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1. GİRİŞ	  
	  

El	   duyu	   ve	   fonksiyonun	   iç	   içe	   olduğu	   özel	   bir	   organdır.	   Endüstri	   çağımızda	   el	   yaralanmalarının	   çok	   sık	   oluşması	   ve	   çeşitli	   patolojileri	  

beraberinde	  getirmesi,	  bilgi	  birikimine	  sahip	  	  ve	  bu	  konuda	  yetişmiş	  deneyimli	  hekimlere	  ihtiyaç	  yaratmaktadır.	  	  

	  

Bu	  nedenle,	  modern	  dünyada,	  uğraş	  alanları	  arasında	  “El	  –	  Ekstremite	  Cerrahisi	  ve	  Rekonstrüktif	  Mikrocerrahi”	  bulunan	  plastik	  cerrahi	  ve	  

ortopedi	   travmatoloji	   ana	   bilim	   dalı	   uzmanlık	   eğitimleri	   sonrasında,	   “El	   Cerrahisi”,	   	   2	   yıl	   süreyle	   eğitim	   görülen	   bilim	   dalı	   olarak	   kabul	  

edilmiştir.	  
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2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı	  

“El	  Cerrahisi”	  el,	  el	  bileği,	  dirsek,	  ön	  kol,	  kol,	  omuz,	  brakiyal	  plexus’un	  	  cerrahi	  hastalıklarının,	  yaralanmalarının,	  infeksiyonlarının,	  doğuştan	  

anomalilerinin	  ve	  tümörlerinin	  tanınması,	  cerrahi	  ve	  cerrahi	  olmayan	  tedavisi,	  rehabilitasyonu	  ve	  ameliyat	  sonu	  bakımları	  ile	  aynı	  bölgelerin	  

edinsel	  veya	  travmatik	  deformitelerinin	  rekonstrüksiyonlarını	  içeren	  bir	  bilim	  dalıdr.	  	  

Bölgelerin	   ve	   uygulamaların	   	   benzerliği	   nedeniyle,	   alt	   ekstremite	   yaralanmaları	   ve	   rekonsrüksiyonlarının,	   (“revaskülarizasyon	   ve	  

replantasyon	  gereken	  alt	   ekstremite	   yaralanmaları	   ve	  mikrocerrahi	   ile	   yapılan	   rekonsrüksiyonlar,	   alt	   ekstremite	   sinir	   yaralanmaları”	   gibi)	  

çalışma	  alanına	  dahil	  olmaktadır.	  

b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  

c. Müfredat	  Haritası	  

d. Asistanlık	  Süreci:	  2	  yıl	  

i. Kayıt	  Şekli	  

ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

2	  yıllık	  eğitim	  sürecinde	  yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencisi	  bir	  adet	  tez	  yürütecektir.	  2	  yıl	  sonunda	  eğitim	  alınan	  bilim	  dalı	  veya	  eğitim	  kliniklerinin	  

yönetimince	  belirlenecek	   	   5	   kişilik	   heyet	   tarafından	   (en	   az	   3	   el	   cerrahı	   ve	   2	   ilgili	   yan	  dallardan	   (ANTOMİ,FİZİK	   TEDAVİ,PLASTİK	  CERRAHİ,	  

ORTOPEDİ)	  pratik	  ve	  teorik	  sınava	  tabi	  tutulur.	  Pratik	  sınav	  olgu	  sunumu	  ve/	  veya	  ameliyat	  olarak	  uygulanır.	  

	  

e. Asistanlık	  Süresi	  

f. Yan	  Dallar	  
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EĞİTİMİN	  I.YILI:	  

	  

Anatomi	  ve	  mikrocerrahi	  programını	  tamamlamak.	  (1	  ay)	  

Ortopedi	  veya	  plastik	  cerrahi	  rotasyonu	  (2	  ay)	  

Fizik	  Tedavi	  ve	  rehabilitasyon	  (1	  ay)	  

	  

ANATOMİ	  –	  FİZYOPATOLOJİ-‐	  	  EMBRİOLOJİ	  ve	  BİYOMEKANİK	  

El,	   elbileği	   ve	   üst	   ekstremitenin	   anatomisi	   ;	   3aylık	   süre	   ile	   bu	   bölge	   anatomisine	   	   hakim	   olmayı	   içerir.	   Bu	   süre	   içinde	   ayrıntılı	   anatomik	  

özelliklerle	  birlikte	  ve	   fonksiyonel	  anatomi	  bilgileri	  geliştirilmelidir.	  Kemikler,eklemler	   ,tendonlar	   ,	  damarlar,sinirler	  ve	   cildin	   tek	  başlarına	  	  

birbirleri	   olan	   anatomik	   özellikleri	   öğrenilmelidir.Bu	   bilgilerden	   yola	   çıkarak	   temel	   	   	   kesi	   ve	   giriş	   yolları	   ve	   bunlardaki	   komplikasyonlar	  

öğrenilir.	  	  

Tendon	  ,	  sinir	  ve	  kemik	  iyileşme	  mekanizmaları	  bilmelidir.	  

El	   ve	   elbileği	   biomekaniği	   ;	   Normal	   ve	   patolojik	   el	   ve	   elbileği	   üst	   ekstremite	   biomekaniği	   konusunda	   bilgilenmelidir.	   İstatistik,ölçme	  

değerlendirme,hastalıkların	   sınıflandırması,	   el	   cerrahisi	   terminolojisi,	   yardımcı	   tanı	   ve	   görüntüleme	   yöntemleri	  

(elektrodiagnostik,görüntüleme,fizyopatoloji)	  konusunda	  bilgi	  sahibi	  olur.	  

Tez	  konusu	  belirlenir.	  	  
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EL	  ve	  ELBİLEĞİNİN	  KLİNİK	  DEĞERLENDİRİLMESİ	  	  

El	   ve	   üst	   ekstremitenin	   tanısal	   değerlendirilmesini	   öğrenmelidir.Tanı	   amaçlı	   kullanılacak	   	   fonksiyonel	   değerlendirilmesini.(goniometrik	  

ölçümler	  ,	  güç	  ve	  duyu	  değerlendirmeleri	  ,fonksiyonel	  değerlendirme	  skorları	  )	  öğrenilmeli	  ve	  uygulanmalıdır.	  	  

	  

EL	  CERRAHİSİNİN	  TEMEL	  PRENSİPLERİ	  

El	   cerrahisi	   yapma	   koşulları	   	   ,	   ameliyata	   hazırlık	   ,	   ameliyat	   araçları	   ,	  mikroskop	   ve	   loop	   kullanımı	   ,	   turnike	   çeşitleri	   ve	   kullanımları	   ,	   kesi	  

şekilleri	  ,	  pansuman	  	  ve	  sargılama	  özellikleri	  gibi	  konularda	  bilgi	  sahibi	  olmak	  

	  

LABORATUAR	  CALIŞMALARI	  	  

Kadavra	  üzerinde	  disseksiyon	  çalışmaları	  ,	  kemikte	  plak	  ve	  vida	  osteosentez	  çalışmaları	  ve	  mikrocerrahi	  deneysel	  çalışmaları	  ile	  arter,ven	  ve	  

interpozisyonal	  greft	  uygulamaları	  yapmalıdır.	  

	  

ELve	  ELBİLEĞİ	  TRAVMA	  CERRAHİSİ	  

El	  kırıklarının	  AO	  yöntemi	  ile	  osteosentezi	  dahil	  tüm	  yöntemlerle	  tesbiti,	  Üst	  ekstremitenin	  tüm	  kırıklarına	  AO	  prensipleri	  ile	  yaklaşım.	  

Tendon	  onarımları	  ve	  sinir	  onarımları	  
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Parmak	  amputasyonları	  ve	  parmak	  ucu	  yaralanmalarının	  tedavisini	  yapmak.	  

V-‐Y	  flebi	  ,	  çapraz	  parmak	  flebi	  	  ve	  direk	  ada	  ilerletme	  flebi	  gibi	  temel	  parmak	  ucu	  fleplerinin	  uygun	  endikasyonlarında	  yapmak	  

Replantasyon	  cerrahisini	  asitse	  etmek	  ve	  el	  bileği	  düzeyine	  kadar	  damar	  anastomozlarını	  yapmak	  

Sık	  görülen	  el	  sorunlarının	  tedavisini	  yapmak	  	  (KTS,Ganglion,tetik	  parmak	  ,De	  Quervain	  hast.)	  

El	  enfeksiyonlarının	  bakteriolojik	  ve	  cerrahi	  tedavisini	  yapmak,	  tüm	  enflamatuar	  hastalıkların	  medikal	  ve	  cerrahi	  tedavisini	  yönlendirmek.	  

El	  rehabilitasyon	  modalitelerini	  ,atellerini	  ve	  protokolleri	  bilmek	  ve	  hastaları	  yönlendirmek.	  

Parmak	  replantasyonlarına	  başlamak(distalden	  proksimale	  doğru)	  

Karpal	  kemik	  kırıklarının	  tanı	  ve	  tedavisini	  yapmak	  

Üst	  ekstremite	  artroskopisine	  alışkanlığın	  başlamasını	  sağlamak	  

KTS	  dışı	  	  sinir	  dekompresyonları	  ve	  sinir	  transpozisyonları	  yapmak	  	  

Tendon	  ve	  sinir	  sekonder	  onarımları	  yapmak	  

Eklem	  artrodezleri	  ve	  sinovioektomilerini	  yapmak	  

İnterkarpal	  füzyonların	  	  ve	  diğer	  elbileği	  kurtarıcı	  girişimlerin	  endikasyonları	  bilmek	  uygulamak	  	  

RA	  ve	  diğer	  artritik	  olayların	  rekonstrksiyonunu	  yapmak	  

Basit	  doğumsal	  anomalilerin	  tedavisini	  yapmak(basit	  sindaktili	  ,basit	  polidaktili	  ve	  basit	  başparmak	  dublikasyonları	  gibi)	  
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Dupuytren	  cerrahisi	  yapmak	  

Tümör	  cerrahisi	  yapmak	  

Volkmann	  kontraktüründe	  serbest	  fonksiyonel	  kas	  transferi	  dışındaki	  tedavileri	  bilmek	  ve	  uygulamak	  

Üst	  ekstremite	  CP	  cerrahisi	  endikasyonları	  konusunda	  bilgi	  sahibi	  olmak	  ve	  cerrahisini	  yapmak	  

	  

EĞİTİMİN	  II.YILI	  

Major	  replantasyonlar	  ve	  avulsiyon	  tarzı	  replantasyonlar	  yapmak	  

Önkol,	  lateral	  kol	  serbest	  flebi	  ,serbest	  kemik	  grefti	  ,fonksiyonel	  kas	  transferi	  ve	  ayaktan	  ele	  transfer	  yapmak	  	  

Mutilating	  elde	  veya	  post	  travmatik	  sekellerde	  rekonstruksiyon	  işlemlerini	  yapmak	  

Radial	  clup	  hand	  ,	  pollisizasyon	  ,	  cleft	  el	  gibi	  ağır	  doğumsal	  anomalilerin	  tedavisini	  yapmak	  

Tenoliz,artroliz	  	  ve	  nörolizleri	  yapabilmek	  

Brakial	  plexus	  cerrahisi	  yapmak	  (Expolrasyon,sinir	  greftleri,nörotizasyon	  gibi..)	  

Tetraplejik	  ele	  yaklaşımı	  bilmek	  ve	  cerrahisini	  yapmak	  	  
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ROTASYONLAR	  	  

Ortopedi	  Uzmanları	  için	  Plastik	  Cerrahi	  rotasyonu,	  Plastik	  Cerrahi	  uzmanları	  için	  Ortopedi	  rotasyonu:	  2	  Ay.	  

Anatomi	  rotasyonu;	  el	  ve	  üst	  ekstremite	  disseksiyonu:	  1	  Ay,	  

El	  ve	  Üst	  Ekstremite	  cerrahisi	  derneği	  tarafından	  onaylanmış	  Mikrocerrahi	  kursunu	  tamamlamak.	  

Osteosentez	  kurslarına	  katılma	  ve	  belgelendirme	  

Fizik	  Tedavi	  ve	  Rehabilitasyon:	  1	  ay.	  

