatır ve bilir
Karışabileceği diğer hastalıklar ile ayırıcı tanısını 
yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder

Gerekli laboratuvar tetkiklerini ister(özellikle basil 
incelenmesi) ve lepromin testini yapar ve sonuçlarını 
yorumlar

Hastalığın tanısında ve ayırıcı tanısında 
kullanılacak laboratuvar testleri ve 
uygulamalarını bilir

Resmi mercilere bildirim yapar
Resmi mercilere bildirim yapılması gerektiğini 
bilir
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TEDAVİ EDER

Hastaya uygun tedavi protolunu belirler ve uygular 
veya tedavinin daha iyi takip edileceği bir merkeze 
yönlendirir Hastanın tedavi sürecini yönetmesini bilir
Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu süreci yönetir

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
oluştuğunda yönetmesi bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile ilişkili olmadığı 
ancak iç organları da tutabileceği, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, korunma hakkında bilgi 
verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile 
ilişkili olmadığı ancak iç organları da 
tutabileceği, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi 
ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermesi 
gerektiğini söyler

MANTAR HASTALIKLARINI YÖNETİR TANI KOYAR
Anamnez alır, hayvanlarla temas hikayesi, ortak 
terlik kullanımı sorgular Hastalıkların semptomlarını tarif eder
Deri ve deri eki muayenesini yapar Klinik bulguları bilir
Hastanın hastalığı ile ilgisi olabilecek sistemik 
muayene bulgularını yapar, gerekiyorsa ilgili 
branşlarla konsulte eder

Hastalığın sistemik bulgularını yönetmesini 
bilir

Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder

Gerekli laboratuvar tetkikleri ister, özellikle 
lezyondan KOH muyayenesi yapar veya kültür için 
uygun materyal alarak değerlendirir veya 
laboratuvara gönderir

Hastalığın tanısında ve ayırıcı tanısında 
kullanılacak laboratuvar testleri ve 
uygulamalarını bilir

Hastalık bildirilmesi zorunlu bir hastalıksa ilgili 
kurumlara bildirimini yapar

Hastalık bildirilmesi zorunlu bir hastalık olup 
almadığını bilir

TEDAVİ EDER Hastaya uygun tedavi protolunu belirler ve uygular
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirlemesini 
ve uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
geliştiğinde süreci nasıl yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile ilişkili olup 
olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, 
korunma ve hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi verir.

astaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile 
ilişkili olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığa yol açan 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder.

PARAZİTER DERİ HASTALIKLARINI 
YÖNETİR TANI KOYAR

Anamnez alır, özellikle yakınlarında var mı diye 
sorgular Hastalıkların semptomlarını tarif eder
Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar Klinik bulguları bilir
Hastanın hastalığı ile ilgisi olabilecek sistemik 
muayene bulgularını yapar, gerekiyorsa ilgili 
branşlarla konsulte eder

Hastalığın sistemik bulgularını yönetmesini 
bilir

Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder

Laboratuvar tetkiklerini ister

Hastalığın tanısında ve ayırıcı tanısında 
kullanılacak laboratuvar testleri ve 
uygulamalarını bilir

Hastalık bildirilmesi zorunlu bir hastalıksa ilgili 
kurumlara bildirimini yapar

Hastalık bildirilmesi zorunlu bir hastalık olup 
almadığını bilir
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TEDAVİ EDER Hastaya uygun tedavi protolunu belirler ve uygular
Hastaya uygun tedavi protokolünü belirlemesini 
ve uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
geliştiğinde süreci nasıl yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile ilişkili olup 
olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, 
korunma ve hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile 
ilişkili olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığa yol açan 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder

BİTLENMEYİ YÖNETİR TANI KOYAR
Anamnez alır, özellikle yakınlarında var mı diye 
sorgular Hastalıkların semptomlarını tarif eder
Deri ve deri eki muayenesini yapar Klinik bulguları bilir
Tanısal tetkikleri yapar, özellikle yumurta veya bit 
arar şüpheli lezyonları mikroskopta inceler Bit veya yumurtasının görünümünü bilir
Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder

TEDAVİ EDER
Hastaya ve bulaşma riski olan yakınlarına uygun 
tedavi protolunu belirler ve uygular

Uygun tedavi protokolünü belirlemesini ve 
uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
geliştiğinde süreci nasıl yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile ilişkili olmadığı, 
gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, korunma ve 
hastalığa yol açan faktörler hakkında bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile 
ilişkili olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, 
tedavisi, hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi vermesi gerektiğini ifade eder.

UYUZU YÖNETİR TANI KOYAR
Anamnez alır, özellikle yakınlarında var mı diye 
sorgular Hastalığın semptomlarını tarif eder
Deri ve deri eki muayenesini yapar Klinik bulguları bilir
Tanısal tetkikleri yapar, özellikle tünel arar ve 
buradan paraziti, yumurtasını veya atıklarını 
göstermeye çalışır Tanısal tetkikleri ve uygulamasını bilir
Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder

TEDAVİ EDER
Hastaya ve bulaşma riski olan yakınlarına uygun 
tedavi protolunu belirler ve uygular

Uygun tedavi protokolünü belirlemesini ve 
uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
geliştiğinde süreci nasıl yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile ilişkili olmadığı, 
gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, korunma ve 
hastalığa yol açan faktörler hakkında bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, iç hastalıkları ile 
ilişkili olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, 
tedavisi, hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi vermesi gerektiğini ifade eder.

DİĞER CİNSEL YOLLA BULAŞAN 
HASTALIKLAR’I YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır, özellikle cinsel partneri sorgular Hastalığın semptomlarını tarif eder

Deri, mukoza ve sistemik muayene yapar Klinik bulguları bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tanısal tetkikleri ister veya yapar, sonuçlarını 
yorumlar

Tanısal tetkikleri, uygulamasını ve sonuçları 
yorumlamasını bilir

Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile özellikle 
genital ülserasyon yapan hastalıklarla ayırıcı tanısını 
yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder

Gerek duyarsa diğer klinik birimlerle konsulte eder Diğer klinik birimlerle konsulte etmesini bilir

Hastalığı gerekli birimlere bildirir
Hastalığı gerekli birimlere bildirmesi 
gerektiğini bilir

TEDAVİ EDER Uygun tedavi protokolunu uygular
Uygun tedavi protokolünü belirlemesini ve 
uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
geliştiğinde süreci nasıl yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, 
korunma ve hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, korunma ve 
hastalığa yol açan faktörler hakkında bilgi 
vermesi gerektiğini ifade eder

SİFİLİZİ YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır, özellikle cinsel partneri sorgular Hastalığın semptomlarını bilir
Deri, mukoza ve sistemik muayene yapar Klinik bulguları bilir
Tanısal tetkikleri ister veya yapar, sonuçlarını 
yorumlar

Tanısal tetkikleri, uygulamasını ve sonuçları 
yorumlamasını bilir

Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile özellikle 
genital ülserasyon yapan hastalıklarla ayırıcı tanısını 
yapar

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder

Gerek duyarsa diğer klinik birimlerle konsulte eder Diğer klinik birimlerle konsulte etmesini bilir

Hastalığı gerekli birimlere bildirir
Hastalığı gerekli birimlere bildirmesi 
gerektiğini bilir

TEDAVİ EDER Uygun tedavi protokolunu uygular
Uygun tedavi protokolünü belirlemesini ve 
uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, 
korunma ve hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, korunma ve 
hastalığa yol açan faktörler hakkında bilgi 
vermesi gerektiğini ifade eder

VİRAL DERİ HASTALIKLARINI 
YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Hastalığın semptomlarını tarif eder

Deri, deri eki, mukoza muayenesi ve sistemik 
muayene yapar Klinik bulguları tarif eder
Tanısal tetkikleri ister veya yapar, sonuçlarını 
yorumlar

Tanısal tetkikleri ve sonuçlarını yorumlamasını 
bilir

Ayırıcı tanıyı yapar Ayırıcı tanıya giren hastalıkları bilir
Gerek duyarsa diğer klinik birimlerle konsulte eder Diğer klinik birimlerle konsulte etmesini bilir

TEDAVİ EDER Uygun tedavi protokolünü uygular
Uygun tedavi protokolünü belirlemesini ve 
uygulamasını bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
geliştiğinde süreci nasıl yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, 
korunma ve hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, korunma ve 
hastalığa yol açan faktörler hakkında bilgi 
vermesi gerektiğini bilir

RİKETSİYA VE PRİONLAR İLE 
OLUŞAN DERİ HASTALIKLARINI 
YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Hastalığın semptomlarını tarif eder

Deri, deri eki, mukoza muayenesi ve sistemik 
muayene yapar Klinik bulguları tarif eder
Tanısal tetkikleri ister veya yapar, sonuçlarını 
yorumlar

Tanısal tetkikleri ve sonuçlarını yorumlamasını 
bilir

Ayırıcı tanıyı yapar Ayırıcı tanıya giren hastalıkları bilir
Gerek duyarsa diğer klinik birimlerle konsulte eder Diğer klinik birimlerle konsulte etmesini bilir

TEDAVİ EDER Uygun tedavi protokolünü uygular
Uygun tedavi protokolünü belirlemesini ve 
uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, korunma ve 
hastalığa yol açan faktörler hakkında bilgi 
vermesi gerektiğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi, 
korunma ve hastalığa yol açan faktörler hakkında 
bilgi verir

HERPES ENFEKSİYONLARI YÖNETİMİ
VERRUCA YÖNETİMİ
ORF YÖNETİMİ
AIDS YÖNETİMİ

SEBOREİK DERMATİT, AKNE VE 
ROZASEA YÖNETİMİ Seboreik Dermatiti yönetir Tanı Koyar

Seboreik dermatitin klinik bulgularını ve tiplerini 
bilir Anamnez alır

Fizik muayene yapar

Seboreik dermatitin klinik tiplerini bilir ve tanır
Hastalığın tanısını koyar

Seboreik dermatitin ayırıcı tanısını yapar Psoriasis vulgaristen ayırt eder
Kontakt dermatitten ayırt eder
Pitiriyazis rozeadan ayırt eder
Rozaseden ayırt eder
Kandidiyazisten ayırt eder

Seboreik dermatit tedavisini yapar Seboreik dermatitin tıbbi tedavisini yapar Yerel ajanlarla tedavi eder
Sistemik ajanlarla tedavi eder

Hasta ve yakınlarını seboreik dermatit konusunda 
bilgilendirir

Akne yönetir Tanı koyar Aknenin klinik bulgularını ve tiplerini bilir Anamnez alır
Fizik muayene yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Aknenin klinik tiplerini bilir ve tanır

Gerekli hormonal ve hematolojik tetkikleri ister
Hastalığın tanısını koyar

Akne ayırıcı tanısını yapar Rozaseden ayırt eder
Perioral dermatitten ayırt eder
Akneiform diğer dermatozlardan ayırt eder

Akne tedavisi yapar Aknenin tıbbi tedavisini yapar Yerel ajanlarla tedavi eder
Sistemik ajanlarla tedavi eder

Hasta ve yakınlarını akne konusunda bilgilendirir
Akne komplikasyonlarını yönetir Akne komplikasyonlarını bilir ve tanır

Komplikasyonların tedavi şekillerini bilir ve açıklar
Rozase yönetir Tanı koyar Rozase kliniğini ve tiplerini bilir Anamnez alır.

Fizik muayene yapar
Hastalığın klinik tiplerini belirler
Hastalığın tanısını koyar

Ayırıcı Tanısını Yapar Akne vulgaristen ayırt eder
Perioral dermatitten ayırt eder
Ayırıcı tanı için gerekli durumlarda biyopsi 
yapar

Rozase tedavisini yapar Tıbbi tedavisini düzenler Sistemik ajanla tedavisini düzenler
Yerel ajanlarla tedavisini düzenler

Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Hastalık, tedavi ve komplikasyonları hakkında 
hastayı ve hasta yakınlarını bilgilendirir.