	  

Tüm	   bu	   süreç	   yan	   dal	   bölüm	   başkanı	   tarafından	   izlenir	   ve	   gerekli	   rotasyonlar	   bu	   koşulları	   yerine	   getirmek	   üzere	   yeterliliği	   saptanmış	  	  

kurumlarda	  yapılır.	  
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3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

EL	  VE	  ÜST	  EKSTREMİTE	  YARALANMALARININ	  	  ACİL	  TEDAVİSİ	  

	   	  

-‐CİLT	  

	   	   Cilt	  kayıplarında	  temel	  plastik	  cerrahi	  uygulamalarını	  içeren	  cilt	  örtüsü	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  teknikleri	  

	   	   -‐Deri	  greftleri	  (Çeşitli	  kalınlıkta	  “Split	  Thickness”	  ve	  “Full	  Thickness	  greftler)	  	  

	   	   -‐Deri	  Flepleri	  (Lokal	  ve	  uzak	  pediküllü	  flepler)	  

	   	   -‐Z-‐plastiler	  

	   	   -‐Serbest	  flepler;	  cilt,	  subkutan	  doku	  ve	  çoklu	  doku	  (Mikrocerrahi	  teknikler)	  

	  

	   	  

-‐TENDON	  

	   	   1-‐Fleksor	  tendon	  yaralanmaları	  ve	  tedavisi	  

	   	   	   -‐Anatomi,	  fizyoloji,	  biyomekanikler	  ve	  iyileşme	  

	   	   	   -‐Primer	  tamir	  teknikleri	  

	   	   	   -‐Sekonder	  teknikler,	  örneğin;	  greftler,	  pulley	  rekonstrüksiyonları,	  tenoliz,	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tenodez	  
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	   	   2-‐Ekstensor	  tendon	  yaralanmaları	  ve	  tedavisi	  

	   	   	   -‐Anatomi,	  fizyoloji,	  biyomekanikler	  ve	  iyileşme	  

	   	   	   -‐Primer	  tamir	  teknikleri	  

	   	   	   -‐Sekonder	  teknikler,	  örneğin;	  greftler,	  tendon	  transferleri,	  tenolizler	  

	  

	   	  

	  

-‐SİNİR	   	  

	   	   1-‐Anatomi,	  fizyoloji,	  yaralanma	  tipleri	  

	   	   2-‐Tamir	  mekanizmaları	  

	   	   3-‐Tamir	  teknikleri,	  mikrocerrahi	  teknikler	  

	   	   4-‐Primer	  tamir;	  major	  sinir,	  dijital	  sinir	  

	   	  	  	  	  	  	  5-‐Sinir	  greftleri	  

	   	   6-‐Nöroliz	  

	   	   7-‐Nöroma	  tedavisi	  

	   	   8-‐Brakiyal	  pleksus	  yaralanmaları	  

	   	  

-‐DAMAR	  
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	   	   1-‐Anatomi,	  fizyoloji,	  patoloji	  

	   	   2-‐Mikrocerrahi	  teknikler,	  damar	  tamiri	  ve	  anastomozlar	  

	   	   3-‐Arter	  yaralanmalarının	  tedavisi	  

	   	   4-‐Kompartman	  sendromlarının	  tedavisi	  

	   	   5-‐Elin	  iskemilerinin	  tedavisi	  

	  

-‐KEMİK	  

	   	   1-‐Anatomi,	  fizyoloji,	  kırık	  iyileşmesi,	  kırık	  tamiri	  ve	  fiksasyonunun	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  biomekanikleri	  

	   	   2-‐Kırık	  fiksasyonu	  teknikleri;	  kapalı	  kırıklar	  

	   	   	   a-‐Atel	  ve	  alçı	  kullanımı	  

	   	   	   b-‐Eksternal	  fiksasyon	  

	   	   3-‐Kırık	  tespiti	  teknikleri;	  açık	  kırıklar	  örneğin;	  K-‐telleri,	  mini	  plak	  ve	  vidalar.	  

	   	   4-‐Metakarp	  ve	  parmak	  kırıkları	  ile	  kırıklı	  çıkıkların	  tedavisi	  

	   	   	   a-‐Diafiz	  

	   	   	   b-‐İntra	  artiküler	  

	   	   5-‐Bilek	  Yaralanmaları	  

	   	   	   a-‐Karpal	  kemik	  kırıkları	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b-‐Karpal	  kemik	  cıkıkları	  ve	  kırıklı	  çıkıkları	  

	   	   	   c-‐Distal	  radius	  kırıkları	  ve	  kırıklı	  çıkıkları	  

	   	   	   d-‐Distal	  ulna	  kırıkları,	  çıkıkları	  ve	  kırıklı	  çıkıkları	  

	   	   6-‐Kienböck	  hastalığı	  ve	  diğer	  karpal	  iskemiler	  

	   	   7-‐Sekonder	  tedavi	  

	   	   	   a-‐Non-‐union	  ve	  mal-‐unionların	  tedavisi	  

	   	   	   b-‐Osteotomiler,	  artroplastiler	  ve	  füzyonlar	  

	   	   	   c-‐Geç	  karpal	  kollaps	  tedavisi	  

	   	   	   d-‐DRUE	  ‘de	  geç	  ortaya	  çıkan	  problemlerin	  tedavisi	  

	   	   	   e-‐CMC	  eklemde	  geç	  ortaya	  çıkan	  	  problemlerin	  tedavisi	  

	  

	   -‐BAĞLAR	  

	   	   1-‐Anatomi,	  fizyoloji,	  biyomekanikler,	  yaralanma	  tipleri	  

	   	   2-‐Diagnostik	  teknikler;	  standart	  görüntüleme,	  özel	  görüntüleme,	  artrografi,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  artroskopi	  

	   	   3-‐Çıkıkların	  ve	  bağ	  yaralanmalarının	  tedavisi;	  (interfalengeal,	  MCP)	  

	   	   	   a-‐Parmak	  ve	  başparmak	  bağ	  yaralanmalarının	  açık	  tamiri	  

	   	   	   b-‐Kronik	  bağ	  yaralanmalarının	  rekonstrüksiyonu	  
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	   	   4-‐Elbileğinin	  akut	  ve	  kronik	  bağ	  yaralanmalarının	  tedavisi	  

	   	   	   a-‐Karpal	  subluksasyon	  ve	  instabiliteler	  

	   	   	   b-‐DRUE	  ve	  TFCC	  yaralanmalarının	  tedavisi	  

	   	   	   c-‐Elbileği	  artroskopisi	  

	  

	   -‐AMPUTASYONLAR	  

	   	   1-‐Fingertip	  yaralanmaların	  tedavi	  teknikleri	  

	   	   2-‐Başparmak	  amputasyonlarının	  tedavi	  teknikleri	  

	   	   3-‐Parmak,	  el	  ve	  önkol	  amputasyonlarının	  tedavisi	  

	   	   4-‐Replantasyon	  ve	  revaskularizasyon	  

	   	   5-‐Amputasyonu	  takip	  eden	  rekonstrüksiyonlar	  

	   	   	   a-‐Protez	  ve	  ortezler	  

	   	   	   b-‐Başparmak	  ve	  parmak	  rekonstrüksiyonları	  

	  

	   	  

-‐ÖZEL	  YARALANMALAR	  

	   	   1-‐Yanıkların	  tedavisi	  

	   	   2-‐Pres	  ve	  enjeksiyon	  yaralanmalarının	  tedavisi	  
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	   	   3-‐Degloving	  tarzı	  yaralanmaların	  tedavisi	  

	   	   4-‐Yumuşak	  doku	  yaralanmalarının	  tedavisi	  

	   	   5-‐Radyasyon	  ve	  kimyasal	  yaralanmalar	  

	   	   6-‐Vibrasyon	  yaralanmaları	  

	  

	  

EL	  VE	  ÜST	  EKSTREMİTENİN	  ELEKTİF	  CERRAHİSİ	  

	   -‐KONJENİTAL	  

	   	   1-‐El	  ve	  üst	  ekstremite	  embriyolojisi	  

	   	   2-‐Konjenital	  el	  anomalilerinin	  sınıflandırılması	  

	   	   3-‐Konjenital	  el	  anomalilerinin	  tedavisi	  

	   	   	   a-‐Başparmak,	  örneğin;	  aplazi,	  duplikasyon	  

	   	   	   b-‐Parmak,	  örneğin;	  sindaktili,	  polidaktili,	  klinodaktili,	  kamptodaktili	  

	   	   	   c-‐Uzuv,	  örneğin;radyal	  ve	  ulnar	  klub	  hand,	  aplazi,	  cleft	  hand	  

	   	   4-‐Konjenital	  anomali	  tedavisi	  teknikleri	  

	   	   	   a-‐Pollisizasyon,	  parmak	  transferleri	  

	   	   	   b-‐Flepler	  

	   	   	   c-‐Ayak	  parmağının	  ele	  transferi	  
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	   	   	   d-‐Mikrocerrahi	  teknikler	  

	   	   	   e-‐Epifiz	  manipulasyonları	  

	   	   	   d-‐Ekternal	  fiksatör	  manipulasyonları	  

	  

	   -‐FELÇLER	  

	   	   1-‐Serebral	  felç	  ve	  diğer	  spastik	  felç	  tedavisinin	  genel	  prensipleri	  

	   	   2-‐Tetraplegia	  tedavisinin	  genel	  prensipleri	  

	   	   3-‐Poliomyelite	  bağlı	  kas	  güçsüzlüğü	   	  

	   4-‐Periferik	  sinir	  lezyonlarının	  sinir	  yaralanması	  ve	  rekonstrüksiyonuna	  bağlı	  	  	  	  

	  	  	  	  kas	  güçsüzlüğü	   	  

5-‐Kas	  distrofileri	  ve	  diğer	  nörolojik	  bozuklukların	  tedavisindeki	  genel	  prensipler	   6-‐Tendon	  transferleri	  ile	  rekonstrüksiyon	  

	   7-‐Eklemlerin	  stabilizasyonu	  

	   	   8-‐Kontraktür	  tedavisi	  

	  

	   -‐ARTRİTLER	  

	   	   1-‐Osteoartrit	  ve	  romatoid	  artritin	  patofizyolojisi	  

	   	   2-‐El	  ve	  üst	  ekstremite	  artritlerinin	  genel	  tedavi	  prensipleri	  

3-‐Tendon	  ve	  eklem	  sinovektomisi,	  tendon	  transferi,	  artroplasti	  ve	  artrodezi	  içeren	  romatoid	  artrit	  tedavisi	  
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	   a-‐İnterfalengeal	  eklemler	  

	   b-‐MCP	  eklemler	  

	   c-‐Başparmak	  CMC	  eklem	  

	   d-‐Dirsek	  

	   e-‐Omuz	  

	   f-‐Tendonlar	  

4-‐Artroplasti	  ve	  artrodez	  içeren	  romatoid	  artrit	  tedavisi	  	  

	   a-‐Parmak	  eklemleri	  

	   b-‐Başparmak	  kaidesi	  

	   c-‐İnterkarpal	  eklemler	  

	   d-‐Bilek	  ve	  inferior	  radyoulnar	  eklem	  

5-‐Diğer	  Artrit	  tedavileri	  

	   a-‐Psöriyatik	  artropati	  

	   b-‐Sistemik	  lupus	  

	   c-‐Skleroderma	  

	   d-‐Juvenil	  R.A.	  

	   e-‐Gut	  v.s.	  
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	  	  	  	  	  	  -‐SİNİR	  SIKIŞMA	  SENDROMLARI	  

1-‐Patoloji,	  EMG	  teknikleri,	  duyu	  kontrolü,	  

2-‐Sıkışma	  sendromlarının	  tedavisi	  

	   a-‐Medyan	  

	   b-‐Ulnar	  

	   c-‐Radyal	  

	   e-‐Torasik	  outlet	  ve	  diğer	  proksimal	  kompartman	  sendromları	  

	  

	   -‐TÜMÖRLER	  

1-‐Etkin	  el	  tümörlerinin	  patolojisi	  

2-‐Tümör	  tedavi	  prensipleri	  

3-‐Yumuşak	  doku	  tümörlerinin	  tedavisi	  

	   a-‐Ganglion	  

	   b-‐Yumuşak	  dokuyu	  içeren	  iyi	  huylu	  pigmente	  villonoduler	  sinovitis	  

	   c-‐Kötü	  huylu	  yumuşak	  doku	  tümörleri	  

4-‐Kemik	  tümörlerinin	  tedavisi	  

	   a-‐İyi	  huylu	  

	   b-‐Köyü	  huylu	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları El Cerrahisi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 19/29 20/59



	  

20	  

20	  

	   c-‐Yayılmış	  	  	  

	  

	   -‐İNFEKSİYON	  

1-‐Önleyici	  antibiyotik	  kullanımı	  genel	  prensipleri	  

2-‐Yara	  infeksiyonu	  

3-‐Tırnak	  infeksiyonu	  ve	  hastalıkları	  

4-‐Cilt	  ve	  subkutan	  doku	  infeksiyonları	  

5-‐Derin	  infeksiyonlar	  

	   a-‐Septik	  artrit	  

	   b-‐Osteomyelitis	  

	   c-‐Tendon	  kılıfı	  infeksiyonları	  	  

6-‐Orf	  hastalığı	  	  

7-‐Uzuv	  ve/veya	  	  hayatı	  tehlikeye	  atan	  durumlar,	  nekrotizan	  fasiit	  gibi	  

	  

	   -‐DOKU	  HASTALIKLARI	  

1-‐Eldeki	  bağ	  dokularının	  anatomi,	  fizyoloji	  ve	  patolojisi	  

2-‐Sıkışma	  sendromu,	  örneğin	  tetik	  parmaklar,	  De	  Quervain	  hastalığı	  

3-‐Dupuytren	  kontraktürü	  
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	   a-‐Anatomoi,	  fizyoloji,	  patoloji	  ve	  epidemiyoloji	  

	   b-‐Cerrahi	  teknikler	  

4-‐İskemik	  kontraktürler	  

5-‐Diğer	  bağ	  dokusu	  hastalıkları,	  örneğin;fasiit,	  tenosinovit	  

	  

	   -‐ÜST	  EKSTREMİTEDE	  AĞRI	  SENDROMU	  

1-‐Okspito	  serviko	  –	  brakial	  ağrı	  

2-‐Meşguliyet	  ve	  mesleki	  problemlere	  bağlı	  kumulatif	  ağrılar	  

3-‐Komleks	  bölgesel	  ağrı	  send.	  (Refleks	  Sempatik	  Distrofi)	  

4-‐Üst	  ekstremitenin	  histerikal	  ve	  psikosomatik	  bozukları,yazıcı	  krampı	  

	  

-‐İLGİLİ	  BİRİMLER	  

1.Ortopedi	  /	  Plastik	  Cerrahi	  (Ana	  Dalların	  genel	  prensip	  ve	  uygulamaları	  ile)	  

	   	   	  	  

2-‐Anesteziyoloji	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3-‐	  Fizik	  Tedavi	  ve	  Rehabilitasyon	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  cerrahisi	  ile	  en	  önemli	  ilişkide	  bulunması	  gereken	  daldır.Rehabilitasyon	  	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları El Cerrahisi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 21/29 22/59



	  

22	  

22	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  prensipleri	  ve	  teknikleri	  konusunda	  geniş	  bilgi	  ve	  iletişim	  içinde	  bulunmaları	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  gerekir	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4-‐Nöroloji	  

	   	   	   a-‐Üst	  ekstremitedeki	  periferik	  sinir	  sistemininin	  detaylı	  anatomisi	  ve	  fizyolojisi	  

	   	   b-‐Üst	  ekstremitede	  paralizilere	  ve	  duyusal	  defisitlere	  neden	  olan	  nörolojik	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bozuklukları	  belirlemek.	  

	   	   c-‐Sinirlerin	  elektriksel	  çalışmalarının	  yorumlanması	  öe	  kullanımındaki	  temel	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  unsurlar	  

	   	  

5-‐Romatoloji	  

	   	   a-‐Üst	  ekstremitede	  belirgin	  bulgu	  veren	  bağ	  dokusu	  hastalıkları,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  örneğin;skleroderma	  lupus,psoriasis,	  gut	  gibi	  

	   	  	  	  b-‐Romatoid	  artrit	  tedavisinin	  temel	  prensiplerini	  bilmek	  

	  

	  	  	  	  	  6-‐Dermatoloji	  	  

	   	   	   a-‐Eli	  etkileyen	  deri	  hastalıkları	  ve	  tümörleri	  

	   	   	   b-‐Tırnak	  rahatsızlıkları	  
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7-‐Radyoloji	  

8-‐Psikiyatri	  

9-‐Vasküler	  cerrahi	  

10-‐Onkoloji	  

	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  

b. Fiziki	  Özellikleri	  

c. Portföy	  

7/24	  saat	  hizmet	  verecek	  alt	  yapıya	  sahip	  olmalıdır	  (3	  adet	  el	  cerrahisi	  üzerine	  yetişmiş	  cerrah)	  

Ameliyathanede	  1	  ameliyathane	  el	  cerrahisine	  hizmet	  verebilmeli	  ve	  2	  adet	  mikroskop	  ameliyathanede	  bulunmalıdır.	  

Serviste	  el	  cerrahisine	  ayrılmış	  yatak	  bulunmalıdır	  

	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Ana	   Dalında	   (Ortopedi	   ve	   Travmatoloji	   veya	   Plastik	   ve	   Rekonstrüktif	  

Cerrahi)	   eğitici	   niteliklerine	   sahip	   olmak.	   El	   Cerrahisi	   Diplomasına	   sahip	  

olmak.	  	  

Fiziksel	  	  

(Araç,	  Gereç,	  Donanım	  Ameliyathane,	  Yatak	  Sayısı,	  Vb.)	  

ACİL	  SERVİS	  

• Travmatize	  hastayı	  karşılayabilecek	  bir	  acil	  servis	  altyapısı	  	  

AMELİYATHANE	  

• Mikroskop	  
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o En	   az	   bir	   adet,	   el	   cerrahisine	   uygun,	   	   eğitim	   amaçlı	  

kullanılabilecek	  multimedya	  olanaklarını	  sahip	  	  

• Büyütme	  gereçleri,	  looplar	  

o En	  az	  iki	  adet	  ve	  x4	  özellikli	  

• El	  cerrahisine	  uygun	  ameliyat	  masası	  ve	  el	  masası	  	  

o En	  az	  iki	  adet	  

• Cerrahi	  turnike	  

o En	  az	  iki	  adet	  ve	  monitörize	  edilebilen	  

• Mikrocerrahi	  için	  gereçler	  

o Mikrocerrahi	  enstrümanlar	  

§ Forseps,	  makas,	  aproksimatörler,	  klempler	  

• Kemik	  fiksasyonu	  için	  gereçler	  

o Plak,	  vida,	  K-‐telleri,	  eksternal	  fiksatörler	  ve	  benzerleri	  

• El	  cerrahisine	  uygun	  skopi	  –image	  intensifier-‐	  
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• Küçük	  eklem	  artroskopisi	  ve	  endoskopi	  için	  ekipman	  

• Sinir	  	  stimülatörü	  

• Transkütanöz	   oksijen	   basıncı	   ölçümüne	   uygun	   sensör	   –pulse	  

oxymeter-‐	  

POLİKLİNİK	  

• Beş	  işgünü	  hizmet	  verecek	  

• Sekreter,	   cerrahi	   tekniker,	   hemşire,	   el	   fizyoterapisi	   için	  

fizyoterapist,	  arşiv	  ve	  dökümantasyon	  olanakları	  bulunacak	  

• Pansman	  ve	  küçük	  müdaheleye	  uygun,	  el	  destekli	  yatay	  koltuk	  

• Pansman	   gereçleri	   (steril	   örtüler,	   spançlar,	   pansman	   penset	   ve	  

makasları,	  plaster	  ve	  benzeri	  gereçler)	  

• Alçı,	   atel	   ve	   bandaj	   uygulamaları	   ile	   ilgili	   gereçler	   (alçı	   kesme,	  

pamıuk,	  sargı	  bezi	  ve	  benzerleri)	  

• Eksternal	  fiksatör	  çıkartılması	  ile	  ilgili	  gereçler	  (tel	  kesme,	  pense,	  tel	  

bükücü	  ve	  benzerleri)	  

YATAKLI	  SERVİS	  
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• En	   az	   10	   yatak	   (bir	   bölümü	   günlük	   girişimlere	   hizmet	   verecek	  

şekilde)	  

• Travmatize	  hasta	  hizmeti	  verebilecek	  nitelikte	  

• Pansman	  ve	  alçı	  odası	  blulunacak	  

• Hasta	  monitörizasyonu	  ve	  pulse	  oksimetre	  bulunacak	  

• Uygun	  sayıda	  hemşire,	  sekreter,	  hasta	  bakıcı,	   fizyoterapist,	  cerrahi	  

teknisyen	  bulunacak.	  	  

Portföy	  	  

(Hasta	  Çeşitliliği	  ve	  Sayısı,	  Eğitimle	   İlgili	  Numune,	  Test,	  

Vb)	  

KONJENİTAL	  

TRAVMATİK	  

İNFLAMATUAR	  

NEOPLAZİK	  

DİĞER	  
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  

a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  

ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  

a. Asistan	  Geribildirimleri	  

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

Tırnak, Deri-
Deri Altı 
Sorunları

Tırnak yatağı 
sorunlarını 
yönetir Tırnak yatağı enfeksiyonlarını Tırnak yatağı kenar enfeksiyonu (paronychia) tanısı koyar

Cerrahi tedavisini yapar
Medikal tedavi verir Paranychia tanı ve tedavisini öğrenir
Tırnak yatağı alt kenarındaki enfeksiyon ( eponychia) tanısı koyar
Cerrahi tedavisini yapar.
Medikal tedavi verir. Eponychia tanı ve tedavisini öğrenir

Tırnak akut yaralanmaları Tırnak altı (subungual) hematom tanısı koyar
Subungual hematomu drene eder Tırnak altı (subungual) hematom ürere edilmesi öğrenir.
Tırnak yatağı kesilerini tanır.
Tırnak yatağı kesileri sütüre eder. Tırnak yatağı kesilerindeki cerrahi tedaviyi öğrenir
Tırnak yatağı defektlerini tanır.
Tırnak yatağı grefti alarak defekti onarır. Tırnak yatağı grefti ile tırnak yatağı defekti onarır.

Tırnak batması. Tırnak batmasını tanır.

Cerrahi tedavisini yapar.
Tırnak yatağı lateraline insizyon yaparak tırnak batmasını 
düzeltmesini öğretir.

Tırnak yatağı kalıcı deformiteleri. (Hook nail) çengel tırnak deformiteleri.
Cerrahi tedavisini yapar. Çengel tırnak deformitesini düzeltir.
(Split nail) tırnak yarığı deformitesini tanır ve cerrahi tedavisini yapar.
Cerrahi tedavisini yapar Tırnak yarığı deformitesini düzeltir.

Ganglionlar. Tırnak yatağı alt kenarındaki şişlik tanır.
Cerrahi tedavisini yapar. Tırnak altı ganglion tedavisini öğrenir.

Glomus tümörü. Glamus tümörünü tanır.
Cerrahi tedavisini yapar. Glomus tümörünün tedavisini öğrenir.

Tırnak yatağı diğer tümörleri. Tırnak yatağı altındaki renkli lezyonları tanır.
Bu lezyonları eksize eder.
Biyopsi sonucu malign gelirse ek cerrahi girişim yapar. Trınak yatağını diğer tümörleri tanır ve tedavi eder.

Deriye cilt grefti 
uygular Kısmi kalınlıkta deri grefti. Üst ekstremitede cilt defekti tanısı koyar.

Dermatom ile deri grefti alır ve defekte uygular.
Deri defektleri için dermatom kullanarak kısmi kalınlıkta deri grefti 
uygulaması yapar.

Tam kalınlıkta deri grefti. Üst ektremitede deri defektlerinin tanısını koyar.

Bistüri ile vücudun kıvrım yerlerinden tam kalınlıkta deri grefti alır.
Küçük boyuttaki deri defektleri için tam kalınlıkta deri grefti 
uygulamasını öğrenir.

Skar tedavilerini 
yapar Skar revizyonu Hipertrofik skarı tanır

Medikal tedavi yapar
Cerrahi tedavi uygular Hipertrofik skarı
Üst ekstremitede deprese (çökmüş) skarları tanır
Bu skarları eksize eder. Z plasti veya W plasti uygular Deprese (çökmüş) skar revizyonunu öğrenir

Yara bakım, 
debritmanı ve 
sekonder 
onarımlarını 
yapar Yara bakımı. Açık yaralara pansuman yapar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Açık yaralara V.A.C. uygulaması.

Açık yaralara çeşitli yara örtüm materyali uygular.
Açık yaralarda pansumanın ve yara bakımının nasıl yapılacağını 
öğrenir .

Yara debridmanı. Yaradaki nekrotik dokuları kimyasal nekrotizan çözücüleri kullanarak uzaklaştırır.
Nekrotik dokuların cerrahi debridmanını yapar. Nekrotik dokuların yaradan uzsklaştırılmasını öğrenir.