Rozase Komplikasyonlarını yönetir Rozasenin komplikasyonlarını bilir
Rozasenin komplikasyonlarını tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Perioral dermatit yönetir Perioral dermatit tanısı koyar
Perioral dermatitin klinik belirtilerini ve klinik 
tiplerini bilir Anamnez alır

Fizik muayene yapar
Perioral dermatitin klinik bulgularını bilir
Hastalığın tanısını koyar

Perioral dermatitin ayırıcı tanısını yapar Akne vulgaristen ayırt eder
Rozaseden ayırt eder
Kontakt dermatitten ayırt eder
Seboreik dermatitten ayırt eder
Akneiform diğer döküntülerden ayırt eder

Perioral dermatit tedavisi yapar Perioral dermatitin tıbbi tedavisini yapar Hastalığın yerel tedavisini yapar
Hastalığın sistemik tedavisini yapar

Perioral dermatit hakkında hasta ve yakınlarını 
bilgilendirir

Perioral dermatit komplikasyonlarını yönetir Perioral dermatit komplikasyonlarını bilir ve tanır
Perioral dermatit komplikasyonlarının tedavi 
şekillerini bilir ve açıklar

NORMAL DERİ BAKIMI VE 
KORUNMASININ YÖNETİMİ

Normal derinin bakımını ve korunmasını 
yönetir! Derinin normal yapısını bilir Derinin anatomik özelliklerini bilir

Derinin fonksiyonlarını bilir
Normal derinin hastalıklı deriden ayırımını yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Normal deri ve eklerinin yapısını ve 
fonksiyonlarını bilir Deri ve ekleri konusunda anamnez alır

Deri ve eklerinin fizik muayenesini yapar
Hastalıklı derideki lezyonları iyi bir şekilde tarif 
eder Lezyonları tanır

Lezyonların fizik muayenesini yapar
Lezyonların ayırıcı tanısını yapar

Lezyonlardan mikroskobik inceleme, Wood ışığı 
muayenesi ve gerektiği takdirde uygun lezyonlardan 
uygun şartlarda biyopsi yapar

Normal deride koruyucu önlemler 
konusunda hasta ve yakınlarını bilgilendirir

BÜLLÜ DERMATOZLARIN YÖNETİMİ Pemfigusu yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Pemfigusun tiplerini tanımlar
Paraneoplastik pemfigusu tanımlar
IgA Pemfigusunu tanımlar
İlaçla indüklenen pemfigusu tanımlar
Patogenezlerini tanımlar
Histopatolojik özelliklerini tanımlar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini tanımlar
Provake eden faktörleri tanımlar

Tipik ve atipik deri ve mukoza bulgularını tanımlar Mukoza bulgularını tanımlar
Deri bulgularını tanımlar
Otoantikorları tanımlar
Nikolski fenomenini tanımlar
Lezyonların biyopsi yerini belirler ve yapar
Hematoksilen eozin ve DİF bulguları 
değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Pemfigusları bir birinden ayırabilir
Oral mukoza bulgularını diğer hastalıklardan 
ayırabilir
Kutanöz bulguları diğer vezikülobüllöz 
hastalıklardan ayırdeder

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar Yerel tedavisini düzenler
Sistemik ajanlarla medikal tedavisini planlar
Komorbid durumlarda tedavi planlaması yapar
Tedavi komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonları Yönetir Pemfigusun komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Pemfigoid grubu hastalıkları yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Büllöz pemfigoidi tanımlar
Sikatrisyel pemfigoidi tanımlar
Pemfigoidlerin patogenezini tanımlar
Büllöz sistemik lupus eritematozu tanımlar
Epidermolizis bülloza akuzitayı tanımlar
Bu tabloların histopatolojik özelliklerini 
tanımlar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini tanımlar
Provake eden faktörleri tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tipik ve atipik deri ve mukoza bulgularını tanımlar
Pemfigoidlerde, Epidermolizis bülloza akuzita 
ve büllöz SLE'de deri bulgularını tanımlar
Pemfigoidlerde, Epidermolizis bülloza akuzita 
ve büllöz SLE'de mukoza bulgularını tanımlar
Eşlik eden hastalıkları tanımlar
Pemfigoidlerde, Epidermolizis büllozada 
akuzita ve büllöz SLE'de otoantikorlarını 
tanımlar
Lezyonların biyopsi yerini belirler ve alır
Hematoksilen eozin ve DİF bulguları tanımlar 
ve değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Pemfigoidlerin ayırıcı tanılarını tanımlar
Kutanöz bulguları diğer vezikülobüllöz 
hastalıklardan ayırır
Bulgularını oral ve genital mukozayı tutan diğer 
hastalıklardan ayırır

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar Yerel tedavisini düzenler
Sistemik ajanlarla medikal tedavisini düzenler
Komorbid durumlarda ek tedavi planlaması 
yapar
Tedavi komplikasyonlarını ve ilaç yan etkilerini 
açıklar

Komplikasyonları yönetir Pemfigoidlerin komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Dermatitis Herpetiformisi yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Dermatitis Herpetiformisi tanımlar
Lineer IgA bulöz dermatozunu tanımlar
Çocukluk çağının kronik büllöz hastalığını 
tanımlar
Bu tabloların histopatolojik özelliklerini 
tanımlar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini tanımlar
Provake eden faktörleri tanımlar

Tipik ve atipik deri ve mukoza bulgularını tanımlar

Dermatitis Herpetiformis, çocukluk çağının 
kronik büllöz hastalığı ve Lineer IgA bulöz 
dermatozunda deri bulgularını tanımlar
Eşlik edebilen hastalıkları tanımlar
Lezyonların biyopsi yerini belirler ve alır
Hematoksilen-eozin ve DİF bulguları tanımlar 
ve değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Pemfigoidlerin ayırıcı tanılarını tanımlar
Kutanöz bulguları diğer vezikülobüllöz 
hastalıklardan ayırır

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar Lezyonların yerel tedavisini düzenler
Hastalıkların medikal tedavisini düzenler
Komorbid durumlarda ek tedavi planlaması 
yapar
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Tedavi komplikasyonlarını ve ilaç yan etkilerini 
açıklar

Komplikasyonları yönetir
Hastalık ve medikal tedavilerin 
komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavilerini açıklar

Gestasyonel pemfigoid tanımlar

Epidermolizis büllozaları yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Epidermolizis büllozaların epidermolitik, 
junctional ve distrofik tiplerini tanımlar

Tipik ve atipik deri ve mukoza bulgularını tanımlar
Epidermolizis büllozaların deri ve mukoza 
bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Epidermolizis büllozaların diğer büllü 
hastalıklardan ayrımını tanımlar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar Lezyonların yerel tedavisini düzenler
Hastalık ve travmadan korunma hakkında hasta 
ve aile bilgilendirmesi yapar

Diğer büllöz hastalıkları yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Diyabetik bülü tanımlar
Basınca bağlı koma büllerini tanımlar
Sürtünme büllerini tanımlar
Vasülitik bülleri tanımlar
Reaksiyonel büllöz ısırık ve böcek sokmalarını 
tanımlar
Gecikmiş yanık ve greft büllerini tanımlar
Ödem büllerini tanımlar
Fiziksel ve kimyasal ajanlara bağlı travmatik 
bülleri tanımlar
Enfeksiyöz ajanlara bağlı bülleri tanımlar
Büllöz ilaç reaksiyonlarını tanımlar
Histopatolojik özelliklerini tanımlar
Sebebe göre lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini tanımlar
Sebebe göre bül oluşum patogenezlerini 
tanımlar

Tipik ve atipik deri ve mukoza bulgularını tanımlar
Diğer büllöz hastalıkların sebebe göre ek 
bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Sebeplerine göre diğer büllöz hastalıkları bir 
birinden ayır eder

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar Yerel tedavisini düzenler
Sistemik ajanlarla medikal tedavisini planlar
Tedavi komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonları yönetir Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

SAÇ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ Diğer kıl hastalıklarını Yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Pitriyasis Amiantaceayı tanımlar
Psödofolikülitis Barbaeyı tanımlar
Akne keloidi tanımlar
Disekan selüliti tanımlar

Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Pityriasis Amiantacea'ya sebep olan hastalık 
bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Pitriyasis Amiantaceayı fungal 
enfeksiyonlardan ayırt eder
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Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar Pityriasis Amiantacea medikal tedavisini açıklar
Psödofolikülitis tedavisini yapar
Akne keloidi tedavi eder
Disekan selüliti tedavisini açıklar yapar

Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Skarlı alopsi gelişen durumlarda hastayı 
cerrahiye yönlendirir

Komplikasyonları yönetir
Enfeksiyöz saç hastalıklarının 
komplikasyonlarını açıklar
Tedavi yöntemlerinin komplikasyonunu 
tanımlar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Kıl Rengi ve Yapısı Hastalıklarını yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Erken grileşmeyi tanımlar
Saç kuruluklarını tanımlar
Çevresel faktörlerin kılda yaptığı değişiklikleri 
tanımlar
Yapısal kıl bozukluklarını tanımlar

Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Yapısal kıl bozukluklarının direkt mikroskopik 
bulgularını değerlendirir
Erken grileşmenin sebeplerini açıklar 
laboratuvar incelemelerini yapar
Çevresel faktörlerin kılda yaptığı değişiklikleri 
değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Kıl yapısı bozukluklarının ayırıcı tanısını yapar
Hereditel bozukluklar ile kazanılmış 
bozuklukları ayırt eder

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Herediter bozukluklarda hasta ve aile 
bilgilendirmesi yapar
Koruyucu ve önleyici yöntemleri açıklar
Kozmetik ve medikal tedavi yöntemlerini 
uygular

Alopesileri yönetir Skarsız alopesileri yönetir Tanı koyar Skarsız alopesileri sınıflar
Ayırıcı tanısını yapar Skarlı alopesilerden ayırt eder

Alopesi areatayı yönetir Tanı koyar Öykü alır, muayene yapar
Klinik bulgularını açıklar
Sebeplerini ve patogenezini açıklar
Epidemiyolojisine ait verileri bilir
Eşlik eden deri hastalıklarını açıklar
Eşlik eden sistemik hastalıkları açıklar

Ayırıcı tanısını yapar Tiplerini ve farklılıklarını belirtir
Diğer skarsız alopesi nedenlerinde farkını 
tanımlar
Sistemik hastalıklarda görülen kıl 
dökülmelerinden farklılığını açıklar

Laboratuvar çalışması yapar Gereginde biyopsi yapar
Histolojik değişiklikleri açıklar

Teadvisini yapar Sistemik ve yerel tedavisini uygular
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Psikiyatriye yönlendirir

Trikotillomaniyi yönetir Tanı koyar Öykü alır, muayene yapar
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Trikotillomaniyi tanımlar
Klinik bulgularını ve eşlik eden patolojileri 
açıklar
Sebeplerini açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Diğer skarsız alopesi nedenlerini ve 
farklılıklarını tanımlar

Test uygular Trikoskopi ve trikogram yapar
Tedavisini yönetir Tedavisini uygular

Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Psikiyatriye yönlendirir

Androgenetik alopesiyi yönetir Tanı koyar Öykü alır, muayene yapar
Ekek ve kadındaki klinik özellileri açıklar
Erkek ve kadında Hamilton sınıflamasını yapar
Dermoskopi yapar
Sebeplerini açıklar
Eşlik eden hastalıkları sıralar

Ayırıcı tanısını yapar
Diğer skarsız alopesi nedenlerini ve 
farklılıklarını tanımlar

Laboratuvar araştırma yapar ve test uygular Trikoskopi ve trikogram yapar
Endokrin testleri ister ve değerlendirir
Radyolojik araştırma yapar

Tedavisini yapar Tedavisini uygular
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Telojen effluviumu yönetir Tanı koyar Öykü alır, muayene yapar
Klinik özellileri açıklar
Sınıflamasını yapar
Dermoskopi yapar
Sebeplerini açıklar
Eşlik eden hastalıkları sıralar

Laboratuvar araştırma yapar ve test uygular Trikoskopi ve trikogram yapar
Lboratuvar inceleme ister değerlendirir
Gereginde biyopsi yapar histolojik bulguları 
açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Saç dökülme sebepleriniden farklılıklarını 
tanımlar

Tedavisini yapar Sistemik ve yerel edavisini uygular
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Skarlı alopesileri yönetir Tanı koyar Öykü alır, muayene yapar
Foliküler hastalıkla olanları sıralar
Dermal fibrozisle olanları sıralar

Klinik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Sebeplerin klinik bulgularını ve farklılıklarını 
açıklar

Laboratuvar araştırma yapar ve test uygular Kıl çekme testini yapar ve değerlendirir
Trikogram yapar ve değerlendirir
Skarlı alopesilerde biyopsi yapar hastalıklara 
özgü histolojik bulguları açıklar

Ayırıcı tanısını yapar Skar bırakmayan alopesilerin ayırt eder
Medikal Tedavisini yapar Cerrahi tedavi yapar/ yönlendirir

Kozmetik tedavi önerir ve yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Medikal tedavi yapar
Altta yatan hastalıkların tedavisini yapar

Psikiyatrik destek için hastayı yönlendirir Gereğide psikiyatrik destek alır
Komplikasyonları yönetir Hasta ve yakılarını bilgilendirir

Tedavilerin komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Kıl Artışı Hastalıklarını Yönetir Hirhutusmusu yönetir Tanı koyar Hirsutismusu tanımlar
Sebeplerini açıklar
Öykü alır, muayene yapar
Derecelendirir

Ayırıcı tanısını yapar Ayırıcı tanıda yer alan hastalıklar tanımlar
Laboratuvar çalışması yapar Hormonal tetkikleri ister sonuçları yorumlar

Radyolojik tetkiklerini ister
Teadvisini yönetir Hormonal tedavisini yapar

Fiziksel tedavileri yapar
Gereğinde endokrinolog ve cerraha yönlendirir
Hastayı bilgilendirir