Sekonder yara onarımı. Gecikmiş yaraların kapatılması için yara kenarı eksizyonu ve sütürasyon yapa.
Geniş defektler için deri grefti yada flep kullanarak yara onarımı yapar. Cilt sütürasyonu, deri grefti yada flep ile kapatır.

lokla, pediküllü 
ve serbest flepleri 
yapar

Dupuytren 
hastalığını yönetir Dupuytren kontraktürü. Dupuytren nodülünü tanır.

Elin palmar yüzündeki pretedinoz kordları tanır.
Parmağa uzanan santral kordları tanır.
Dupuytren kontraktürünün cerrahi tedavisi için palmar fasiektomi yapar.
Diğer cerrahi yöntemleri öğrenir. Dupuytren kontraktürünün cerrahi tedavisini öğrenir.

Lokal, pediküllü 
ve serbest flepleri 
yapar Lokal pediküllü flepler. Üst ekstremitedeki defektleri tanır.

Lokal pediküllü fleplerin planlamasını yapar.
Rotasyon flebi yapar.
Transpozisyon flebi yapar.

Perforator flepleri yapar.
Lokal pediküllü fleplerin planlamasını ve kaldırılarak defektlerin 
kapatılmasını öğrenir.

Uzak pediküllü flepler. Üst ekstremitedeki defektleri tanır.
Karından flepleri planlar ve kaldırır.
Göğüs duvarından flepleri planlar ve kaldırır.
Uyluktan flepleri planlar ve kaldırır.

Gövde arka yüzden flepleri planlar ve kaldırır.
Uzak pediküllü fleplerin planlamasını ve kaldırılarak defektlerin 
kapatılmasını öğrenir.

Serbest flepler. Üst ekstremitedeki defekti tanır.
Ekstremitenin arter, ven, sinir yapısını kontrol eder.
Mikrocerrahi ameliyat yapma yetkinliği olmalıdır.
Vücutta serbest flep donör alanlarını bilmelidir.

Ciltteki 
kontraktürlerini 
tedavisini yönetir El ve parmaktaki cilt kontraktürleri. El ve parmaktaki cilt kontraktürü tanır.

Z plasti ve modifikasyonlarını planlar ve cerrahi onarım yapar.
İnsizyon ve greft ile onarım yapar.
Transpozisyon flepleri ile onarım yapar.
Serbest flep ile onarım yapar.

Ameliyat sonrası atel uygulanır.

El ve parmaktaki cilt kontraktürlerini Z plasti ve modifikasyonları ile, 
transpozisyon flebi, serbest flep ve greft ile onarım yapılmasını ve 
ameliyat sonrası atel kullanılmasını öğrenir.
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Bilek antekubital bölge ve aksilladaki cilt 
kontraktürleri Bilekteki cilt kontraktürlerini tanır.

Antekübital bölgedeki cilt kontraktürlerini tanır.
Aksilladaki cilt kontraktürlerini tanır.
Z plasti ve modifikasyonları ile onarım yapar.
V-Y ilerletme flepleri ile onarım yapar.
İnsizyon ve greft ile onarım yapar.
Transpozisyon flebi ile onarım yapar.
Serbest flep ile onarım yapar.

Ameliyat sonrası atel uygular.

Bilek, antekubital bölge ve aksilladaki cilt kontraktürlerini Z plasti 
modifikasyonları ile, transpozisyon flebi, serbest flep ve greft ile 
onarım yapılmasını ve ameliyat sonrası atel kullanılmasını öğrenir.

Tendonlar
Epikondilitleri 
yönetir
Fleksor tendon 
onarımlarını 
yönetir
Ekstensor tendon 
onarımlarını 
yönetir
Tetik parmak 
tedavisini yönetir
Kuğu boynu, 
düğme iliği, çekiç 
parmak 
tedavilerini 
yönetir
De'quervain 
hastalığını 
yönetir.
Tendon 
adhezyonlarını, 
kesişme 
sendromlarını 
yönetir
Tenosinoviti 
yönetir
Tendon 
sorunlarına bağlı 
kontraktürleri 
yönetir

Kemik-Eklem
Parmak kırıklarını 
yönetir

İNTRAARTİKÜLER KIRIKLARI TEDAVİ 
EDER CERRAHİ STABİLİZASYON YAPAR STABİLİZASYON ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR

İNTERFALANGEAL EKLEM VE METAKARPOFALANGEAL 
EKLEMLERİN FONKSİYONEL ANATOMİSİNİ AÇIKLAR
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FALANKS KIRIKLARINDA AÇIK VE PERKÜTAN TESPİT 
TEKNİKLERİNİ AÇIKLAR

AÇIK REDÜKSİYON, PLAK İLE TESPİT YAPAR ENDİKASYONLARINI SAYAR
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR
OSTEOSENTEZ MATERYALLERİNİ TANIR

KAPALI REDÜKSİYON, KİRSCHNER TELİ İLE PERKÜTAN TESPİT YAPAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

EKSTRAARTİKÜLER KIRIKLARI 
TEDAVİ EDER AÇIK REDÜKSİYON, PLAK İLE TESPİT YAPAR ENDİKASYONLARINI SAYAR

KOMPLİKASYONLARINI SAYAR
OSTEOSENTEZ MATERYALLERİNİ TANIR

KAPALI REDÜKSİYON, PERKÜTAN KİRSCHNER TELİ İLE TESPİT YAPAR ENDİKASYONLARINI SAYAR
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

KAPALI REDÜKSİYON, ATEL İLE TESPİT YAPAR ENDİKASYONLARINI SAYAR
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

Parmak 
çıkıklarını yönetir

ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİNİ 
YAPAR UYGUN TEDAVİ YÖNTEMİNİ SEÇER

CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

ÇIKIKLARDA AÇIK REDÜKSİYON ,İÇTEN TESPİT YAPAR
ÇIKIKLARDA KAPALI REDÜKSİYON PERKÜTAN KİRSCHNER TELİ İLE 
TESPİT YAPAR ENDİKASYONLARINI SAYAR

KOMPLİKASYONLARINI SAYAR
ÇIKIKLARDA KAPALI REDÜKSİYON ATEL İLE TESPİT YAPAR ENDİKASYONLARINI SAYAR

KOMPLİKASYONLARINI SAYAR
Metakarp 
kırıklarını yönetir

METAKARP KIRIKLARININ CERRAHİ 
TEDAVİSİNİ YAPAR AÇIK REDÜKSİYON İNTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR

METAKARP VE METAKARP İLE İLİŞKİLİ EKLEMLERİN 
FONKSİYONEL ANATOMİSİNİ AÇIKLAR
CERRAHİ ENDİKASYONLARI, KONTRENDİKASYONLARI VE 
KOMPLİKASYONLARI SAYAR

KAPALI REDÜKSİYON , PERKÜTAN TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR

KAPALI REDÜKSİYON İÇİN ENDİKASYONLARI, 
KONTRENDİKASYONLARI VE KOMPLİKASYONLARINI 
SAYAR

METAKARP KIRIKLARININ 
KONSERVATİF TEDAVİSİNİ YÖNETİR KONSERVATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ UYGULAR KONSERVATİF TEDAVİ SEÇİMİNDEKİ KRİTERLERİ SAYAR

El Bileği 
kırıklarını yönetir

KARPAL KEMİK KIRIKLARININ 
CERRAHİ TEDAVİSİNİ YÖNETİR AÇIK REDÜKSİYON İNTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR EL BİLEĞİ FONKSİYONEL ANATOMİSİNİ AÇIKLAR

CERRAHİ ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR
KEMİK GREFTİ UYGULAMA TEKNİKLERİNİ SAYAR

AÇIK REDÜKSİYON , PERKÜTAN TESPİT/EKSTERNAL FİKSATÖR 
YÖNTEMLERİNİ UYGULAR.

CERRAHİ ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

REKÜRREN DİSLOKASYONLARDA LİGAMAN REKONSTRÜKSİYONU 
YAPAR.
TRİANGULAR FİBROKARTİLAJ KOMPLEX HASARININ TEDAVİSİNİ 
UYGULAR.
DİSTAL RADİOULNAR EKLEM İNSTABİLİTESİNDE TEDAVİ UYGULAR
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KARPAL KEMİK KIRIKLARININ 
KONSERVATİF TEDAVİSİNİ YÖNETİR KONSERVATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ UYGULAR KONSERVATİF TEDAVİ PRENSİPLERİNİ AÇIKLAR

KAPALI REDÜKSİYON, EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

El bileği 
çıkıklarını yönetir

EL BİLEĞİ ÇIKIKLARININ CERRAHİ 
TEDAVİSİNİ YAPAR AÇIK REDÜKSİYON, LİGAMAN ONARIMI, İNTERNAL TESPİT YAPAR ENDİKASYONLARI SAYAR

KONTRENDİKASYONLARI SAYAR
KOMPLİKASYONLARI SAYAR

EL BİLEĞİ ÇIKIKLARININ 
KONSERVATİF TEDAVİSİNİ YAPAR KAPALI REDÜKSİYON, EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR KONSERVATİF TEDAVİ PRENSİPLERİNİ AÇIKLAR

ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

Önkol kırıklarını 
yönetir

ÖNKOL KIRIKLARININ CERRAHİ 
TEDAVİSİNİ YAPAR AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR

ÖNKOL KEMİK VE EKLEMLERİNİN FONSİYONEL 
ANATOMİSİNİ AÇIKLAR
CERRAHİ TEDAVİ İÇİN ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON 
VE KOMPLİKASYONLARI SAYAR

ÖNKOL KIRIKLARININ KONSERVATİF 
TEDAVİSİNİ YAPAR KAPALI REDÜKSİYON VE EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR

KONSERVATİF TEDAVİ İÇİN ENDİKASYON, 
KONTRENDİKASYON VE KOMPLİKASYONLARI SAYAR
KAPALI REDÜKSİYON VE EKSTERNAL TESPİT SONRASI 
TEDAVİ BAŞARISINI GÖSTEREN KRİTERLERİ SAYAR

ÖNKOL AÇIK KIRIKLARINDA ACİL 
YAKLAŞIMI UYGULAR

AÇIK KIRIKLARDA HASTAYA ACİL YAKLAŞIMI VE ENFEKSİYON 
TEDAVİSİNİ UYGULAR

CERRAHİ TEDAVİ İÇİN ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON 
VE KOMPLİKASYONLARI SAYAR

Dirsek çıkık veya 
kırıklı çıkıklarını 
yönetir

DİRSEK ÇIKIK VE KIRIKLI 
ÇIKIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNİ 
YAPAR AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR

DİRSEK KEMİK VE EKLEMLERİNİN FONSİYONEL 
ANATOMİSİNİ AÇIKLAR
CERRAHİ TEDAVİ İÇİN ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON 
VE KOMPLİKASYONLARI SAYAR

DİRSEK ÇIKIK VE KIRIKLI 
ÇIKIKLARININ KONSERVATİF 
TEDAVİSİNİ YAPAR KAPALI REDÜKSİYON VE EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR

KAPALI REDÜKSİYON VE EKSTERNAL TESPİT İÇİN 
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARI SAYAR
KAPALI REDÜKSİYON VE EKSTERNAL TESPİT SONRASI 
TEDAVİ BAŞARISINI GÖSTEREN KRİTERLERİ SAYAR

Kol kırıklarını 
yönetir

KOL KIRIKLARININ CERRAHİ 
TEDAVİSİNİ YAPAR AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR KOL KEMİKLERİNİN FONSİYONEL ANATOMİSİNİ AÇIKLAR

CERRAHİ TEDAVİ İÇİN ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON 
VE KOMPLİKASYONLARI SAYAR

KOL KIRIKLARININ KONSERVATİF 
TEDAVİSİNİ YAPAR KAPALI REDÜKSİYON VE EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMLERİNİ UYGULAR

KAPALI REDÜKSİYON VE EKSTERNAL TESPİT İÇİN 
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARI SAYAR

Kemik doku 
defektlerini 
yönetir

KEMİK DOKU DEFEKTLERİNİN 
CERRAHİ OLARAK TEDAVİSİNİ 
YAPAR ALLOGREFT UYGULAMASINI YAPAR GREFT TİPLERİNİ, UYGULAMA YÖNTEMLERİNİ SAYAR

OTOGREFT UYGULAMASINI YAPAR OTOGREFT TİPLERİNİ, UYGULAMA YÖNTEMLERİNİ SAYAR

35/59



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları El	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  6/29

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Üst ekstremite 
küçük-orta-büyük 
eklem 
artroskopilerini 
yapar EL BİLEĞİ ARTROSKOPİSİNİ YAPAR

EL BİLEĞİNDE ARTROSKOPİK TRİANGULER FİBROKARTİLAJ KOMPLEKS 
ONARIMINI YAPAR EL BİLEĞİNDE ARTROSKOPİ GİRİŞİM NOKTALARINI SAYAR

ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARI SAYAR

ARTROSKOPİK KARPAL İNSTABİLİTE CERRAHİSİ YAPAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARI SAYAR

ARTROSKOPİK RADİUS DİSTAL UÇ KIRIK CERRAHİSİ YAPAR
ARTROSKOPİK GANGLİYON EKSİZYONU YAPAR
ARTROSKOPİK SEPTİK ARTRİT,SYNOVİTİS TEDAVİSİ UYGULAR

DİRSEK ARTROSKOPİSİNİ YAPAR ARTROSKOPİK KIRIK REDÜKSİYONUNU YAPAR DİRSEKTE ARTROSKOPİ GİRİŞİM NOKTALARINI SAYAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARI SAYAR

ARTROSKOPİK EKLEM FARESİ EKSİZYONU YAPAR
ARTROSKOPİK SİNOVEKTOMİ YAPAR

Üst ekstremite 
küçük-orta-büyük 
eklem 
artroplastilerini 
yapar

ÜST EKSTREMİTE EKLEMLERİNDE 
ARTROPLASTİ YAPAR İNTERFALANGEAL EKLEM PROTEZ UYGULAMASINI YAPAR

ENDİKASYON,KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

METAKARPOFALANGEAL EKLEM PROTEZ UYGULAMASINI YAPAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARI SAYAR

DİRSEK EKLEMİ PROTEZ UYGULAMASINI YAPAR
Üst ekstremite 
küçük-orta-büyük 
eklem 
artrodezlerini 
yapar

ÜST EKSTREMİTEDE EKLEM PARSİEL 
/ TOTAL ARTRODEZ 
UYGULAMALARINI YAPAR.

ARTRODEZ UYGULANACAK OLAN EKLEMİN EKSPLORASYONUNU 
YAPAR.

EKLEMLERİN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİ 
AÇIKLAR
ARTRODEZ ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

ARTRODEZ PLANLANAN EKLEMİN RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİNİ 
DEĞERLENDİRİR KULLANILAN RADYOLOJİK YÖNTEMLERİ SAYAR

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERDE ANORMALLİKLERİ TANIR
HASTADA AĞRI KONTROLÜNÜ SAĞLAR MEDİKAL TEDAVİYİ AÇIKLAR

SİNİR BLOKAJINI AÇIKLAR
RADİOSKAFOLUNAT, RADİOLUNAT, SKAFOKAPİTAT, 
SKAFOTRAPEZİOTRAPEZOİD,LUNOTRİQUETRAL ARTRODEZ UYGULAR

ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

EL BİLEĞİNDE KOMPRESYON PLAĞI İLE ARTRODEZ YAPAR
STEİNMANN ÇİVİSİ; AKSİYEL PİNLEME İLE ARTRODEZ YAPAR.

Üst ekstremite 
küçük-orta-büyük 
eklem 
artrolizlerini 
yapar

ÜST EKSTREMİTE EKLEMLERİNİN 
FONKSİYONEL ANATOMİSİNİ 
KORUYARAK ARTROLİZ UYGULAR

EKLEMİ OLUŞTURAN LİGAMANLARA, NÖROVASKÜLER YAPILARA 
ZARAR VERMEDEN EKLEM HAREKET AÇIKLIĞINI ARTTIRIR

ARTROLİZ ENDİKASYON,KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR
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Eklem 
denervasyonlarını 
yapar TANI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI SAYAR

FİZİK MUAYENE YAPAR FİZİK VE NÖROLOJİK MUAYENE YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR

TEDAVİSİNİ DÜZENLER CERRAHİ GİRİŞİMİNİ YAPAR
ENDİKASYON,KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

Üst ekstremite 
eklem 
sinovyektomilerin
i yapar TANI KOYAR LABORATUAR TETKİKLERİNİ DEĞERLENDİRİR

ÜST EKSTREMİTENİN İNFLAMATUAR EKLEM 
HASTALIKLARINA YÖNELİK UYGUN TETKİKLERİ SAYAR

CERRAHİ TEDAVİSİNİ YAPAR SİNOVYEKTOMİ UYGULAR
SİNOVYEKTOMİ TEKNİKLERİNİ, UYGUN CİLT 
İNSİZYONLARINI AÇIKLAR
SİNOVYEKTOMİ ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

Üst ekstremite 
ostekondrozlarını 
ve avasküler 
nekrozlarını 
yönetir TANI KOYAR ÖYKÜ ALIR, FİZİK MUAYENE YAPAR FİZİK MUAYENE YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR

LABORATUAR SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR LABORATUAR YÖNTEMLERİNİ SAYAR

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ DEĞERLENDİRİR
OSTEOKONDROZLARIN VE AVASKÜLER NEKROZUN TANISI 
İÇİN GEREKLİ RADYOLOJİK TETKİKLERİ YORUMLAR

CERRAHİ TEDAVİ UYGULAR REVASKÜLARİZASYON CERRAHİSİ UYGULAR
KARPAL KEMİKLERİN PERFÜZYON MEKANİZMASINI 
AÇIKLAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

ULNA/RADİUS UZATMA/KISALTMA İÇİN OSTEOTOMİ TEKNİKLERİNİ 
UYGULAR
İNTERKARPAL FÜZYON YAPAR İNTERKARPAL FÜZYON TEKNİKLERİNİ SAYAR

ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

VASKÜLARİZE KEMİK GREFTİ UYGULAR. GREFT UYGULAMA TEKNİKLERİNİ SAYAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

PROXİMAL SIRA KARPEKTOMİ UYGULAR

Üst ekstremite 
küçük-orta-büyük 
eklemlerinin bağ 
sorunlarını 
yönetir TANI KOYAR FİZİK MUAYENE YAPAR, ÖYKÜ ALIR

ÜST EKSTREMİTENİN KAS,TENDON,LİGAMANLARININ 
FONKSİYONEL ANATOMİSİNİ BİLİR.
SİSTEMİK HASTALIKLARI SORGULAR

GÖRÜNTÜLEME VE LABORATUAR DEĞERLENDİRMESİ YAPAR
BAĞ PATOLOJİSİNE YÖNELİK GEREKLİ RADYOLOJİK 
TETKİKLERİNDEKİ PATOLOJİLERİ AÇIKLAR

TEDAVİYİ YAPAR BAĞ YARALANMASINDA ARTROSKOPİ TEKNİKLERİNİ UYGULAR.
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR
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BAĞLARIN CERRAHİ EKSPLORASYONUNU YAPAR VE ONARIR.
LİGAMAN YARALANMASINDA KONSERVATİF TEDAVİ İLKELERİNİ 
UYGULAR

Üst ekstremite 
osteoartrtilerini 
yönetir OSTEOARTRİİT TANISINI KOYAR. FİZİK MUAYENE YAPAR MUAYENE YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR

ANAMNEZ ALIR HASTALIK BULGULARINI SAYAR
RADYOLOJİK TETKİLERİ DEĞERLENDİRİR KULLANILAN RADYOLOJİK YÖNTEMLERİ SAYAR

CERRAHİ TEDAVİ YAPAR İNTERFALANGEAL PROTEZ UYGULAR.
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

METAKARPOFALANGEAL PROTEZ UYGULAR. PROTEZ UYGULAMA TEKNİKLERİNİ AÇIKLAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

ARTRODEZ UYGULAR.
KARPOMETAKARPAL ARTROSKOPİ UYGULAR.
LİGAMAN REKONSTRÜKSİYONU VE TENDON İNTERPOZİSYONU 
UYGULAR.
TRAPEZİOMETAKARPAL FÜZYON UYGULAR
İNTERFALANGEAL EKLEM DEBRİDMANI UYGULAR
MÜKÖZ KİST EKSİZYONU UYGULAR.
PROKSİMAL SIRA KARPEKTOMİ YAPAR
KAPİTOLUNOTRİQUETRALHAMAT FÜZYON YAPAR.

Eklem 
kontraktürlerinin 
tedavisini yönetir TANI KOYAR FİZİK MUAYENE YAPAR, ÖYKÜ ALIR EKLEMLERİN FONKSİYONEL ANATOMİSİNİ AÇIKLAR

TEDAVİ EDER DUPUYTREN CERRAHİSİNİ UYGULAR.
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

ATRODEZ UYGULAR
AĞRI KONTROLÜNÜ SAĞLAR. ENDİKASYON, KONTRENDİKASYONLARINI SAYAR

TENOTOMİ, MYOTOMİ, ARTROLİZ UYGULAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

Üst ekstremitede 
uzatmaları yönetir TANI KOYAR ÖYKÜ ALIR, FİZİK MUAYENE YAPAR SEMPTOMLARI SAYAR

FİZİK MUAYENE YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ DEĞERLENDİRİR KULLANILAN RADYOLOJİK YÖNTEMLERİ SAYAR

TEDAVİ EDER
ÜST EKSTREMİTE UZUN KEMİKLERİNDE OSTEOTOMİ TEKNİKLERİNİ 
UYGULAR

ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARINI SAYAR

ÜST EKSTREMİTEDE KEMİKLERDE EKSTERNAL FİKSATÖR İLE UZATMA 
YAPAR
ÜST EKSTREMİTEDE DEFEKTİ OLAN KEMİKTE AÇIK REDÜKSİYON, İÇTEN 
TESPİT VE KEMİK GREFTİ UYGULAR

Sinir 
Sorunları

Sinir 
yaralanmalarını 
yönetir Sinir yaralanmalarında tanı koyar Periferik sinir yaralanmalarında öykü alır

Periferik sinir yaralanmalarında muayene yapar Periferik sinir yaralanmalarında motor işlev bozukluklarını gösterir
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Periferik sinir yaralanmalarında duyusal işlev bozukluklarını gösterir
Periferik sinir bozukuluklarında viseral işlev bozukluklarını gösterir

Periferik sinir yaralanmalarında yardımcı tanı yöntemlerini yönetir Periferik sinir yaralanmalarında direkt radyolojik değerlendirme yapar
Periferik sinir yaralanmalarında elektrodiagnostik çalışmaları 
değerlendirir
Periferik sinir yaralanmalarında magnetik rezonans değerlendirmesi 
yapar
Periferik sinir yaralanmalarında ultrasonografik değerlendirme yapar

Periferik sinir yaralanmalarında ayırıcı tanı yapar Periferik sinir disfonksiyonu nedenlerini sayar
Sinir yaralanmalarında tedaviyi yönetir Periferik sinir yaralanmalarında cerrahi endikasyonları belirler Cerrahi dışı ve cerrahi tedavi olasılıklarını bilir

Periferik sinir yaralanmalarını cerrahi olarak tedavi eder Periferik sinirleri eksplore eder
Periferik sinirleri mikrocerrahi teknikle onarır
Sinir grefti alır
Periferik sinirlerin greft veya yertutucular ile mikrocerrahi 
rekonstrüksiyonunu yapar

Periferik sinir yaralanmalarının komplikasyon ve sekellerini yönetir
Periferik sinir yaralanmalarının komplikasyon ve sekellerinde 
muayene yapar
Periferik sinir yaralanmalarının komplikasyon ve sekellerinde cerrahi 
dışı tedavileri bilir
Periferik sinir yaralanmalarının komplikasyon ve sekellerinde 
fonksiyonel restorasyon yapar

Tuzak 
nöropatileri 
yönetir Tuzak nöropatilerde tanı koyar Tuzak nöropatilerde öykü alır

Tuzak nöropatilerde muayene yapar Tuzak nöropatilerde ilgili sinire ait motor işlev bozukluklarını gösterir
Tuzak nöropatilerde ilgili sinire ait duyusal işlev bozukluklarını 
gösterir
Tuzak nöropatilerde ilgili sinire ait viseral işlev bozukluklarını 
gösterir

Tuzak nöropatilerde yardımcı tanı yöntemlerini yönetir
Tuzak nöropatilerde ilgili sinire ait elektrodiagnostik değerlendirme 
yapar
Tuzak nöropatilerde direkt radyolojik değerlendirme yapar
Tuzak nöropatilerde ilgili sinire ait ultrasonografik değerlendirme 
yapar
Tuzak nöropatilerde ilgili sinire ait magnetik rezonans değerlendirme 
yapar