Hipertrikozları yönetir Tanı koyar Öykü alır, muayene yapar
Akkiz ve konjenital hipertikozlatı tanımlar
Lokal ve jeneralize hipertrikozları tanımlar
Sebeplerini açıklar
Eşlik eden diğer anomalileri açıklar

Ayırıcı tanısını yapar Tipler arası farklılıkları açıklar
Hirsutusmudan ayırt eder
Yapısal kıl bozukluklarından ayırt eder

Tanıyı laboratuvar ile destekler Gereğinde biyopsi yapar
Eşlik edebilecek diğer anomaliler araştırır

Tedavisini yapar Kozmetik ve manuplatif tedavisini yapar
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Komplikasyonları yönetir
Tedavilerin yan etki ve komplikasyonlarını 
açıklar
Hasta ve yakınları bilgilendirir

TIRNAK HASTALIKLARININ 
YÖNETİMİ Tırnak çevresi ve yatağı tümörlerini yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Mukoid kisti tanımlar

Glomus tümörü kliniğini bilir
Periungal fibromu tanımlar
Malign melanomu tanımlar
Ekzostozu tanımlar

Tipik ve atipik bulguları bilir ve değerlendirir
Tırnak çevresi ve yatağı tümörlerinin klinik 
özelliklerini ve bulgularını açıklar
Bunların metastaz belirtilerini ve özelliklerini 
tanımlar
Radyolojik tetkiklerini ister ve değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Benign ve malin tümörlerini ayırt eder

Tümörlerde gelişen tırnak distrofilerini tanımlar
Tümörlerinin tırnaktaki sistemik hastalık 
bulgularıyla ayrımını yapar

Tedavisini yönetir Tedavisini yapar Benign tümör medikal tedavisini planlar

41/75



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Deri	  ve	  Zührevi	  Hastalıkları,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  32/65

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Benign tümörlerin cerrahi tedavisini yapar veya 
tönetir

Onkolojik ve cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Malin tümörün onkolojik ve cerrahi tedavisi 
için hastayı yölendirir

Komplikasyonları yönetir
Malin ve benin tümörlerinin 
komplikasyonlarını tanımlar
Tedavi yöntemlerinin komplikasyonunu 
tanımlar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Deri ve sistemik hastalıkların tırnak 
bulgularını yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Psoriasisin tırnak tutulumlarını tanımlar

Linen planus tırnak tutulumlarını tanımlar
Alopesi areata tırnak tutulumlarını tanımlar
Kollajen doku tırnak tutulumlarını tanımlar
Kontakt dermatit tırnak tutulumlarını tanımlar

Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Tırnak renk değişikliği yapan deri ve sistemik 
hastalıkların sebebine göre ek bulgularını 
tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Bu hastalıkların farklı tırnak, deri ve sistemik 
bulgularını açıklar ve ayırt eder

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Tırnak değişikliği yapan deri ve sistemik 
hastalıkların medikal tedavilerini tanımlar
Tırnak değişikliği yapan deri ve sistemik 
hastalıkların medikal tedavilerini uygular

Komplikasyonları yönetir
Tırnak değişikliği yapan deri ve sistemik 
hastalıkların komplikasyonlarını tanımlar
Tırnak değişikliği yapan deri ve sistemik 
hastalıkların komplikasyonlarını tedavi eder
Tırnak değişikliği yapan deri ve sistemik 
hastalıkların Komplikasyonlarını tanır

Tırnak Renk Bozukluklarını yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Lökonişileri tanımlar
Sarı tırnak sendromunu tanımlar
Eritronişileri tanımlar
Eksojen renk değişikliklerini tanımlar
Endojen renk değişikliklerini tanımlar

Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Tırnak renk bozukluğu oluşturan yerel yada 
sistemik, endojen yada eksojen sebeplerin ek 
bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar

Tırnakta renk bozukluğu yapan hastalık ve 
durumların yerel ve sistemik bulgularına göre 
ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Tırnak renk değişikliği sebeplerinden önleyici 
ve koruyucu yöntemleri açıklar
Tırnak renk değişikliğinin yada sebeplerinin 
medikal veya cerahi tedavilerini tanımlar
Tırnak renk değişikliğinin yada sebeplerinin 
medikal veya cerahi tedavilerini uygular

Komplikasyonları yönetir
Tırnak renk değişikliği ve sebeplerinin 
komplikasyonlarını tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tırnak renk değişikliği ve sebeplerinin tedavi 
yöntemlerinin komplikasyonunu tanımlar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır tedaviyi 
planlar

Genel Tırnak Distrofilerini yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Lameller distrofiyi tanımlar
Onikogrifozu tanımlar
Çomaklaşmayı tanımlar
Kaşık Tırnağı tanımlar
Beau çizgilerini tanımlar
Onikolizi tanımlar
Yüksük tırnağı tanımlar
Piterjiyumu tanımlar

Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Genel tırnak distrofilerinde plak, yatak, tırnak 
kıvrımı ve periungal bulguları tanımlar ve 
değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar
Genel tırnak distrofilerine yol açan hastalık ve 
durumların ayırıcı tanısını yapar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar

Genel tırnak distrofilerinde altta yatan 
hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisini 
tanımlar uygular
Genel tırnak distrofilerinde distrofinin medikal 
ve cerrahi tedavisini tanımlar uygular
Genel tırnak distrofilerinde önleyici ve 
koruyucu yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Distrofilerinin komplikasyonlarını tanımlar
Tedavi yöntemlerinin komplikasyonlarını ve 
tedavi şekillerini açıklar

Paronoşyal hastalıkları yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Kronik paronişileri tanımlar
Akut paronişileri tanımlar
Tırnak batmasını tanımlar
Travma ve hemorajileri tanımlar

Hastalık bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Sebeplerine göre akut ve kronik paronişi 
bulgularını açıklar
Tırnak batmasının bulgularını tanımlar
Sebeplerine göre travma ve hemoraji 
bulgularını açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Akut ve Kronik paronişi tipleri ve sebeplerini 
ayır eder
Tırnak batmasının ayrırt eder
Travma ve hemorajilerle karışan durumları ayırt 
eder

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Paronoşyal hastalıklarda önleyici ve koruyucu 
yöntemleri açıklar
Akut ve kronik paronişinin medikal ve cerrahi 
tedavisini yapar
Tırnak batmasının medikal ve cerrahi tedavisini 
yapar
Travma ve hemorajilerin medikal ve cerrahi 
tedavisini yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Komplikasyonları yönetir
Paronoşyal hastalık komplikasyonlarını 
tanımlar
Paronoşyal hastalıklarda medikal ve cerrahi 
tedavilerin yan etki ve komplikasyonlarını 
tanımlar
Paronoşyal hastalıklarda komplikasyon 
tedavilerini açıklar

TER ve YAĞ BEZİ HASTALIKLARININ 
YÖNETİMİ

TEDAVİSEL GİRİŞİMLERİN YÖNETİMİ
ELEKTROKOTERİZASYON VE 
ELEKTROEPİLASYON YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

KRİYOKOTERİZASYON YÖNETİMİ
UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

DERMATOLOJİK CERRAHİ YÖNETİMİ
NEVUS/ KUTANOZ TUMOR 
EKSİZYONU YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

TIRNAK CERRAHİSİ YÖNETİMİ
UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

SAÇ EKİMİ CERRAHİSİNİN YÖNETİMİ
UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
DERMABRAZYON /ABLAZYON 
TEDAVİSİ YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

İNTRALEZYONEL ENJEKSİYONU 
YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

LAZEROTERAPİ YÖNETİMİ
EPİLASYON LAZEROTERAPİSİ 
YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

VASKULAR LAZEROTERAPİ 
YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

DERİ YENİLENMESİNDE 
LAZEROTERAPİ YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
LİPOLİZ LAZEROTERAPİSİNİN 
YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

PİGMENTASYON 
LAZEROTERAPİSİNİN YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

NORMAL DERİ BAKIMI YÖNETİMİ

NORMAL DERİ BAKIMINDA DERİ TİPİ 
VE YAPISINA GÖRE MADDELERİ 
SEÇER VE UYGULAR

NORMAL DERİ BAKIMINDA DERİ 
TİPİNE/YAPISINA GÖRE KULLANILACAK 
MADDELERİ SIRALAR VE NORMAL DERİ 
BAKIMININ YAPILIŞINI GÖSTERİR

KİMYASAL SOYMA İŞLEMİ YÖNETİMİ
UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

BOTULİNUM TOKSİNİ 
UYGULAMALARININ YÖNETİMİ

KOZMETİK AMAÇLI BOTULİNUM 
TOKSİNİ UYGULAMASININ YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

HİPERHİDROZDA BOTULINUM 
TOKSİNİ UYGULAMALARININ 
YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK DERMATOZU 
BELİRLER
UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR
UYGULAMA YAPILABİLECEK HASTAYI 
SEÇER
HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI YAPAR
UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRMEYİ 
YAPAR
UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR
UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGULAMAYI YAPAR
UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

DOLGU ENJEKSİYONUNUN YÖNETİMİ
UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR
FOTOTERAPİ VE FOTOKEMOTERAPİ 
YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

İYONTOFOREZ TEDAVİSİ YÖNETİMİ
UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR
FOTOFEREZ VE PLAZMAFEREZ 
YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR
KİMYASAL KOTERİZASYON 
YÖNETİMİ

UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

DERİDEN KÜRETAJ YÖNETİMİ
UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

SKLEROTERAPİ YÖNETİMİ
UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR

YEREL TEDAVİ YÖNETİMİ
DERMATOZA UYGUN YEREL 
TEDAVİYİ BELİRLER

HER DERMATOZA UYGUN YEREL TEDAVİYİ 
VE YAPILIŞINI ANLATIR

DERMATOZA UYGUN YEREL 
TEDAVİYİ UYGULAR

DERMATOZA UYGUN YEREL TEDAVİNİN 
YAPILIŞINI GÖSTERİR

FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNETİMİ
UYGULAMA YAPILACAK 
DERMATOZU BELİRLER

UYGULAMAYI HANGİ DERMATOZLARDA 
YAPACAĞINI SIRALAR

UYGULAMA YAPILABİLECEK 
HASTAYI SEÇER

HASTA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALARI SIRALAR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIĞI 
YAPAR

UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLERİ 
SIRALAR, ÖNCESİNDE HAZIRLIKTA 
YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATIR

UYGULAMA SONRASI 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAR

UYGULAMA SONRASINDA 
DEĞERLENDİRMEYİ TANIMLAR

UYGULAMA KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

UYGULAMANIN KOMPLİKASYONLARINI 
SIRALAR VE TEDAVİSİNİ ANLATIR

UYGULAMAYI YAPAR UYGULAMANIN YAPILIŞINI GÖSTERİR
YARA ÖRTÜSÜ UYGULAMA
SELULİT TEDAVİSİ YÖNETİMİ
PENETRASYON ARTIRICI 
UYGULAMALARIN YÖNETİMİ

ALLERJİK DERMATOZLAR VE 
EKZEMA YÖNETİMİ ATOPİK EKZEMAYI YÖNETİR

KRONİK VE TEKRARLAYICI 
KAŞINTILI DERMATOZDA UYGUN 
ANAMNEZ ALIR

DERMATOZUN BAŞLANGICI VE YAYILIMINI 
SORGULAR
ATOPİK EKZEMANIN BAŞLANGIÇ VE 
SEYRİNDE KLİNİK BULGULARINI ANLATIR
DERMATOZUN TETİKLEYİCİLERİNİ 
SORGULAR
ATOPİK EKZEMANIN TETİKLEYİCİLERİNİ 
SIRALAR

HASTADA ATOPİK EKZEMANIN 
MAJOR VE MİNOR KLİNİK 
BULGULARINI DEĞERLENDİRİR

ATOPİK EKZEMANIN TANI KRİTERLERİNİ 
SIRALAR

HASTADA ATOPİK EKZEMANIN 
İNFEKSİYON GİBİ KOMPLİKE 
OLABİLECEĞİ BULGULARI 
DEĞERLENDİRİR

ATOPİK EKZEMA İLE KOMPLİKE 
OLABİLECEK BULGULARI TANIMLAR

ATOPİK EKZEMANIN AYIRICI 
TANISINA GİREN DERMATOZLARI 
DEĞERLENDİRİR

ATOPİK EKZEMANIN AYIRICI TANISINA 
GİREN DERMATOZLARI/ ÖZELLİKLERİNİ/ 
AYIRICI NOKTALARINI BELİRLER

TANI VE NEDENSEL FAKTÖRLERİN 
BELİRLENMESİNE YÖNELİK 
TETKİKLERİ YAPAR YADA İSTER VE 
DEĞERLENDİRİR YAPILMASI GEREKEN TETKİKLERİ SIRALAR

UYGUN ALLERJİ TESTLERİNİ YAPAR
ATOPİK EKZEMA TEDAVİSİNİ 
BELİRLER ATOPİK DERİ BAKIMINI YÖNLENDİRİR

ATOPİK DERİ BAKIMINI ANLATIR
YEREL TEDAVİYİ YÖNLENDİRİR
UYGUN YEREL TEDAVİYİ SEÇER
SİSTEMİK TEDAVİYİ YÖNLENDİRİR
UYGUN SİSTEMİK TEDAVİYİ SEÇER
AİLEYE ATOPİK EKZEMA KONUSUNDA BİLGİ 
VERİR TEDVAİYE UYUMU SAĞLAR
HASYA VE HASTA YAKINLARI İLE OLUMLU 
İLETİŞİM KURAR, DOĞRU ÖNERİLERDE 
BULUNUR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİ 
YÖNETİR

ALLERJENİN TEMAS ETTİĞİ ALANDA 
ORTAYA ÇIKAN DERMATOZDA 
UYGUN ANAMNEZİ ALIR

DERMATOZUN BAŞLANGICI VE DAĞILIMI 
KONUSUNDA BİLGİ ALIR
ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİN TANISAL 
ÖZELLİKLERİNİ ANLATIR
OLASI ALLERJENİN BELİRLENMESİNE 
YÖNELİK BİLGİ ALIR
ALLERJİK KONTAKT DERMATİT NEDENİ 
OLABİKLECEL ALLERJENLERİ SIRALAR

DERMATOLOJİK BULGULARI 
BELİRLER, DAĞILIMINI İNCELER VE 
DEĞERLENDİRİR

ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİN KLİNİK 
PATERNİNİ BELİRLER
ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİN FARKLI 
KLİNİK PATERNLERİNİN ÖZELLİKLERİNİ 
ANLATIR, AYIRIMINI YAPAR
İNFEKSİYON GİBİ KOMPLİKE OLABİLECEK 
BULGULARI DEĞERLENDİRİR
ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİN 
KOMPLİKE OLABİLECEĞİ DURUMLARI 
TANIMLAR
ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİTN DİĞER 
DERMATOZLARDAN AYIRIMINI YAPAR
ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİN AYIRICI 
TANISINDA BULUNAN DERMATOZLARI VE 
ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAR

ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİN 
TANISINI VE ALLERJENİ 
DOĞRULAMAK ÜZERE UYGUN 
TESTLERİ/LAB TETKİKLERİNİ 
İSTER/YAPAR VE SONUÇLARI 
DEĞERLENDİRİR

ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİN TANI VE 
AYIRICI TANISINDA YAPILMASI GEREKEN 
TETKİKLERİ SIRALAR
UYGUN ALLERJİ TESTİNİ YAPAR

ALLERJİK KONTAKT DERMATİT 
TEDAVİSİNİ YÖNLENDİRİR

BELİRLENEN ALLERJENDEN 
UZAKLAŞILMASINI SAĞLAR
BELİRLENEN ALLERJENİN BULUNDUĞU 
YEREL VEYA ORAL MADDELERİ SIRALAR
UYGUN YEREL TEDAVİYİ YAPAR
ALLERJİK KONTAKT DERMATİTİN YEREL 
TEDAVİSİNİ ANLATIR
UYGUN SİSTEMİK TEDAVİYİ YAPAR
ALLERJİK KONTAKT DERMATİT SİSTEMİK 
TEDAVİSİNİ ANLATIR

ÜRTİKERİ VE ANJİOÖDEMİ YÖNETİR

ERİTEM ÖDEM VE KAŞINTI İLE 
SEYREDEN DERMATOZDA UYGUN 
ANAMNEZ ALIR İLGİLİ ETMENİ SORGULAR

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMDE OLASI 
NEDENLERİ/ İLGİLİ ETMENLERİ SIRALAR
DERMATOZUN BAŞLANGIÇ/DAĞILIM VE 
SÜRESİNİ SORGULAR
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ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMİN GELİŞİM 
EVRELERİNİ ANLATIR

ÜRTİKERİN VE ANJİOÖDEMİN KLİNİK 
BULGULARINI DEĞERLENDİRİR

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMİN KLİNİK 
ÖZELLİKLERİNİ / KOMPLİKASYONLARINI 
TANIMLAR

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMİN KLİNİK 
FORMUNU BELİRLER

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMİN KLİNİK 
FORMLARINI SIRALAR, ÖZELLİKLERİNİ 
TANIMLAR

ÜRTİKERİN VE ANJİOÖDEMİN 
TANISAL TESTLERİNİ UYGULAR

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMİN TANISAL 
TESTLERİNİ SIRALAR, YAPILIŞINI ANLATIR

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMİN KLİNİK 
AYIRICI TANISINA GİREN 
DERMATOZLARDAN AYIRIMINI 
YAPAR

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMİN AYIRICI 
TANISINA GİREN DERMATOZLARI SIRALAR, 
ÖZELLİKLERİNİ ANLATIR.

ÜRTİKERDE VE ANJİOÖDEMDE 
NEDENİ/İLGİLİ ETMENİ 
BELİRLEYECEK TESTLERİ İSTER VE 
SONUÇLARI DEĞERLENDİRİR

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMİN NEDENE 
YÖNELİK TESTLERİNİ SIRALAR, YAPILIŞINI 
ANLATIR

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMDE UYGUN 
TEDAVİYİ YAPAR VE İZLER

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMDE BELİRLENEN 
NEDENSEL FAKTÖRLERİN 
ELİMİNASYONUNU SAĞLAR
ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMDE BELİRLENEN 
ETMENLERDEN KAŞINMA YOLLARINI 
SIRALAR, ANLATIR
ÜRTİKER VE ANJİÖDEMİN UYGUN YEREL VE 
SİSTEMİK TEDAVİSİNİ YAPAR
ÜRİKER VE ANJİOÖDEMİN YEREL VE 
SİSTEMİK TEDAVİSİNİ ANLATIR
ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMDE UYGUN 
ARALIKLARLA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİ İZLER
ÜRTİKER VE ANJİOÖDEMDE TEDAVİ 
İZLEMDE DİKKAT EDİLECEK HUSULARI 
SIRALAR, TEDAVİ ALTERNATİFLERİNİ 
ANLATIR.

İRRİTAN KONTAK DERMATİT 
YÖNETİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNETİMİ ARAŞTIRMACI OLARAK KATILIM
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA 
YÜRÜTÜCÜ OLARAK KATILIR

BİREYSEL GELİŞMİ İÇİN BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALARA YÜRÜTÜCÜ OLARAK 
KATILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİR

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPAR HİPOTEZ KURAR KLİNİK SORU SORAR KLİNİK SORU SORMAYI ÖNEMSER
KLİNİK SORU SORMA SÜRECİNİ 
AÇIKLAR

YÖNTEM PLANLAR
UYGULAMA YAPAR
ANALİZ YAPAR
RAPOR DÜZENLER

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA 
YÜRÜTÜCÜ OLARAK KATILIR

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA 
YÜRÜTÜCÜ OLARAK KATILIMININ 
BİREYSEL GELİŞMESİ SÜRECİNE 
FAYDALI OLACAĞINI BİLİR
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ARAŞTIRMACI OLARAK KATILIM

BİLİMSEL YAYIN İZLEMİ BİLİMSEL YAYINLARI SÜREKLİ İZLER

BİREYSEL SÜREKLİ EĞİTİM VE 
GELİŞİMİ İÇİN BİLİMSEL YAYINLARI 
İZLEMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİR

BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI VE 
KOLLAGENOZLARIN YÖNETİMİ

Bağ Dokusu Hastalıkları Ve Kollagenozları 
Yönetir LUPUS ERİTEMATOZUSU YÖNETİR A-TANI KOYAR

1. Yüzde “kelebek şeklindeki” kızarıklık şikayeti ile 
gelen hastanın öyküsünü alır.
2. Diğer cilt bulguları (oral ülserasyonlar, 
fotosensitivite, alopesi, diskoid lupus eritematozus 
v.b.), eklem, kalp, akciğerler, böbrekler, beyin ve 
hematopoetik sistem ile ilgili şikayetlerini ve 
kullandığı sistemik ilaçları öğrenir.

3. Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar.

Hastalığın kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 
10 kat daha sık görüldüğünü ve hastalığın 
klinik özelliklerini bilir.
Genetik yatkınlık zemininde hormonal ve 
çevresel faktörlerin etyolojide rol 
oynayabileceğini bilir.

4. Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar.
5. Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi 
alır ve sonuçlarını yorumlar.
6. Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
ANA (antinükleer antikor) ve anti-dsDNA (çift 
sarmallı DNA’ya karşı oluşan antikorlar) v.b 
laboratuar tetkiklerini ister ve sonuçlarını yorumlar.

Hastalığın prognozunun kalp, böbrek ve 
merkezi sinir sistemi gibi organların 
tutulumuna ve sekonder enfeksiyonlar ile ilgili 
olduğunu bilir.

B-TEDAVİ EDER
1. Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular.

Tedavide kullanılabilecek topikal ve sistemik 
ilaçları bilir, kullanım prensiplerini sıralar.

2. Hastayı hastalığı konusunda bilgilendirir.
3. Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar.
4. Hastaya tedaviyi nasıl uygulayacağı, tedavi 
esnasında uyması gerekli olan şeyler konusunda ve 
tedavi komplikasyonları açısından bilgi verir.

5. Hastanın yüksek faktörlü güneş koruyucularla 
korunmasını önerir.

Koruyucu önlem olarak öncelikle yüksek 
faktörlü güneş koruyucular kullanılması 
gerektiğini ve fotoduyarlandırıcı özelliği olan 
ilaçların kullanılmasının sakıncalı olabileceğini 
bilir.

C-HASTAYI VE YAKINLARINI BİLGİLENDİRİR

1. Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder.
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2. Hastayı ultraviyole ışınlarından korunması 
gerektiği ile ilgili bilgilendirir ve koruyucu önlemler 
hakkında bilgi verir.

DERMATOMİYOZİTİ YÖNETİR A-TANI KOYAR
1. Göz çevresi ve el eklemleri üzerinde menekşe 
çiçeğinin rengine benzer kızarıklık şikayeti ile gelen 
hastanın öyküsünü alır.
2. Diğer deri bulguları ve kas güçsüzlüğü varlığını 
sorgular .
3. Sistemik ve dermatolojik muayene yapar.
4. Muayene sonucuna göre hastalığın klinik tipini 
(amiyopatik dermatomiyozit/ polimiyozit) belirler.

Hastalıkta hem hümoral hem hücresel 
immünitenin etkilendiğini bilir.
Hastalığın 40-60 yaşlarında ve kadınlarda 2 kat 
daha sık olduğunu, çocuklarda kendine özgü 
klinik özellikleri olan bir tipi olduğunu bilir.

5. Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar.
6. Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi 
alır ve sonuçlarını yorumlar.
7. Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
kas tutulumuna ait laboratuar tetkiklerini ve 
otoantikorları ister ve sonuçlarını yorumlar.
8. Erişkin hastalarda eşlik edebilecek maligniteler 
açısından gerekli incelemeleri yapar ve ilk birkaç yıl 
içinde birkaç kez tekrarlar.

Hastalığın özellikle 50 yaş üzerinde ortaya 
çıktığında paraneoplastik olabileceğini bilir.

9. Hastayı kas tutulumu açısından değerlendirilmek 
üzere ilgili branşa yönlendirir.
B-TEDAVİ EDER
1. Hastalığı tedavi eder, lokal ve sistemik tedaviler 
planlar.

Hastalığın lokal ve sistemik tedavisini bilir ve 
farklı tedavi seçeneklerini sayar.

2. Hastanın yüksek faktörlü güneş koruyucularla 
korunmasını önerir.

Koruyucu önlem olarak yüksek faktörlü güneş 
koruyucular kullanılması gerektiğini bilir.

C-HASTAYI VE YAKINLARINI BİLGİLENDİRİR

1. Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder.

2. Hastayı ultraviyole ışınlarından korunması 
gerektiği ile ilgili bilgilendirir ve koruyucu önlemler 
hakkında bilgi verir.

SKLERODERMAYI YÖNETİR A-TANI KOYAR
1. Vücudun herhangi bir bölgesinde ciltte 
kalınlaşma, kıllarda dökülme ve terlememe şikayeti 
ile gelen hastanın öyküsünü alır.

2. Diğer deri bulguları , eklem ve iç organ tutulumu 
varlığını sorgular .

Hastalığın etyopatogenezinde kollajen sentezi 
bozukluğu ve vaskülopatinin rol oynadığını 
bilir.
Hastalığı tanır, klinik özelliklerini bilir.
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3. Sistemik ve dermatolojik muayene yapar.
4. Muayene sonucuna göre hastalığın klinik tipini 
(sınırlı/ diffüz tutulum gösteren) belirler.
5. Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi 
alır ve histopatolojik inceleme yapar.
6. Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar.
7. Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
laboratuar tetkiklerini ve otoantikorları ister ve 
sonuçlarını yorumlar.
B-TEDAVİ EDER

1. Hastalığı tedavi eder, lokal ve sistemik tedaviler 
planlar.

Hastalığı kesin etkili bir tedavisi olmadığını 
bilmesine rağmen kısmen faydalanabileceği 
tedavileri ve ilaçları (kortikosteroid, 
siklofosfamid, penisilin-G, penisilamin, 
potasyum paraaminobenzoat, gamma 
interferon) sıralar.