Tuzak nöropatilerde ayırıcı tanı yapar
Tuzak nöropatilerde tedaviyi yönetir Tuzak nöropatilerde cerrahi endikasyonları belirler

Tuzak nöropatileri cerrahi olarak tedavi eder Periferik sinir ekplorasyonlarını bilir
Periferik sinir dekompresyonu ve transferlerini yapar

Tuzak nöropatilerin sekel ve komplikasyonlarını yönetir Periferik sinir disfonksiyonlarında motor restorasyon yapar
Periferik sinir disfonsiyonlarında duyusal restorasyon yapar

39/59



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları El	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  10/29

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Doğumsal brakial 
pleksus 
yaralanmalarını 
yönetir

Doğumsal brakiyal pleksus felcinde tanı 
koyar Doğumsal brakiyal pleksus felcinde öykü alır

Doğumsal brakiyal pleksus felcinde muayene yapar Brakiyal pleksus motor muayenesini yapar
Brakiyal pleksus felcinde duyu muayenesi yapar

Doğumsal brakiyal pleksus felcinde yardımcı tanı yöntemlerini yönetir Direkt radyolojik incelemeyi bilir
Myelografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme 
yöntemlerini değerlendirir
Elektrodiagnostik değerlendirmeyi bilir

Doğumsal brakiyal pleksus felcinde ayırıcı tanı yapar
Doğumsal brakiyal pleksus felcinde tedaviyi 
yönetir

Doğumsal brakiyal pleksus felcinde konservatif tedavi ve cerrahi endikasyonları 
belirler Fizik tedavi ve diğer konservatif tedavi yöntemlerini bilir

Hastalığın klinik sınıflandırmasını bilir
Nöral rekonstrüksiyon endikasyonlarını yönetir

Doğumsal brakiyal pleksus felcininde erken dönem mikrocerrahi sinir 
rekonstrüksiyonlarını yapar. Brakiyal pleksusu eksplore eder

Brakiyal pleksus rekonstrüksiyonu için verici sinirleri eksplore eder
Brakiyal pleksusun mikrocerrahi rekonstrüksiyonunu yapar
Periferik sinir grefti alır

Doğumsal brakiyal pleksus felcinde sekelleri ve komplikasyonları tedavi eder
Doğumsal brakiyal pleksus felci sekel ve komplikasyonlarında tanı 
koyar
Doğumsal brakiyal pleksus felci sekel ve komplikasyonlarında 
yardımcı tanı yöntemlerini yönetir
Doğumsal brakiyal pleksus felci sekel ve komplikasyonlarında 
konservatif ve cerrahi tedavi endikasyonlarını bilir
Doğumsal brakiyal pleksus felci sekel ve komplikasyonlarında cerrahi 
tedavi yapar

Erişkin brakiyal 
pleksus 
yaralanmalarını 
yönetir Erişkin brakiyal pleksus felcinde tanı koyar Erişkin brakiyal pleksus felcinde öykü alır

Erişkin brakiyal pleksus felcinde muayene yapar Brakiyal pleksus duyu muayenesi yapar
Brakiyal pleksus motor muayenesini yapar

Erişkin brakiyal pleksus felcinde yardımcı tanı yöntemlerini yönetir Direkt radyolojik değerlendirme yapar
Myelografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme 
yöntemlerini bilir
Elektrodiagnostik tanı yöntemlerini bilir

Erişkin brakiyal pleksus felcinde ayırıcı tanı yapar
Erişkin brakiyal pleksus felcinin tedavisini 
yönetir Erişkin brakiyal pleksus felcinde cerrahi endikasyonları belirler

Erişkin brakiyal pleksus felcinde cerrahi tedavi yapar Brakiyal pleksus eksplorasyonu yapar

Brakiyal pleksus rekonstrüksiyonları için verici sinirleri eksplore eder
Sinir grefti alır
Mikrocerrahi yöntemler ile sinir onarımı ve rekonstrüksiyonu yapar
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Erişkin brakiyal pleksus felcinde sekel ve komplikayonları yönetir
Erişkin brakiyal pleksus felci sekel ve komplikasyonlarında muayene 
yapar
Erişkin brakiyal pleksus felci sekel ve komplikasyonlarında ayırıcı 
tanı yapar
Erişkin brakiyal pleksus felci sekel ve komplikasyonlarında yardımcı 
tanı yöntemlerini yönetir
Erişkin brakiyal pleksus felci sekel ve komplikasyonlarında 
konservatif ve cerrahi tedavi endikasyonlarını yönetir
Erişkin brakiyal pleksus felci sekel ve komplikasyonlarında cerrahi 
tedavi yapar

Periferik sinir 
kökenli tümörleri 
yönetir Periferik sinir kökenli tümörlerde tanı koyar Periferik sinir kökenli tümörlerde öykü alır

Periferik sinir kökenli tümörlerde muayene yapar Periferik sinir duyu muayenesi yapar
Periferik sinir motor muayenesi yapar
Periferik sinir viseral işlevlerin muayenesi yapar

Periferik sinir kökenli tümörlerde yardımcı tanı yöntemlerini yönetir Periferik sinir patolojilerini bilir
Elektrodiagnostik değerlendirme yapar
Bilgisayarlı tomografi. magnetik rezonans görüntüleme ve diğer 
güncel yöntemler ile değerlendirme yapar
Direkt radyolojik değerlendirme yapar

Periferik sinir kökenli tümörlerde ayırıcı tanı yapar Ekstremite kemik ve yumuşak doku tümörlerini sayar
Periferik sinir kökenli tümörlerin tedavisini 
yönetir Periferik sinir kökenli tümörlerde cerrahi endikasyonları belirler

Periferik sinir kökenli tümörlerde cerrahi tedavi yapar Periferik sinir eksplorasyonu yapar
Periferik sinir tümörlerinde rezeksiyon yapar

Ekstremite koruyucu cerrahi yapar

Periferik sinir kökenli tümörlerin sekel ve komplikasyonlarını yönetir
Periferik sinir kökenli tümörler nedeni ile oluşan komplikasyon ve 
sekellerde rezeksiyon ve amputasyon yapar
Periferik sinir kökenli tümörler nedeni ile oluşan sorunlarda 
fonksiyonel restorasyon yapar

Damarlar(Art
er-Ven-Lenf)

Arter-ven-lenf 
yaralanmalarını 
yönetir Tanılarını koyar Yaralanmanın Niteliğini Belirler Kirli ve temiz yaralanmalara yaklaşımı tanımlar

Açık ve kapalı yaralanmaları tanımlar
Akut ya da uzun süreli yaralanmaları tanımlar
Delici kesici alet yaralanmalarını tanımlar
Crush yaralanmaları ve yüksek enerjili yaralanmaları tanımlar
Elektrik çarpmalarını tanımlar
Avülziyon ve soyulma tarzı yaralanmaları tanımlar
Ateşli silah yaralanmalarını tanımlar

Belirti ve Bulguları Değerlendirir Üst ekstremite vasküler anatomisi ve muayenesini tanımlar
Arteryel yetersizliğin belirtilerini ortaya koyar
Venöz yetersizliğin belirtilerini ortaya koyar
Lenfatik yetersizliğin belirtilerini ortaya koyar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kombine yaralanmaları değerlendirir
Doppler bulgularını ve sonuçlarını açıklar
Anjiyografi bulgularını ve sonuçlarını açıklar

Ayırıcı Tanısını Yapar
Arteryel, venöz, lenfatik dolaşımı bozan yaralanma harici diğer 
patolojileri ayırd eder
Hareket kısıtlılığı ve ağrıyı değerlendirir

Tedavilerini yönetir Cerrahi dışı tedavisini yönlendirir Sıvı ve elektrolit dengesini tanımlar
Sistemik hastalık varlığnda tedavi stratejisini belirler

Cerrahi tedavisini yapar Eşlik eden yaralanmaların ve hastalıkların tedavi sıralamasını planlar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklar
Cerrahi tedavi planını ve sonraki süreci açıklar
Onarım sonuçlarını ve hastanın ameliyat sonrası takibini anlatır

Komplikasyonlarını yönetir Olası komplikasyonları tanır Olası erken ve geç komplikasyonları anlatır
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Reperfüzyon hasarını tanır

Komplikasyon gelişimini önler
Komplikasyon gelişmesini önlemek için alınması gereken tedbirleri 
tanımlar

Komplikasyonların tedavisini yapar Komplikasyonların tedavisini açıklar
Üst ekstremite 
iskemilerini 
yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Akut ve kronik arteryel yetersizliğin özelliklerini tanımlar

Direk vasküler yaralanma ve nöral hasar özelliklerini açıklar
Venöz yaralanmaya sekonder arteryel yetersizliği açıklar
Refleks vasospazmı tanımlar
Vasomotor kontrol kusurlarını tanımlar
Arteritleri tanımlar
İlaç ve sigara kullanım hikayesinin önemini belirtir.

Belirti ve bulgularını değerlendirir İskemi bulgu ve belirtilerini tanımlar
Akut arteryel yaralanmanın bulgularını açıklar
Kronik arteryel yetersizliğin bulgularını açıklar
Venöz yetersizliğe sekonder arteryel yetersizliğin bulgularını açıklar
Trombüs ve emboli bulgularını anlatır
Raynaud fenomeni ve raynoud hastalığı farklarını açıklar

Ayırıcı tanısını yapar Soğuk intoleransını tanır
Ağrı özelliklerini sorgular
Şişme ve renk değişikliğini göz önünde bulundurur
Ülserasyon ve gangreni sorgular
Ekstremite nabızlarını değerlendirir
Ektremiteler arasındaki arteryel basınç farklarını değerlendirir
Kollagen ve Bağ dokusu hastalıkları sorgular
Doppler bulgularını değerlendirir
Anjiografi bulgularını değerlendirir
Raynoud fenomeninin renk değişikliklerini anlatır
Kapiller dolum ve turgoru sorgular
Nörolojik muayene ve testlerin sonuçlarını anlatır
Hematolojik hastalık bulgularını ve laboratuar testlerini sorgular
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Tedavilerini Yönetir Medikal ve cerrahi tedavi tercihini yapar
Medikal tedavide kullanılabilecek araçları anlatır
Medikal tedavi sonuçlarını değerlendirir
Cerrahi tedavi endikasyonlarını ve tedavi seçeneklerini ortaya koyar Hasarlı damarın onarım yöntemini belirler

Tıkalı damarların açılması veya by-pass seçeneklerini açıklar
Sempatektomi yöntemlerini tanımlar

Komplikasyonlarını yönetir Olası komplikasyonlara tanı koyar Medikal tedavi komplikasyonlarını anlatır
Vasküler onarım komplikasyonlarını açıklar
Sempatektomi komplkasyonlarını tanımlar

Komplikasyon gelişmesini önler Komplikasyon gelişmesini önlemek için alınacak tedbirleri açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonlarla mücadele yöntemlerini anlatır

Damar kaynaklı 
tümör ve 
malformasyonları
nı yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Hemanjiyom ve vasküler malformasyon (VM) ayrımını anlatır

Hemanjiyom ve VM sınıflamalarını açıklar
Yavaş ve hızlı akımlı VM tanımlar
Kombine malformasyonları tanımlar
Vasküler Malformasyonların eşlik ettiği sendromları tanımlar

Belirti ve bulgularını değerlendirir Lezyonun lokalizasyonunu görünümünü değerlendirir
Ortaya çıkış zamanını ve geçen süreçteki değişimini değerlendirir
Kanama ve ülserasyonu sorgular
Palpasyon, oskültasyon bulgularını değerlendirir
Ultrason bulgularını değerlendirir
MR Bulgularını değerlendirir
Anjiyografi bulgularını değerlendirir
Patolojik inceleme sonuçlarını değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Eşlik eden iskelet ve yumuşak doku değişikliklerini araştırır
Visseral solid organların durumunu sorgular
Nörolojik, kardiolojik değişiklikleri sorgular
Hematolojik değişiklikleri sorgular
Olası genetik anomalileri tanımlar

Tedavilerini Yönetir Takip edilecek veya tedavi edilecek hastaların ayrımını yapar Tedavi endikasyonlarını ve zamanlarını açıklar
Medikal tedaviyi yönlendirir Medikal tedaviyi açıklar

Medikal tedaviye verilen yanıtı değerlendirir
Girişimsel tedaviyi yönlendirir Laserin damarsal lezyonların tedavisindeki yerini açıklar