C-HASTAYI VE YAKINLARINI BİLGİLENDİRİR

1. Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder.

MORFEAYI YÖNETİR A-TANI KOYAR
1. Gövde veya ekstremitelerde bir veya daha fazla 
sayıda kalınlaşmış, değişik boyutlarda sklerotik 
plaklarla başvuran hastanın öyküsünü alır.

2. Hastalığın farklı formları olduğunu bilir ve 
lezyonların klinik görünümüne göre hastalığın tipini 
belirler.

Hastalığın 20-40 yaşlarında ve kadınlarda 2-3 
kat daha sık olduğunu, çocuklarda kendine 
özgü klinik özellikleri olan lineer morfea tipinin 
daha sık olduğunu bilir.

3. Eklem kontraktürüne yol açması ve büyümeyi 
engellemesi gibi komplikasyonları olduğunu bilir ve 
hastayı bu konuda bilgilendirir.
4. Tanı ve ayırıcı tanı için histopatolojik inceleme 
yapılması gerektiğini bilir.
5. Uygun lezyonu belirleri biyopsi alır ve sonuçlarını 
yorumlar.
B- TEDAVİ EDER

1. Hiçbiri kesin etkili olmamakla birlikte çeşitli 
tedavi yöntemleri olduğunu bilir.

Hastalığı kesin etkili bir tedavisi olmadığını 
bilmesine rağmen kısmen faydalanabileceği 
tedavileri ve ilaçları (kortikosteroid, 
kalsipotriol, klorokin, hidroksiklorokin, 
penisilamin, PUVA) sıralar.

2. Uygun topikal veya sistemik tedaviyi belirler ve 
uygular.
3. Bazı durumlarda kendiliğinden iyileşme olasılığı 
da göz önünde bulundurularak tedavisiz izlenebilir.

LİKEN SKLEROATROFİKİ YÖNETİR A- TANI KOYAR
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1. Deri ve mukozalarda fil dişi renginde lezyonlarla 
başvuran hastanın anamnezini alır.

2. Deri, deri ekleri ve mukoza muayenesi yapar.

Hastalığın 40-50 yaşlarında ve kadınlarda 10 
kat daha sık olduğunu, çocuklarda çoğunlukla 
sadece genital lezyonlara rastlandığını bilir.

3. Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar.
4. Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi 
alır ve histopatolojik inceleme yapar.

5. Hastalığın seyri ve komplikasyonları hakkında 
hastayı bilgilendirir.

Genital bölgede yerleşen lezyonların farklı 
göründüğünü, daha sık komplikasyona yol 
açtığını ve özellikle vulva lezyonları üzerinde 
skuamöz hücreli karsinom ortaya çıkabileceğini 
bilir.

6. Özellikle vulvada yerleşen lezyonlarda skuamöz 
hücreli karsinom riskinin yüksek olduğunu bilir ve 
bu hastaları yakından izler.
B- TEDAVİ EDER

1. Kendiliğinden gerileme olasılığı da olduğundan 
nongenital lezyonlar tedavisiz izlenebilir.

Hastalığı etkili bir tedavisi olmadığını 
bilmesine rağmen kısmen faydalanabileceği 
tedavileri ve ilaçları sıralar.

2. Rahatsızlık verici genital lezyonlarda uygun 
topikal veya sistemik tedavi seçeneğini belirler ve 
uygular.

SJÖGREN SENDROMU A-TANI KOYAR
1. Ağız kuruluğu ve gözlerde batma hissi şikayeti ile 
gelen hastanın öyküsünü alır.

2. Diğer deri bulguları, eklem ve iç organ tutulumu 
varlığını sorgular .

Sjögren sendromunun mukozalarda kuruluk, 
deri bulguları, eklem ve iç organ tutulumu ile 
karakterize olan bir otoimmun hastalık 
olduğunu bilir.

3. Sistemik ve dermatolojik muayene yapar.
4. Muayene sonucuna göre hastalığın klinik tipini 
(idiyopatik (primer) /romatoid artrit, SLE ve 
skleroderma gibi hastalıklar ile birlikte (sekonder)) 
belirler.

Hastalığın 50 yaş üzerindeki kadınlarda sık 
olduğunu bilir.
Hastalığın primer ve sekonder olarak iki klinik 
tipinin olduğunu bilir.

5. Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar.
6. Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
tükürük ve göz yaşı bezi biyopsilerini planlar, ilgili 
laboratuar tetkiklerini ve otoantikorları ister ve 
sonuçlarını yorumlar.
7. Hastayı eşlik eden sistemik hastalıklar açısından 
değerlendirilmek üzere ilgili branşa yönlendirir.

Hastalığın önemli bir özelliğinin sistemik 
lenfoma riskinin artmış olduğunu bilir.

B-TEDAVİ EDER
1. Hastalığı tedavi eder, lokal ve sistemik tedaviler 
planlar. Hastalığın lokal ve sistemik tedavisini bilir.
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C-HASTAYI VE YAKINLARINI BİLGİLENDİRİR

1. Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığa neden olabilen 
ve hastalığı tetikleyen faktörler hakkında bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder.

DERİ TÜMÖRLERİ YÖNETİMİ Deri Tümörlerini Yönetir
BENİGN DERİ TÜMÖRLERİNİ 
YÖNETİR A-TANI KOYAR

1. Cilt içinde veya üzerinde yumru şeklinde büyüme 
şikayeti ile gelen hastanın anamnezini alır. Hastalığın semptomlarını tarif eder
2. Deri-mukoza-deri eki muayenesini yapar.
3. Hastalığın tipik ve atipik klinik görünümlerini ve 
tiplerini ayırt eder. Klinik bulgularını tanır
4. Hastalığın karışabileceği hastalıklar ile ayırıcı 
tanısını yapar.

Ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve 
laboratuar bulgularını tarif eder.
Ayrıcı tanı için biyopsinin alınacağı uygun 
lezyonu seçer ve biopsi raporunu yorumlar.

5. Gerek duyuyorsa uygun lezyonu belirler, biyopsi 
alır ve sonuçlarını yorumlar.
6. Hastalığın tanısı ve ayırıcı tanısı için gerekli olan 
laboratuar tetkikleri ister ve sonuçları yorumlar.
B-TEDAVİ EDER
1. Hastaya uygun tedavi protokolünü belirler ve 
uygular.

Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem 
ve ajanlarını, etki ve yan etkileri ile sıralar.

2. Hastayı hastalığı konusunda bilgilendirir.
3. Kriyoterapi ve/veya koterizasyon için uygun 
lezyonları belirler ve tedavi için gerektiğinde 
uygular.
4. Küçük cilt tümörlerinin çıkartılması için gerekli 
cerrahi işlemleri planlar ve uygular.
5. Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar.
6. Hastaya tedaviyi nasıl uygulayacağı, tedavi 
esnasında uyması gerekli olan şeyler konusunda ve 
tedavi komplikasyonları açısından bilgi verir.
7. Cerrahi eksizyon gereken deri tümörleri için 
hastayı ilgili branşa yönlendirir.

C-HASTAYI VE YAKINLARINI BİLGİLENDİRİR

1. Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığa neden olabilen 
ve hastalığı tetikleyen faktörler hakkında bilgi verir.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olup olmadığı, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, hastalığı tetikleyen 
faktörler hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
ifade eder.

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olup olmadığı, gidişatı, komplikasyonları, 
tedavisi, hastalığı tetikleyen faktörler hakkında bilgi 
vermesi gerektiğini ifade eder.
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MELANOSİTİK NEVUSLARI YÖNETİR A- TANI KOYAR

1. Ortaya çıkış yaşı, klinik ve histopatolojik 
özelliklerine göre sınıflandırılan farklı tipleri 
olduğunu bilir.

2. Tüm vücut derisi ve mukozaları ayrıntılı olarak 
değerlendirir.

Çoğunun erken çocuklukta ortaya çıktığını, 
özellikle 3. dekatta sayılarının arttığını ve 
ilerleyen yaşlarda kaybolabileceklerini bilir.

3. Yaş, ırk, genetik ve çevresel faktörlerle ilişkili 
olarak ve bazı kalıtsal hastalıkların varlığında 
sıklığının değiştiğini bilir.
4. En önemli etyolojik faktörlerin genetik, hormonlar 
ve güneş ışığı maruziyeti ve immunsupresyon 
olduğunu bilir ve hastayı bu durumlar açısından 
sorgular.
5. Klinik olarak atipik görünen lezyonları ABCDE 
(asimetri, kenar düzensizliği, renk, çap ve yüzey 
özellikleri) kriterleri açısından inceler. Displastik nevüs ayırımını yapar.
6. Gerek duyduğunda dermatoskopiye başvurur.
B- TAKİP EDER
1. Lezyonların klinik tiplerine göre uygun takip 
sürelerini belirler ve hastaları düzenli aralıklarla 
takip eder.

Nevusların klinik tipine göre malign dönüşüm 
potansiyellerini bilir ve hastaları bu konuda 
bilgilendirir

2. Takipler sırasında şüpheli veya riskli bulduğu 
lezyonları belirler, gereğinde biyopsi veya cerrahi 
eksizyonları planlar.

MASTOSİTOZLARI YÖNETİR A- TANI KOYAR
1. Deri lezyonları ve/veya sistemik tutulum ile 
karakterize olan bir hastalık grubu olduğunu ve en 
sık görülen tipin ürtikerya pigmentoza olduğunu 
bilir.

Hastalığın değişik tiplerinde deri tutulum oranı 
ve lezyonların klinik özelliklerinin değişik 
olduğunu bilir.

2. Deri ile birlikte en sık kemik iliği, kemikler, 
gastrointestinal sistem, karaciğer, dalak ve lenf 
bezleri olmak üzere tüm iç organların 
tutulabileceğini bilir ve hastayı bu açıdan tetkik eder.

Çocuklukta ortaya çıkan tiplerin genellikle 
sistemik tutuluma yol açmaksızın yıllar içinde 
kendiliğinden gerileyebileceğini bilir.

3. Klinik olarak tanıya yardımcı olan Darier 
bulgusunun varlığını inceler.
4. Baş ağrısı, bulantı-kusma, diare, kızarıklık 
atakları, senkop, taşikardi ve hipotansiyon gibi 
sistemik semptomların eşlik edebileceğini bilir ve 
hastayı bu açıdan sorgular.
5. Çoğunlukla klinik olarak tanı konmasına rağmen, 
gereken durumlarda tanıyı kesinleştirmek amacıyla 
histopatoloji, laboratuvar ve radyoloji incelemeleri 
yapar.
B- TEDAVİ EDER
1. Çok etkili bir tedavinin olmadığını bilir.

2. Gerekli durumlarda uygun tedavi seçeneğini 
belirler ve uygular.

Hastalığın tipine, subjektif yakınmaların 
şiddetine ve sistemik tutulumun varlığına göre 
tedaviyi düzenler.

60/75



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Deri	  ve	  Zührevi	  Hastalıkları,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  51/65

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
2. Mast hücresi degranülasyonu yapan ajanların 
kullanılması, aşırı sıcak veya soğuktan kaçınılması, 
böcek ısırığı gibi durumlardan sakınılması gerektiği 
konusunda hastayı ve yakınlarını bilgilendirir.

TANISAL GİRİŞİMLERİN YÖNETİMİ
NONİNFEKSİYOZ GRANULOMATOZ 
DERMATOZLARIN YÖNETİMİ
VASKULAR DERMATOZLAR VE 
VASKULİTLERİN YÖNETİMİ
GENODERMATOZLARIN YÖNETİMİ
PRURİTİK DERMATOZLAR VE 
PSİKOLOJİK ETMENLERLE OLUŞAN 
DERMATOZLARIN YÖNETİMİ Kaşıntıyı Yönetir Kaşıntı ile ilişkili anamnez alır

Kaşıntıya yol açan hastalıkların kliniğini bilir ve 
kaşıntı formlarını ayırt eder

Kaşıntıya yönelik deri-mukoza-deri eki 
muayenesini yapar

Kaşıntılı hastalıkları ve durumları bilir ve ayırıcı tanı 
yapabilir

Kaşıntı nedenini ortaya çıkaracak gerekli 
laboratuar tetkikleri ister

Kaşıntı nedenini ortaya çıkarabilmek için deri 
biyopsisi alır.
Ayrıcı tanı için biopsinin alınacağı uygun lezyonu 
seçer ve biopsi raporunu yorumlar

Kaşıntıya yol açan hastalığın tanısını koyar
Kaşıntıyı tedavi eder gerektiğinde 
semptomatik tedavi yapar

Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem ve 
ajanlarını etki ve yan etkileri ile bilir ve kullanır

Kaşıntılı hastalık ve uygulanan tedavi 
hakkında hastayı ve yakınlarını bilgilendirir

Mevcut hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı bilgilendirmesi ve aydınlatması gerektiğini 
bilir

Kaşıntıyı tetikleyen etmenler konusunda 
hastayı uyarır

Hastalığın seyri ve varsa korunma yöntemleri 
konusunda hastayı bilgilendirmesi gerektiğini bilir 
ve uygular

Psikokutan hastalıkları yönetir
Tanı için anamnez alır ve Deri-mukoza-deri 
eki muayenesini yapar

Psikokutan hastalıkları bilir ve klinik ayırıcı tanısını 
yapar, tanı koyar

Psikokutan hastalıkların ayırıcı tanısı için 
gerekli laboratuar tetkikleri ister ve biyopsi 
alır

Psikokutan hastalıklarla ilgli tipik ve atipik bulguları 
bilir ve değerlendirir

Psikokutan hastalıkları tedavi eder
Psikiyatrik tedavi yöntem ve ajanlarını etki ve yan 
etkileri ile bilir ve kullanır

Psikokutan hastalık ve uygulanan tedavi 
hakkında hastayı ve yakınlarını bilgilendirir

Mevcut psikokutan hastalık ve uygulanan tedavi 
hakkında hastayı bilgilendirmesi ve aydınlatması 
gerektiğini bilir

Psikokutan hastalığı tetikleyen etmenler 
konusunda hastayı uyarır

Psikokutan hastalığın seyri ve varsa korunma 
yöntemleri konusunda hastayı bilgilendirmesi 
gerektiğini bilir ve uygular

SİSTEMİK HASTALIK DERİ-MUKOZA 
BULGULARININ YÖNETİMİ

Karaciğer hastalıklarında görülen deri ve 
mukoza bulgularını yönetir

Karaciğer hastalıklarında ortaya çıkan deri 
ve mukoza bulgularına tanı koyar.

Karaciğer hastalıklarında görülen kaşıntı, 
pigmentasyon değişklikleri ve sarılığı tanır.

Karaciğer hastalıklarında gerekli laboratuar 
tetkikleri ister

Karaciğer hastalıklarında istenecek gerekli 
laboratuar tetkikleri bilir ve sonuçlarını 
yorumlayabilir.

Karaciğer hastalıklarında görülen deri ve 
mukoza bulgularını tedavi eder gerektiğinde 
semptomatik tedavi yapar

Hastalığa özgü topikal/sistemik tedavi yöntem ve 
ajanlarını etki ve yan etkileri ile bilir ve kullanır
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Hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı ve yakınlarını bilgilendirir

Mevcut hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı bilgilendirmesi ve aydınlatması gerektiğini 
bilir

Gastrointestinal sistem hastalıklarında 
görülen deri ve mukoza bulgularını yönetir

Gastrointestinal sistem hastalıklarında 
ortaya çıkan deri ve mukoza bulgularına tanı 
koyar.

Gastrointestinal sistem hastalıklarında görülen deri 
ve mukozadaki bulgu ve belirtileri tanır.

Gastrointestinal sistem hastalıklarında 
gerekli laboratuar tetkikleri ister

Gastrointestinal sistem hastalıklarında istenecek 
gerekli laboratuar tetkikleri bilir ve sonuçlarını 
yorumlayabilir.

Gastrointestinal sistem hastalıklarında 
görülen deri ve mukoza bulgularını tedavi 
eder gerektiğinde semptomatik tedavi yapar

Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılacak 
tedavileri ve görülebilecek ilaç yan etkilerini bilir ve 
kullanır.

Hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı ve yakınlarını bilgilendirir

Mevcut hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı bilgilendirmesi ve aydınlatması gerektiğini 
bilir.

Böbrek hastalıklarında görülen deri ve 
mukoza bulgularını yönetir

Böbrek hastalıklarında ortaya çıkan deri ve 
mukoza bulgularına tanı koyar.

Böbrek hastalıklarında görülen kaşıntı, tırnak ve 
pigmentasyon değişkliklerini tanır.

Böbrek hastalıklarında gerekli laboratuar 
tetkikleri ister

Böbrek hastalıklarında istenecek gerekli laboratuar 
tetkikleri bilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.

Böbrek hastalıklarında görülen deri ve 
mukoza bulgularını tedavi eder gerektiğinde 
semptomatik tedavi yapar

Böbrek hastalıklarında kullanılacak tedavi 
yöntemlerini ve görülebilecek ilaç yan etkilerini bilir 
ve kullanır.

Hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı ve yakınlarını bilgilendirir

Mevcut hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı bilgilendirmesi ve aydınlatması gerektiğini 
bilir.

Kardiovasküler sistem hastalıklarında 
görülen deri ve mukoza bulgularını yönetir

Kardiovasküler sistem hastalıklarında ortaya 
çıkan deri ve mukoza bulgularına tanı koyar.

Kardiovasküler sistem hastalıklarında görülen deri 
ve mukoza değişkliklerini tanır.

Kardiovasküler sistem hastalıklarında 
gerekli laboratuar tetkikleri ister

Kardiovasküler sistem hastalıklarında istenecek 
gerekli laboratuar tetkikleri bilir ve sonuçlarını 
yorumlayabilir.

Kardiovasküler sistem hastalıklarında 
görülen deri ve mukoza bulgularını tedavi 
eder gerektiğinde semptomatik tedavi yapar

Kardiovasküler sistem hastalıklarında kullanılacak 
tedavi yöntemlerini ve görülebilecek ilaç yan 
etkilerini bilir ve kullanır.

Hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı ve yakınlarını bilgilendirir

Mevcut hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı bilgilendirmesi ve aydınlatması gerektiğini 
bilir.

Endokrin sistem hastalıklarında görülen deri 
ve mukoza bulgularını yönetir

Diabetes mellitusda görülen deri ve mukoza 
bulgularını yönetir

Diabetes mellitusda görülen deri ve mukoza 
bulgularına tanı koyar
Diabetes mellitusda görülen diyabetik ayak, deri ve 
mukozadaki bulgu ve belirtileri tanır.
Diabetes mellitus için gereken tetkikleri ister
Diabetes mellitus için istenecek gerekli laboratuar 
tetkikleri bilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
Diabetes mellitusda görülen deri ve mukoza 
bulgularını tedavi eder gerektiğinde semptomatik 
tedavi yapar

Diabetes mellitusda kullanılacak tedavi yöntemlerini 
ve görülebilecek ilaç yan etkilerini bilir.
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Hastalık ve uygulanan tedavi hakkında hastayı ve 
yakınlarını bilgilendirir
Mevcut hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı bilgilendirmesi ve aydınlatması gerektiğini 
bilir.

Böbrek üstü bezi hastalıklarında görülen 
deri ve mukoza bulgularını yönetir

Böbrek üstü bezi hastalıklarında görülen deri ve 
mukoza bulgularına tanı koyar
Böbrek üstü bezi hastalıklarındaki deri ve mukozada 
ortaya çıkan bulgu ve belirtileri tanır.
Böbrek üstü bezi hastalıklarında tanı ve tedavi için 
gerekli tetkikleri ister
Böbrek üstü bezi hastalıklarının laboratuar tetkikleri 
bilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
Böbrek üstü bezi hastalıklarındagörülen deri ve 
mukoza bulgularını tedavi eder gerektiğinde 
semptomatik tedavi yapar
Böbrek üstü bezi hastalıklarında kullanılacak tedavi 
yöntemlerini ve görülebilecek ilaç yan etkilerini 
bilir.
Hastalık ve uygulanan tedavi hakkında hastayı ve 
yakınlarını bilgilendirir
Mevcut hastalık ve uygulanan tedavi hakkında 
hastayı bilgilendirmesi ve aydınlatması gerektiğini 
bilir.

Tiroid bezi hastalıklarında görülen deri ve 
mukoza bulgularını yönetir
Cinsiyet hormon salgı hastalıklarında 
görülen deri ve mukoza bulgularını yönetir

Malign hastalıkların seyrinde görülen deri 
ve mukoza bulgularını yönetir
Böbrek hastalıklarında görülen deri ve 
mukoza bulgularını yönetir

Sistemik hastalıkların seyrinde görülen 
tırnak değişiklikleri ve hastalıklarını yönetir.
Sistemik hastalıkların seyrinde görülen saç 
değişiklikleri ve hastalıklarını yönetir.
Hematolojik sistem hastalıklarında görülen 
deri ve mukoza bulgularını yönetir

İLAÇ REAKSİYONLARININ YÖNETİMİ Kutanöz İlaç Reaksiyonlarını Yönetir Kutonöz ilaç reaksiyonlarını yönetir.
Kaşıntı nedenleri ve kaşıntı yapan hastalıkları 
bilir.

Klinik bulguları değerlendirir. İmmünolojik ve 
nonimmünolojik mekanizmaların ayrımını bilir.

Kaşıntı yapan hastalıkların ayrımını ve 
nedenlerini bilir.

Labaratuar Tektiklerinin sonuçlarını 
değerlendirmesini bilir.

Kaşıntı oluşturacak sebepleri invitro ve invivo 
testleri sonuçları ile değerlendirmesini bilir.

Biopsi sonuçlarının kaşıntıyı oluşturan sebeplere 
göre yorumlar. biopsi sonuçları değerlendirmesini bilir.
Ayırıcı tanıya giren dermatozları ve özellikleri 
anlatır.

kaşıntıyı oluşturacak sistemik hastalıkların 
ayrımını bilir ve tanımlar.
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İlaç reaksiyonlarda oluşabilecek komplikasyonları 
ve tedavi seçeneklerini bilir.

kaşıntıyı oluşturan ilaçları sebeplerine göre 
tedavilerini bilir ve anlatır.

Fixed ilaç reaksiyonlarına sebep olabilecek 
önlemlerini alır şüpheli ilaçları ayırt eder 
bilgilendirme yapar

İlaç reaksiyonlarına sebep olan ilaçların 
alınmaması konusunda hastaya uyarılarda 
bulunmasını bilir.

GENİTAL BÖLGE DERMATOZLARININ 
YÖNETİMİ
PARANEOPLASTİK DERMATOZLARIN 
YÖNETİMİ
METABOLİK HASTALIKLARIN 
YÖNETİMİ FABRY HASTALIĞI
NUTRİSYONEL DERMATOZLARIN 
YÖNETİMİ FENİLKETONÜRİ
PERFORAN DERMOTOZLARIN 
YÖNETİMİ
HİSTİOSİTOZ VE KSANTOMA 
YÖNETİMİ KSANTOMA TUBEROZUM
PANNİKULİT VE LİPODİSTROFİLERİN 
YÖNETİMİ LİPODİSTROFİLER

ERİTEMA NODOZUM
ORAL MUKOZA DERMATOZLARIN 
YÖNETİMİ
GEBELİK DERMATOZLARININ 
YÖNETİMİ

Maternal ve/veya fetal risk taşımayan 
gebelik dermatozlarını yönetir

Gebeliğin kaşıntılı ürtikeryal papül ve 
plaklarını yönetir Tanı koyar Anamnez alır

Muayene yapar
Biyopsi yapar

Hastalık bulgularını tanımlar Hastalığın başlangıç dönemini açıklar
Patogenezi ve tetikleyen faktörleri açıklar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini bilir
Histopatolojik bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar Diğer gebelik dermatozlarından ayırt eder
Püstüler dermatozlardan ayırt eder

Tedavisini yönetir Yerel tedavisini düzenler
Sistemik tedavisini düzenler

Komplikasyonları yönetir Hastalık ve tedavi komplikasyonlarını açıklar
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Gestasyonel (gebelik) prurigosunu yönetir Tanı koyar Anamnez alır
Muayene yapar
Biyopsi yapar

Hastalık bulgularını tanımlar Hastalığın başlangıç dönemini açıklar
Patogenezi ve tetikleyen faktörleri açıklar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini bilir
Histopatolojik bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Gebelik kolestazı ve diğer gebelik 
dermatozlarından ayırt eder
Atopik dermatit ve diğer kaşıntılı 
dermatozlardan ayırt eder
Laboratuvar araştırması yapar, değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavisini yönetir Yerel tedavisini düzenler

Sistemik tedavisini düzenler
Komplikasyonları yönetir Hastalık ve tedavi komplikasyonlarını açıklar

Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Pruritik gebelik folikülitini yönetir Tanı koyar Anamnez alır

Muayene yapar
Biyopsi yapar

Hastalık bulgularını tanımlar Hastalığın başlangıç dönemini açıklar
Patogenezi ve tetikleyen faktörleri açıklar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini bilir
Histopatolojik bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Gebelik kolestazı ve diğer gebelik 
dermatozlarından ayırt eder
Atopik dermatit ve diğer kaşıntılı 
dermatozlardan ayırt eder
Laboratuvar araştırması yapar, değerlendirir

Tedavisini yönetir Yerel tedavisini düzenler
Komplikasyonları yönetir Hastalık ve tedavi komplikasyonlarını açıklar

Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Maternal ve/veya fetal risk taşıyan gebelik 
dermatozlarını yönetir Pemfigoid (herpes) gestasyonesi yönetir Tanı koyar Anamnez alır