Girişimsel radyolojik tedavilerin tedavideki yerini açıklar ve gerekirse 
yönlendirir
Sleroterapinin tedavideki yerini açıklar

Cerrahi tedaviyi yapar
Komplikasyonlarını yönetir Olası olumsuz gelişme ve komplikasyonları anlatır

Komplikasyon gelişmemesi için alınması gereken önlemleri tanımlar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavisini yönetir
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Kompleks El 
ve Ekstremite 
Yaralanmaları

Ekstremite 
kopmalarını 
yönetir
kısmi uzuv 
kopmalarını 
yönetir
Parmak ucu 
amputasyonlarını 
yönetir
Kompartman 
sendromlarını 
yönetir
Ekstremite tam 
kopmalarını 
yönetir
Ekstremite kısmi 
kopmalarını 
yönetir
Ağır hasarlı 
ekstremite 
yaralanmalarını 
yönetir
Üst ekstremite 
küçük ve orta 
eklem 
artrodezlerini 
yapar
Üst ekstremite 
büyük eklem 
artrodezlerini 
yapar
Üst ekstremite 
küçük ve orta 
eklem 
artrolizlerini 
yapar
Üst ekstremite 
büyük eklem 
artrolizlerini 
yapar
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El ve 
ekstremitelerde 
birden fazla 
anatomik yapının 
defektli 
yaralanmasını 
yönetir

Yanık ve 
Özellikli 
Yaralanmalar

Sıcak yanıklarını 
yönetir Yanık Epidemiolojisi Yanık Risk Grupları Risk Gruplarını Tanımlar

Yanık Patofizyolojisi
Tanı Koyma Yanık Semptomları

Yanık Belirti ve Bulguları
Yanık Derecelendirmesi
Yardımcı Tetkik Yöntemleri Yanık Tanısını Koyar

Yanık Tedavisi Sağlık Kuruluşunda İlk Müdahale Genel Durum Stabilizasyonu
Sıvı Elektrolit Tedavisi
Antibiyotik Uygulaması (Gerekiyorsa)
Analgezi
Uygun Pansuman

Sağlık Kuruluşunda Cerrahi Müdahale Erken Dönemde Cerrahi Müdahale
Eskaratomi
Fasyatomi
Debridman
Amputasyon
Geç Dönemde Cerrahi Müdahale
Debridman
Amputasyon
Rekonstrüksiyon
Yanık Tedavisini Planlar

Donma 
yaralanmalarını 
yönetir

Donma Yaralanması Epidemiolojisi Donma Yaralanmasının Sık Görüldüğü Bölgeler
Donma Yaralanması Risk Grupları Donma Yaralanması Risk Faktörlerini Tanımlar

Donma Yaralanması Patofizyolojisi
Donma Yaralanması Tanısını Koyma Donma Yaralanması Semptomları

Donma Yaralanması Belirti ve Bulguları
Donma Yaralanması Derecelendirmesi
Yardımcı Tetkik Yöntemleri Donma Yaralanması Tanısını Koyar

Donma Yaralanması Tedavisi Sağlık Kuruluşunda İlk Müdahale Genel Durum Stabilizasyonu
Donma Yaralanması Pansumanı

Sağlık Kuruluşunda Cerrahi Müdahale Erken Dönemde Cerrahi Müdahale
Fasyatomi
Amputasyon
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Geç Dönmede Cerrahi Müdahale
Debridman
Amputasyon
Rekonstrüksiyon
Donma Yaralanması Tedavisini Planlar

Kimyasal- 
radyasyon- 
elektrik 
yaralanmalarını 
yönetir Kimyasal Yanıklar Kimyasal Yanıklar Epidemiolojisi Kimyasal Yanıklar Risk Grupları

Kimyasal Yanık Risk Gruplarını Tanımlar
Kimyasal Yanıklar Patofizyolojisi
Kimyasal Yanık Tanısı Kimyasal Yanık Semptomları

Kimyasal Yanık Belirti ve Bulguları
Kimyasal Yanık Derecelendirmesi
Yardımcı Tetkik Yöntemleri
Kimyasal Yanık Tanısını Koyar

Kimyasal Yanık Tedavisi Sağlık Kuruluşunda İlk Müdahale
Genel Durum Stabilizasyonu
Sıvı-Elektrolit Tedavisi
Dekontaminasyon
Antibiyotik Uygulanması (gerekiyorsa)
Solunum Desteği (gerekiyorsa)
Analgezi
Uygun Pansuman
Sağlık Kuruluşunda Cerrahi Müdahale
Erken Dönemde Cerrahi Müdahale
Debridman
Geç Dönemde Cerrahi Müdahale
Debridman
Rekonstrüksiyon
Kimyasal Yanık Tedavisini Planlar

Radyasyon Yanıkları Radyasyon Yanıkları Epidemiolojisi Radyasyon Yanıkları Risk Grupları
Radyasyon Yanıkları Patofizyolojisi Radyasyon Yanıkları Risk Gruplarını Tanımlar
Radyasyon Yanığı Tanı Koyma Radyasyon Yanığı Semptomları

Radyasyon Yanığı Belirti ve Bulguları
Radyasyon Yanığı Derecelendirmesi
Yardımcı Tetkik Yöntemleri
Radyasyon Yanığı Tanısını Koyar

Radyasyon Yanığı Tedavisi Sağlık Kuruluşunda İlk Müdahale
Genel Durum Stabilizasyonu
Sıvı-Elektrolit Tedavisi
Antibiyotik Uygulaması (gerekiyorsa)
Analgezi
Uygun Pansuman
Sağlık Kuruluşunda Cerrahi Müdahale
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Erken Dönemde Cerrahi Müdahale
Debridman
Eskaratomi
Fasyatomi
Amputasyon
Geç Dönemde Cerrahi Müdahale
Debridman
Amputasyon
Rekonstrüksiyon
Radyasyon Yanığı Tedavisini Planlar

Elektrik Yanıkları Elektrik Yanıkları Epidemiolojisi Elektrik Yanıkları Risk Grupları
Elektrik Yanıkları Patofizyolojisi Elektrik Yanıkları Risk Gruplarını Tanımlar
Elektrik Yanığı Tanısını Koyma Elektrik Yanığı Semptomları

Elektrik Yanığı Belirti ve Bulguları
Elektrik Yanığı Derecelendirmesi
Yardımcı Tetkik Yöntemleri
Elektrik Yanığı Tanısını Koyar

Elektrik Yanığı Tedavisi Sağlık Kuruluşunda İlk Müdahale
Genel Durum Stabilizasyonu
Sıvı-Elektrolit Tedavisi
Diürez Sağlanması (gerekiyorsa)
Bikarbonat Desteği (gerekiyorsa)
Analgezi
Uygun Pansuman
Sağlık Kuruluşunda Cerrahi Müdahale
Erken Dönemde Cerrahi Müdahale
Debridman
Eskaratomi
Fasyatomi
Amputasyon
Geç Dönemde Cerrahi Müdahale
Debridman
Amputasyon
Rekonstrüksiyon
Elektrik Yanığı Tedavisini Planlar

Özel 
yaralanmalarını(p
res,enjeksiyon, 
vibrasyon, 
avulsiyon-
degloving) 
yönetir Özel Yaralanmalar Epidemiolojisi Özel Yaralanmalar Risk Grupları Özel Yaralanmalar Risk Gruplarını Tanımlar

Özel Yaralanmalar Patofizyolojisi
Özel Yaralanmalarda Tanı Koyma Özel Yaralanmalarda Semptomlar

Özel Yaralanmalarda Belirti ve Bulgular
Özel Yaralanmalarda Derecelendirme
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Yardımcı Tetkik Yöntemleri Özel Yaralanmalarda Tanı Koyar
Özel Yaralanmalarda Tedavi Sağlık Kuruluşunda İlk Müdahale Genel Durum Stabilizasyonu

Sıvı Elektrolit Tedavisi
Antibiyotik Uygulaması
Analgezi
Uygun Pansuman

Sağlık Kuruluşunda Erken Dönemde Cerrahi Müdahale Debridman
Eskaratomi
Fasyatomi
Kemik Fiksasyonu
Nörovasküler Onarım
Amputasyon

Sağlık Kuruluşunda Geç Dönemde Cerrahi Müdahale Debridman
Amputasyon
Rekonstrüksiyon

Tümörler

Üst ekstremite 
yumuşak doku 
tümörlerini (iyi 
huylu- agresif-
kötü huylu) 
yönetir Tanı koyar Anamnez, yumuşak doku kitlesinin, oluşumu, gelişimi ve özelliklerini sorgular

Hastanın mevcut rahatsızlığı ile ilgili olabilecek diğer sorunlarını irdeler
Klinik muayene ile yumuşak doku kitlesinin özelliklerini ortaya koyar.
Görüntüleme bulgularını değerlendirir. Basit radyografide yumuşak doku kitlesine ait bulguları açıklar.

MRI bulgularını açıklar
Ultrasonografide kitlenin özelliklerini belirler.

Rutin laboratuvar tetkiklerini değerlendirir. Tanıya yardımcı olabilecek değerleri ortaya koyar.

Biopsi yapar.
Multidisipliner yaklaşımla (patolog ve radyologla görüşerek) biopsi 
yöntemini (iğne, insizyonal) ve yerini belirler.

Elde görülen yumuşak tümörlerini tanır. Yumuşak doku tümörlerini sınıflandırır
Multidisipliner yaklaşımla tedavi planlaması yapar.

Tedavi yapar İyi huylu tümörlere yaklaşım. Gözlem, marjinal eksizyon kararı verir.
Agressif iyi huylu yumuşak doku tümörlerine yaklaşım. Marjinal, geniş eksizyon kararı verir.
Kötü huylu yumuşak doku tümörlerine yaklaşım. Geniş, radikal eksizyon veya amputasyon kararı verir.

Üst ekstremite 
kemik doku 
tümörlerini (iyi 
huylu- agresif-
kötü huylu- 
metastazlar) 
yönetir Tanı koyar Hastanın şikayetlerini değerlendirir. Ağrı; karakteri, sürekliliği, hareketle ilgisini ortaya koyar.

Şekil bozukluğu, şişlik; oluş süreci, seyrini saptar.
Eklem hareketleriyle lezyonun ilişkisini belirler.

Hastanın diğer hastalıklarını değerlendirir, mevcut hastalığı ile ilişkilendirir.
Fizik muayene yapar. Varsa kitlenin özelliklerini ortaya koyar.

Eklem hareketlerini değerlendirir.

48/59



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları El	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  19/29

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Nörovasküler muayene yapar.

Görüntüleme bulgularını değerlendirir.
Radyografi; lezyonun sınırları, destrüksiyon, mineralizasyon, 
kalsifikasyon
Bilgisayarlı tomografi; sınır, destrüksiyon, mineralizasyon
MRI; lezyonun yumuşak doku, nörovasküler yapılarla ilişkisi, 
medüller yayılım
Sintigrafi; aktivite, multiple lokalizasyon analizi

Laboratuvar bulgularını değerlendirir.
Biopsi kararı verir ve yapar.

Tüm bulguları multidisipliner(onkolog, 
radyolog, patolog, radyasyon onkologu) 
olarak değerlendirir.
Üst ekstremitede primer ve metastatik kemik 
tümörlerini tanır.
Primer ve metastatik kemik tümörlerinin 
cerrahi tedavisini yapar. İyi huylu kemik tümörlerinin intralezyonal ve marjinal eksizyonunu yapar.

Agressif benign ve malign kemik tümörlerinin geniş, radikal eksizyonu ve 
amputasyonlarını yapar.
Tümör eksizyonu sonrası rekonstüktif cerrahi yapar.Üst 

ekstremiteninin 
tümör benzeri 
oluşumlarını 
(ganglion-karpal 
boss- pigmente 
villonoduler 
sinovitis -vb) 
yönetir Tanı koyar Klinik, görüntüleme, laboratuvar bulgularını değerlendirir, ayırt edici tanıyı koyar

Tümör benzeri oluşumların neler olduğunu 
bilir.
Tedavi yapar Tedavi planlamasını yapar, yöntemlerini belirler ve uygular.
Tüm olgularının yasal ve bilimsel 
dökümantasyonunu yapar.