Muayene yapar
Biyopsi yapar

Hastalık bulgularını tanımlar Hastalığın başlangıç dönemini açıklar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini tanımlar
Lezyonların biyopsi yerini belirler ve alır
Hematoksilen eozin ve DİF bulguları bilir ve 
açıklar

Ayırıcı tanısını yapar Diğer gebelik dermatozlarından ayırt eder
Diğer vezikül ve büllü hastalıklardan ayırt eder

Tedavisini yönetir Yerel tedavisini düzenler
Sistemik tedavisini düzenler

Komplikasyonları yönetir Fetal ve maternal riskleri bilir
Hastalık ve tedavi komplikasyonlarını açıklar
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Gereginde medikal abortus için yönlendirme 
yapar

Gebeliğin kolestazını yönetir Tanı koyar Anamnez alır
Muayene yapar

Hastalık bulgularını tanımlar Hastalığın başlangıç dönemini açıklar
Patogenezi ve tetikleyen faktörleri açıklar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini bilir
Rutin laboratuvar çalışmalarını yapar ve 
değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Diğer gebelik dermatozlarından ayırt eder
Kaşıntılı dermatozlardan ayırt eder

Tedavisini yönetir Yerel tedavisini düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Sistemik tedavisini düzenler

Komplikasyonları yönetir Fetal ve maternal riskleri bilir
Hastalık ve tedavi komplikasyonlarını açıklar
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Gereginde medikal abortus için yönlendirme 
yapar

İmpetigo herpetiformisi yönetir Tanı koyar Anamnez alır
Muayene yapar
Biyopsi yapar

Hastalık bulgularını tanımlar Hastalığın başlangıç dönemini açıklar
Patogenezi ve tetikleyen faktörleri açıklar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini bilir
Rutin laboratuvar çalışmalarını yapar ve 
değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Diğer gebelik dermatozlarından ayırt eder
Püstüler dermatozlardan ayırt eder

Tedavisini yönetir Yerel tedavisini düzenler
Sistemik tedavisini düzenler

Komplikasyonları yönetir Fetal ve maternal riskleri bilir
Hastalık ve tedavi komplikasyonlarını açıklar
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Gereginde medikal abortus için yönlendirme 
yapar

Gebeliğin kaşıntılı ürtikeryal papül ve 
plaklarını yönetir Tanı koyar Anamnez alır

Muayene yapar
Biyopsi yapar

Hastalık bulgularını tanımlar Hastalığın başlangıç dönemini açıklar
Patogenezi ve tetikleyen faktörleri açıklar
Lezyonların klinik özelliklerini ve 
yerleşimlerini bilir
Histopatolojik bulgularını tanımlar

Gebe fizyolojik değişikliklerini yönetir Tanı koyar Anamnez alır Gebelikle ilişkiyi ortaya koyar
Fizyolojik subjektif belirtileri açıklar

Muayene yapar Yerleşim bölgelerini açıklar

Gebeliğin fizyolojik bulgularını tanımlar
Gebenin görülen subjektif deri şikayetlerini 
açıklar

Gebelik görülen pigment değişikliklerini açıklar

Gebelikte gelişen mukozal değişiklikleri açıklar
Gebenin yapısal fizyolojik deri değişikliklerini 
tanımlar
Saç ve tırnak değişikliklerini açıklar
Gebelikte oluşan bez değişikliklerini açıklar
Vasküler değişikliklerini açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Fizyolojik değişiklikleri yapısal 
değişikliklerden ayırt eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gereğinde laboratuvar tetkik ister ve 
değerlendirir
Fizyolojik değişiklikleri diğer dermatozlardan 
ayırt eder

Tedavisini yönetir Bilgilendirme yapar Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Rahatlatıcı önlem ve öneriler verir

DİĞER VİRAL HASTALIKLARIN 
YÖNETİMİ

HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARINI 
YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır, özellikle rekürrens sıklığını sorar Semptomları bilir

Deri, deri ekleri,mukoza ve sistemik muayene yapa Klinik bulguları bilir
Tanısal tetkikleri ister veya yapar, sonuçlarını 
yorumlar

Tanısal tetkikleri ve sonuçlarını yorumlamasını 
bilir

Ayırıcı tanıyı yapar, özellikle genital ülserasyon 
yapan hastalıkları ayırdeder Ayırıcı tanıya giren hastalıkları bilir
Gerek duyarsa diğer klinik birimlerle konsulte eder Diğer klinik birimlerle konsulte etmesini bilir

TEDAVİ EDER Uygun tedavi protokolünü uygular

Uygun tedavi protokolünü belirlemesini ve 
uygulamasını bilir, özellikle zonada erken 
tedavinin önemini bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komlikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi, korunma ve 
hastalığa yol açan faktörler hakkında bilgi 
vermesi gerektiğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olup olmadığı , gidişatı, komplikasyonları, 
tedavisi, korunma ve hastalığa yol açan faktörler 
hakkında bilgi verir

HUMAN PAPİLLOM VİRUS 
ENFEKSİYONLARINI YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Semptomları bilir

Deri, deri eki, mukoza muayenesi ve sistemik 
muayene yapar Klinik bulguları tarif eder
Ayırıcı tanıyı yapar Ayırıcı tanıya giren hastalıkları bilir

TEDAVİ EDER Uygun tedavi protokolünü uygular
Uygun tedavi protokolünü belirlemesini ve 
uygulamasını bilir

Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
geliştiğinde süreci nasıl yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi 
ve korunma hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi ve korunma 
hakkında bilgi vermesi gerektiğini bilir

ORF HASTALIĞINI YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır Semptomları bilir
Deri muayenesi yapar Klinik bulguları bilir
Ayırıcı tanıyı ve ayırıcı tanı için gerekli tetkikleri 
ister ve sonuçlarını yorumlar yapar Ayırıcı tanı sürecini yönetir

TEDAVİ EDER Uygun tedavi seçeneğini uygular Uygun tedavi seçeneğini bilir
Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
geliştiğinde süreci nasıl yöneteciğini bilir

67/75



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Deri	  ve	  Zührevi	  Hastalıkları,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  58/65

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi 
ve korunma hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi ve korunma 
hakkında bilgi vermesi gerektiğini bilir

HIV ENFEKSİYONLARINI YÖNETİR TANI KOYAR Anamnez alır, özellikle cinsel partneri sorgular Semptomları bilir
Deri, deri eki, mukoza muayenesi ve sistemik 
muayene yapar Klinik bulguları tarif eder
Gerekli laboratuvar tetkikleri yapar veya ister, 
sonuçlarını yorumlar

Gerekli laboratuvar tetkikleri yapmasını, 
istemesini ve sonuçlarını yorumlamasını bilir

Ayırıcı tanı sürecini yönetir Ayırıcı tanı sürecini bilir
Gerekli birimlere duyurur Duyurulması gerekli bir hastalık olduğunu bilir

TEDAVİ EDER
Uygun tedavi seçeneğini uygular veya tedavi 
sürecini yönetir Tedavi sürecini yönetmesini bilir
Uygulanan tedavinin komplikasyonları açısından 
hastayı takip eder, tedavi komplikasyonları 
geliştiğinde bu sürece uygun uygulamalar yapar

Tedavi komplikasyonlarını ve komplikasyonlar 
geliştiğinde süreci nasıl yöneteciğini bilir

HASTAYI VE YAKINLARINI 
BİLGİLENDİRİR

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; hastalığı, 
bulaşıcı olduğu, gidişatı, komplikasyonları, tedavisi 
ve korunma hakkında bilgi verir

Hastaya ve gerekiyorsa hasta yakınlarına; 
hastalığı, bulaşıcı olduğu, gidişatı, 
komplikasyonları, tedavisi ve korunma 
hakkında bilgi vermesi gerektiğini bilir

DEPO HASTALIKLARI YÖNETİMİ MUSİNOZİS
SEBASE, EKRİN VE APOKRİN BEZ 
HASTALIKLARI Ekrin Bez Hastalıklarını Yönetir Tanı Koyar Tiplerini ayırt eder El, ayak ve aksillanın hiperhidrozunu tanımlar

Jeneralize hiperhidroz sebeplerini tanımlar
Lokal hiperhidrozlar ve sebeplerini açıklar
Miliyarya ve tiplerini tanımlar
Anhidrotik ekdodermal displaziyi tanımlar
İntertrigo hastalığını tanımlar
Hidradenitis supurativayı tanımlar
Bromhidrozu tanımlar
Siringomaları tanımlar
Silindiromayı tanımlar

Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir Hiperhidrozun bulgularını tanımlar
Hiperhidroza sekonder gelişen değişiklik ve 
belirtileri açıklar
Lokal ve jeneralize hiperhidrozlarda 
laboratuvar incelemeleri açıklar değerlendirir
İyot nişasta testini yapar değerlendirir
Anhidrotik ektodermal displazinin dental, deri 
ve deri eki bulgularını tanımlar
İntertrigoyu fleksural alanda yerleşen diğer 
hastalıklardan ayırt eder
Foliküler oklüzyon triad ve tetradlarını açıklar
Siringoma tiplerini açıklar

Ayırıcı tanısını yapar Lokal hiperhidrozları ayırt eder
Miliyaryayı diğer vezikül ve püstüler deri 
hastalıklarından ayırt eder
Bromhidroza benzeri kokulu ter sebeplerini 
açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Siringomaları tiplerini açıklar ve benzer 
papüloveziküler hastalıklardan ayırt eder
Silindiromaların diğer saçlı deri 
hastalıklarından ayırt eder

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Hiperhidrozlarda topikal ve sistemik tedaviyi 
tanımlar
Miliyaryada medikal ve manüplatif tedaviyi 
düzenler
Herditer ter bezi hastalıklarında genetik 
danışmana yönlendirir
Hidradenitis spurativada medikal ve cerrahi 
tedaviyi uygular
Bromhiroz tedavisini ve önerilerini düzenler
Siringomada tedavi modalitelerini açıklar ve 
düzenler
Rahatlatıcı ve koruyucu yöntemleri açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Gereğinde hastayı cerrahi tedavi için 
yönlendirir

Komplikasyonları yönetir Hiperhidrozda komplikasyonları tanımlar
Hiperhidroz tedavi koplikasyonlarını ve 
bunların tedavisini tanımlar
İntertrigoda komplikasyonları tanımlar

Sebase Bez Hastalıklarını Yönetir Tanı Koyar Tiplerini ayırt eder Akne vulgarisi tanımlar
Akneiform erupsiyon nedenlerini tanımlar
Akne vulgaris varyantlarını tanımlar
Gr (-) folikülitli hastayı tanımlar
Rozase hastalığını tipleri ile tanımlar
Peroral dermatiti tanımlar

Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
İnflamatuvar ve noninflamatuvar akne 
lezyonlarını değerlendirir
Akne şiddetini belirler
Rozasenin deri ve deri dışı tutulumları ile 
lezyonlarını ve bulgularını açıklar
Rozase lezyonlarında demodeks varlığını 
araştırır
Peroral dermatitte lezyonları tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Akne vulgarisi diğer akne nedenlerinden ayırt 
eder
Sistemik bulgularla seyreden akneyi diğer 
hastalıklardan ayırt eder
Rozasenin ayırıcı tanısında yer alan hastalıkları 
ve farklılıklarını açıklar
Peroral dermatit ve rozase ayrımını yapar

Tedavisini yönetir Manuplatif ve medikal tedavi yapar Akne tedavisinde uyarı ve önlemleri açıklar
Aknenin topikal ve medikal tedavisini açıklar
Farklı şiddetteki akne olgularında tedaviyi 
düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Rozase olgularında hastalığı provake eden 
faktörleri açıklar
Farklı şiddetteki Rozase olgularında topikal ve 
sistemik tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi 
önemser

Hastada manuplatif tedavi uygular
Püstüler, nodüler ve kistik akne lezyonların 
temizlenmesi amacıyla manuplatif tedavi yapar

Hastayı kozmetik ve cerrahi tedavi uygular 
yönlendirir

Komlikasyonlarda kozmetik yada cerrahi 
tedaviyi uygular veya yönlendirir

Komplikasyonları yönetir Akne vulgarisin komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Hastalık Komplikasyonlarının tedavi şekillerini 
açıklar ve uygular
Hastalık tedavilerinin yan etki ve 
komplikasyonlarını açıklar

AĞIZ MUKOZASI HASTALIKLARI Stomatitis nikotinayı yönetir Tanı koyar Anamnez alır ve Muayene eder Klinik bulgularını tanımlar
Sebeplerini açıklar
Hasta ve yakılarıı bilgilendirir

Mukoseli yönetir Klinik bulgularını açıklar
Patogenezini açıklar

Ayırıcı tanısını yapar Ayırıcı tanıda yer alan hastalıkları sıralar

Tedavisini yapar
Cerrahi, kriyo, lazer ve intralezyoner 
yöntemlerden en az biri ile tedavi eder

İnflamatuvar barsak hastalıklarının ağız 
bulgularını yönetir Anamnez alır, muayene eder

Oral bölge değişiklikleri ve lezyonlarını 
tanımlar
Eşlik eden diğer deri bulgularını tanımlar
Pyostomatitis vejetansı açıklar

Biyopsi yapar Histopatolojik bulgularını açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Karışabildiği hastalıkları ve farklılıklarını 
açıklar

Tedavisini Yönetir Leyonların yerel ve sistemik tedavisini yönetir
Diğer sistemik belirtileri için ilgili kliniklere 
yönlendirir

Koruyucu hekimlik yapar Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Keilitleri yönetir Aktinik keiliti yönetir Tanı koyar Anamnez alır, Muayene yapar

Hastalık bulgularını tanımlar
Lezyonların yerleşimi ve klinik özelliklerini 
bilir
Histopatolojik bulgularını açıklar

Ayırıcı tanısını yapar Diğer keilitlerden farklılıklarını açıklar
Biyopsi yapar Histolojik bulgularını açıklar
Tedavisini yönetir Yerel tedavisini düzenler

Tedavi manüplasyonlarını yapar
Gereğinde cerraha yönlendirir

Komplikasyonları yönetir Hastalık ve tedavi komplikasyonlarını açıklar
Koruyucu hekimlik yapar Hastaya koruyucu önlem önerileri verir

Eksfolyatif keiliti yönetir Tanı koyar Anamnez alır, muayene yapar
Sebeplerini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Hastalık bulgularını tanımlar
Lezyonların yerleşimi ve klinik özelliklerini 
bilir

Ayırıcı tanısını yapar Tüm lökoplaki sebeplerini sıralar
Lökoplaki sebeplerinden ayrımını yapar

Tedavisini yapar Yerel tedavisini düzenler
Koruyucu hekimlik yapar Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Koruyucu önlemleri açıklar
Granülomatöz keiliti yönetir Tanı koyar Anamnez alır ve Muayene eder

Klinik görünümü tanımlar
Gingiva, yanak ve damak mukoza lezyonlarını 
araştırır

Biyopsi yapar Histopatolojik bulgularını açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer görünümlü hastalıkları sıralar 
faklılıklarını açıklar
Melkersson - Rosenthal sendromunu tanımlar 
ve farklılıklarını açıklar
Laboratuvar testleri ister değerlendirir

Tedavisini yönetir Yerel ve sistemik tedavisini planlar
Hasta bilgilendirmesi yapar

Allerjik kontakt keiliti yönetir Tanı koyar Anamnez alır ve Muayene eder
Sebeplerini açıklar
Klinik görünümü ve muayene bulgularını 
tanımlar

Biyopsi yapar Histopatolojik bulgularını açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer görünümlü hastalıkları sıralar 
faklılıklarını açıklar
Laboratuvar testleri ister değerlendirir

Tedavisini yönetir Yerel ve sistemik tedavisini planlar
Hasta bilgilendirmesi yapar

Glandüler keiliti yönetir Tanı koyar Anamnez alır, muayene yapar
Sebeplerini açıklar
Klinik görünümü ve muayene bulgularını 
tanımlar

Biyopsi yapar Histopatolojik bulgularını açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer görünümlü hastalıkları sıralar 
faklılıklarını açıklar

Tedavisini yönetir Yerel ve sistemik tedavisini planlar
Koruyucu hekimlik yapar Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Gerekli önlem ve uyarıları verir
Perleş (anguler) keiliti yönetir Tanı koyar Anamnez alır, muayene yapar

Sebeplerini açıklar
Klinik görünümü ve muayene bulgularını 
tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer görünümlü hastalıkları sıralar 
faklılıklarını açıklar

Tedavisini yönetir Yerel ve sistemik tedavisini planlar
Koruyucu hekimlik yapar Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Gerekli önlem ve uyarıları verir
Diğer form keilitleri yönetir Tanı koyar Anamnez alır, muayene yapar
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Çeşitli dermatozlarda ve ilaçlarla görülen 
keilitleri sıralar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer görünümlü hastalıkları sıralar 
faklılıklarını açıklar

Tedavisini yönetir Yerel ve sistemik tedavisini planlar
Koruyucu hekimlik yapar Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Gerkli önlem ve uyarıları verir
Ülseratif ve aftöz ağız hastalıklarını yönetir Ağız ülserlerini yönetir Tanı koyar Anamnez alır ve Muayene eder

Ağız hijyenie yönelik sorgulama yapar
Ağız mukozası lezyonlarını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Ağızda ülser nedeni hastalıkları gruplandırır ve 
sıralar

Bunların deri bulgularını ve özelliklerini açıklar

Tanıya önelik testleri yapar, veya ister
Agızdan boyalı ve boyasız direk mikroskopik 
inceleme yapar
Patolojik inceleme için biyopsi yapar
Etiyolojiye yönelik istenecek laboratuvar 
testleri açıklar

Tedavisini yönetir
Ağız ülserlerinde tedavi prensiplerini bilir, 
uygular
Deri hastalıklarının oral tutulumlarını yerel ve 
sistemik ajanlarla tedavi eder
Diğer sistem hastalıklarına bağlı gelişen 
ülserlerde tedaviyi yönetir

Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Ağız bakımı ve beslenmeye ilişkin öneriler 
verir

Tekrarlayan Ağız Ülserlerini yönetir Tanı koyar Anamnez alır ve Muayene eder
Major minör ve herpetiform aftları tanımlar
Sebeplerini açıklar

Ayırıcı tanısını yapar Tekrarlayıcı aft görülen diğer hastalıkları sıralar
Behçet hastalığından farkını açıklar
Laboratuvar testleri ister veya yapar

Tedavisini yönetir
Sistemik bir hastalık varlığında hastayı 
yönlendirir
Afların yerel ve sistemik tedavisini yapar

Ağız ülserlerini yönetir Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Ağız bakımı ve beslenmeye ilişkin öneriler 
verir

Tedavisini yönetir
Ağız ülserlerinde tedavi prensiplerini bilir, 
uygular
Deri hastalıklarının oral tutulumlarını yerel ve 
sistemik ajanlarla tedavi eder
Diğer sistem hastalıklarına bağlı gelişen 
ülserlerde tedaviyi yönetir

Tanıya önelik testleri yapar, veya ister
Agızdan boyalı ve boyasız direk mikroskopik 
inceleme yapar
Patolojik inceleme için biyopsi yapar
Etiyolojiye yönelik istenecek laboratuvar 
testleri açıklar
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Tanı Koyar Anamnez alır ve Muayene eder

Ağız hijyenie yönelik sorgulama yapar
Ağız mukozası lezyonlarını tanımlar

Ayırıcı tanısını yapar
Ağızda ülser nedeni hastalıkları gruplandırır ve 
sıralar

Bunların deri bulgularını ve özelliklerini açıklar
Dil Hastalıklarını Yönetir Medyan Romboid glossiti yönetir Tanı koyar Anamnez alır ve Muayene eder

Klinik görünümü tanımlar
Gingiva, yanak ve damak mukoza lezyonlarını 
araştırır

Biyopsi yapar Histopatolojik bulgularını açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Benzer görünümlü hastalıkları sıralar 
faklılıklarını açıklar

Tedavisini yapar Yerel ve sistemik tedavisini planlar
Hasta bilgilendirmesi yapar

Coğrafik dili yönetir Tanı koyar Anamnez alır, muayene eder

Hastalık bulgularını tanımlar
Lezyonların yerleşimi ve klinik özelliklerini 
bilir

Ayırıcı tanısını yapar Coğrafi dil sebeplerini sıralar
Lökoplaki sebeplerinden ayrımını yapar

Tedavisini yapar Yerel tedavisini yapar
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Yarıklı dili yönetir Tanı koyar Anamnez alır, muayene eder
Hastalık bulgularını tanımlar Lezyonları ve klinik özelliklerini açıklar
Ayırıcı tanısını yapar Sebeplerini sıralar
Tedavisini yapar Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Yerel tedavisini düzenler
Siyah kıllı dili yönetir Tanı koyar Anamnez alır, muayene eder

Hastalık bulgularını tanımlar Lezyonları ve klinik özelliklerini açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Klinik ve histolojik bakımdan benzer 
hastalıkları ve farklılıklarını açıklar

Tedavisini yapar Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Yerel tedavisini yapar
Tetikleyen faktörden uzaklaşmaya yönelik 
öneriler verir

Atrofik dili yönetir Tanı koyar Anamnez alır, muayene eder
Hastalık bulgularını tanımlar Lezyonları ve klinik özelliklerini açıklar

Sebeplerini açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Klinik ve histolojik bakımdan benzer 
hastalıkları ve farklılıklarını açıklar

Tanıya destekleyen araştırma yapar Eksikliklere yönelik laboratuvar tetkiki ister
Ağızın vezikül ve büllü hastalıklarını 
yönetir Enfeksiyöz hastalıkları yönetir Tanı koyar Klinik bulgularını açıklar

Sebepleri ve etkenleri ve faklılıkları sıralar
Tetkik ister Tanıyı destekleyici testleri ister
Ayırıcı tanısını yapar Etkene göre klinik farlılıkları bilir
Tedavisini yapar Yerel ve sistemik tedavisini yapar

Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
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Otoimmun ve kalıtsal hastalıkları yönetir Tanı koyar Klinik bulgularını açıklar

Patogenezlerini açıklar
Tetikleyen faktörleri açıklar

Tetkik ister Tanıyı destekleyici testleri ister
Biyopsi yapar

Ayırıcı tanısını yapar Hastalıkların klinik farlılıklarını açıklar
Tedavisini yapar Yerel ve sistemik tedavisini yapar

Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Reaksiyonel hastalıkları yönetir Tanı koyar Anamnez alır, muayene yapar

Eritema multiformeyi tanımlar
Stevens - Johnson sendromunu tanımlar
Toksik epidermal nekrolizi tanımlar
Patogenezlerini açıklar
Tetikleyen faktörleri açıklar
Klinik farklılıkları tanımlar

Tetkik ister Tanıyı destekleyici testleri ister
Biyopsi yapar
Histopatolojik özellikleri açıkalr

Ayırıcı tanısını yapar Hastalıkların klinik farlılıklarını açıklar
Tedavisini yapar Yerel ve sistemik tedavisini yapar

Hasta ve yakınlarını bilgilendirir

Renk değişikliği yapan hastalıkları yönetir
Beyaz renk değişikliği yapan hastalıkları 
yönetir Tanı koyar Anamnez alır, Muayene yapar

Lökoplaki sebeplerini açıklar
Hastalık bulgularını tanımlar
Beyaz kıllı lökoplakiyi tanımlar
Kıllı dili tanımlar
Lökoödemi tanımlar
Morsikasyo bukkarumu tanımlar
Beyaz süngersi nevusu tanımlar
Liken planus ve likenoid ilaç erupsiyonunu 
tanımlar
Proliferatif verrüköz lökoplakiyi tanımlar
Submuköz fibrozu tanımlar
Amiloidozu tanımlar

Tetkik ister Direkt mikroskopi bakar
Laboratuvar testlerini ister
Gereğinde biyopsi yapar

Ayırıcı tanısını yapar
Beyaz renk değişikliklerin klinik ve laboratuvar 
özelliklerini farklılıkları ile açıklar
Histolojik farkılılıkları bilir

Tedavisini yönetir
Klinik tanıya göre yerel ve sistemik tedaviyi 
düzenler
Manuplatif tedaviyi uygular
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Gereğinde hastayı cerraha yönlendirir

Kırmızı renk değişikliği yapan hastalıkları 
yönetir Tanı koyar Fiziksel sebepleri sıralar

Enfeksiyöz sebepleri sıralar
Neoplastik sebepleri sıralar
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Kollagen doku hastalıklarını sıralar
Herediter durumları sıralar
Granulomatöz hastalıkları sıralar

Tetkik ister Direkt mikroskopi bakar
Laboratuvar testlerini ister
Gereğinde biyopsi yapar

Ayırıcı tanısını yapar
Kırmızı renk değişikliklerin klinik ve 
laboratuvar özelliklerini farklılıkları ile açıklar
Histolojik farkılılıkları bilir

Tedavisini yönetir
Klinik tanıya göre yerel ve sistemik tedaviyi 
düzenler
Manuplatif tedaviyi uygular
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Gereğinde hastayı cerraha yönlendirir

Siyah - kahve renk değişikliği yapan 
hastalıkları yönetir Tanı koyar Sebepleri sıralar

Tetkik ister Gereğinde biyopsi yapar

Ayırıcı tanısını yapar
Beyaz renk değişikliklerin klinik ve laboratuvar 
özelliklerini farklılıkları ile açıklar
Histolojik farkılılıkları bilir

Tedavisini yönetir
Klinik tanıya göre yerel ve sistemik tedaviyi 
düzenler
Manuplatif tedaviyi uygular
Hasta ve yakınlarını bilgilendirir
Gereğinde hastayı cerraha yönlendirir
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