Üst 
Ekstremitenin 
Enfeksiyon 
ve Metabolik 
Hastalıkları

Cerrahi 
enfeksiyonların 
profilaksisini 
yönetir UST EKTREMITENIN DEGERLENDIRMESINI YAPAR

UST EKSTREMITENIN DOLASIM DEGERLENDIRMESINI 
YAPAR
UST EKSTREMITENIN DUYU DEGERLENDIRMESINI YAPAR
UST EKSTREMITENIN DOLASIM DEGERLENDIRMESINI 
YAPAR

Cerrahi ve yara 
enfeksiyonlarını 
yönetir TANI KOYAR HASTANIN GENEL DURUMUNU DEGERLENDIRIR DIYABET IN GENEL DURUMA ETKISINI ACIKLAR

SISTEMIK MUAYENE BULGULARINI ACIKLAR
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DIGER METABOLIK VE ROMATOLOJIK HASTALIKLARIN 
ETKISINI ACIKLAR
GEREKLI LABORATUAR TETKIKLERINI ISTER
HASTANIN KULLANDIGI ILACLARI , ALISKANLIKLARINI 
ARASTIRIR

HASTANIN ELINI DEGERLENDIRIR ELIN DOLASIMINI DEGERLENDIRIR
ELIN DUYU MUAYENESINI YAPAR
ELIN FONKSIYONEL DEGERLENDIRMESINI YAPAR

YARAYI DEGERLENDIRIR AKUT VE KRONIK YARA AYIRIMINI YAPAR
ENFEKSIYON BULGULARINI BILIR
EL ENFEKSIYONU VARLIGINDA MEDIKAL TEDAVIDE 
SECECEGI ANTIBIYOTIKLERI TANIR
CERRAHI TEDAVININ DOGRU ZAMANLAMASINI YAPAR
ELI ISTIRAHATE ALIR
ELIN ELEVASYONUNU SAGLAR

TEDAVIYI YONETIR CERRAHI TEDAVIYI YONETIR CERRAHI YARA DEBRIDMANI YAPAR
CERRAHI TEDAVI ENDIKASYONLARINI TANIMLAR
CERRAHI DRENAJ YAPAR
DRENAJ ESNASINDA KULTUR VE ANTIBIYOGRAM ICIN 
ORNEKLER ALIR

MEDIKAL TEDAVIYI YONETIR
EN SIK RASTLANAN MIKROORGANIZMALARI VE 
ANTIBIYOTIK SECENEKLERINI BILIR
ELI ISTIRAHATE ALIR, ATEL YAPILMASINI YONETIR
ELIN ELEVASYONUNU SAGLAR

KOMPLIKASYONLARI YONETIR OLASI KOMPLIKASYONLARIN GELISIMINI ONLER
KOMPLIKASYON GELISMESINI ONLEMEK ICIN GEREKEN 
TEDBIRLERI TANIMLAR

KOMPLIKASYONUN TANISINI KOYAR
KOMPLIKASYONLARIN TEDAVISINI PLANLAR
ERKEN FIZYOTERAPI YAPILMASINI KOORDINE EDER

Tırnak 
enfeksiyonlarını 
tedavi eder TANI KOYAR TIRNAK BOLGESI ANATOMISINI BILIR TIRNAK BOLGESI SINIFLAMASI VE TERMINOLOJISINI BILIR

AKUT VE KRONIK ENFEKSIYONLARI AYIRT EDER
KULTUR VE ANTIBIOGRAM ILE ETKIN AJANI BELIRLER
DISTAL FALANKS RADYOLOJISINI DEGERLENDIRIR

TEDAVIYI YONETIR TEDAVI PRENSIPLERINI ORTAYA KOYAR
EL CERRAHISI INSIZYON PRENSIPLERINI BILIR
CERRAHI TEDAVIDE DOGRU UYGULAMALAYAPABILIR
ERKEN DONEMDE FIZIK TEDAVIYI YONETIR

KOMPLIKASYONU YONETIR KOMPLIKASYONUN GELISIMINI ONLER
TANI KOYAR
KOMPLIKASYON TEDAVISINI YONETIR

Cilt-cilt altı 
enfeksiyonlarını 
tedavi eder TANI KOYAR

TEDAVIYI YONETIR
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KOMPLIKASYONLARI YONETIR
Derin(tendon 
kılıfı-septik artrit-
ostemiyelit vb) 
enfeksiyonlarını 
tedavi eder TANI KOYAR

TEDAVIYI YONETIR
Özel (virüs, tbc, 
lepra, mantar ) 
enfeksiyonlarını 
tedavi eder

İnsan ve hayvan 
ısırıklarını yönetir
Uzuv ve/veya 
hayati tehlikeye 
atan 
enfeksiyonları 
yönetir
Uzuv ve/veya 
hayati tehlikeye 
atan 
enfeksiyonları 
(gazlı gangren, 
nekrotizan fasiit, 
vb) yönetir

Konjenital 
Sorunlar

Üst ekstremite 
oluşma 
kusurlarını 
yönetir

transvers oluşum bozuklukları tedavisini 
yönetir tanı koyar öyküsünü alır

Fizik muayenesini yapar
Radyolojik değerlendirme yapar
sınıflamasını yapar
genetik danışmaya yönlendirir

tedavi yöntemlerini uygular cerrahi tedavi endikasyonlarnı sayar
cerrahi tedavi kontendikasyonlarını sayar
cerrah tedavi komplikasyonlarını sayar
krukenberg operasyonunu açıklar
konservatif tedavi yöntemlerini sayar

Longitidunal oluşum bozukluklarının 
tedavisini yönetir tanı koyar öykü alır

Fizik muayenesini yapar
Radyolojik değerlendirme yapar
sınıflamasını yapar
genetik danışmaya yönlendirir
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Üst ekstremite 
farklılaşma 
kusurlarını 
yönetir
Üst ekstremite 
duplikasyonlarını 
yönetir

Üst ekstremite 
aşırı büyümelerini 
yönetir
Üst ekstremite 
yetersiz 
büyümelerini 
yönetir
Konjenital 
sendromlar 
birlikte olan el 
sorunlarını 
yönetir
Konjenital 
sorunlara bağlı 
kontraktürleri 
yönetir

Felçler

Cerebral felcin 
üst ekstremite 
sorunlarını 
yönetir Fonksiyonel sorunları değerlendirir Öykü alır

Semptomları belirler

FM YAPAR

KONTRAKTÜRLERİN HANGİ EKLEMLERİ TUTTUĞUNU 
SAPTAR ( parmak eklemleri, MP eklemleri, carpo-metacarpal 
eklemler, el bileği, dirsek, omuz eklemleri)
KONTRAKTÜRÜN GEVŞETİLEBİLİRLİĞİNİN MÜMKÜN OLUP 
OLMADIĞINI TEST EDER

Laboratuvar testlerini değerlendirir
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ DEĞERLENDİRİR
ARTROSKOPİ YAPAR
Ayırıcı tanı yapar

Cerrahi Tedavisini yönetir
GEVŞETİLEBİLİR KONTRAKTÜRLERDE KONTRAKTÜR AÇMA İŞLEMİNİ 
UYGULAR (artroliz, tenoliz, tekli/çoklu tenotomi-mytomi prosedürlerini yapar)

ÜST EKSTREMİTEDE OPTİMAL FONKSİYONEL ( AKTİF - 
PASİF ) EKLEM AÇIKLIĞIN SAĞLAR
EKLEME FONKSİYONEL AÇI KAZANDIRIR

TENDON TRANSFERLERİNİ YAPAR
TENODEZ VE ARTRODEZLERİ YAPAR
RİZOTOMİ VE NÖREKTOMİLERİ YAPAR

Cerrahi dışı tedavileri yönetir İLAÇ TEDAVİSİNİ YAPAR
FİZİK TEDAVİ İÇİN YÖNLENDİRİR
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KOMPLİKASYONLARI YÖNETİR FELÇLERDEKİ KONTRAKTÜRLERİN TEDAVİSİNİ YÖNETİR
Tetraplejideki üst 
ekstremite 
sorunlarını 
yönetir TANI KOYAR ÖYKÜ ALIR

SEMPTOMLARI BELİRLER
BULGULARI BELİRLER
EMG DEĞERLENDİRİR
FM YAPAR TETRAPLEJİDE EKSİK İŞLEVLERİ BELİRLER

OLGUYU EVRELENDİRİR
KASLARIN BMRC'YE GÖRE DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR

AYIRICI TANI YAPAR
CERRAHİ TEDAVİYİ YÖNETİR HASTANIN KAYBETTİĞİ VE İHTİYACI OLAN İŞLEVLERİ BELİRLER

HASTADA GEREKLİ OLAN CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİNİ SEÇER
PARMAK EKSTANSİYONU OLGULARINDA CERRAHİ 
YÖNTEMİ AÇIKLAR
PARMAK FLEKSİYONU OLGULARINDA CERRAHİ YÖNTEMİ 
AÇIKLAR
BAŞPARMAK FLEKSİYONU VE ABDUKSİYONU 
OLGULARINDA CERRAHİ YÖNTEMİ AÇIKLAR
BAŞPARMAK FLEKSİYONU VE OPPOZİSYONU 
OLGULARINDA CERRAHİ YÖNTEMİ AÇIKLAR
INTRENSEKLERİN RESTORASYONU İÇİN CERRAHİ 
YÖNTEMİ AÇIKLAR

UYGUN AMELİYATI YAPAR
CERRAHİ YÖNTEM SEÇİMİNDE ENDİKASYON VE 
KONTRENDİKASYONLARI SAYAR
UYGUN DONÖR VE ALICI TENDONLARI SAPTAR
EKSTANSOR FAZI PLANLAR VE YAPAR
EKSTANSOR DIGITORUM COMMUNIS TENODEZİ PLANLAR 
VE YAPAR
EKSTANSOR POLLICIS LONGUS TENODEZİ PLANLAR VE 
YAPAR
KARPOMETAKARPAL EKLEM ARTRODEZİ PLANLAR VE 
YAPAR
FLEKSOR FAZI PLANLAR VE YAPAR
BRAKİORADİALİSİN FLEKSOR POLLİCİS LONGUSA 
TRANSFERİNİ PLANLAR VE YAPAR
EKSTANSOR KARPİ RADİALİS LONGUS'UN FLEKSOR 
DIGITORUM PROFUNDUS TENDONLARINA TRANSFERINI 
PLANLAR VE YAPAR

CERRAHİ DIŞI TEDAVİYİ YÖNETİR
CERRAHİ DIŞI MEDİKAL BAKIM, DESTEK VE REHABİLİTASYON 
YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR

Lepradaki üst 
ekstremite 
sorunlarını 
yönetir TANI KOYAR LEPRA HASTALIĞININ BULGULARINI BELİRLER

LEPRANIN KLİNİK TİPLERİNİ TANIR
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TEDAVİSİNİ YÖNETİR LEPRA TEDAVİSİNİ PLANLAR LEPRA TEDAVİSİNİN AMAÇLARINI AÇIKLAR
ÇOKLU İLAÇ TEDAVİSİNİN AMACINI AÇIKLAR
AĞRI TEDAVİSİ PRENSİPLERİNİ AÇIKLAR

MEDİKAL TEDAVİYİ YÖNETİR DUYUNUN İLAÇLAR İLE RESTORASYONU AÇIKLAR
DEFORMİTELERİN TEDAVİSİ YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR
REHABİLİTASYON SÜRECİNİ AÇIKLAR

CERRAHİ TEDAVİ YAPAR
DUYUNUN CERRAHİ YÖNTEMLER İLE RESTORASYONU 
AÇIKLAR
ERKEN SİNİR DEKOMPRESYONU VE NÖROLİZ 
PRENSİPLERİNİ AÇIKLAR
ERKEN SİNİR DEKOMPRESYONU VE NÖROLİZ UYGULAR
MOTOR RESTORASYON İÇİN SIK YAPILAN TENDON 
TRANSFER PRENSİPLERİNİ AÇIKLAR

POSTOP BAKIM YAPAR YARA BAKIMI YAPAR LEPRADA YARA BAKIMI VE ÖNLEYİCİ TEDAVİYİ AÇIKLAR
Poliomyelitteki 
üst ekstremite 
sorunlarını 
yönetir TANI KOYAR BULGULARI BELİRLER POLİOMYELİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİNİ TANIR

POLİOMYELİTİN EL VE ÜST EKSTREMİTE 
DEFORMİTELERİNİ TANIR
POSTPOLİO SEKELİ GELİŞMİŞ OLAN İNTRİNSİK ZAYIFLIĞI 
TANIR
POLİO SEKELİ BAŞPARMAK DEFORMİTELERİNİ TANIR

TEDAVİYİ YÖNETİR MEDİKAL TEDAVİYİ YÖNETİR

CERRAHİ TEDAVİYİ PLANLAR
POLİOMYELİT HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ 
PRENSİPLERİNİ AÇIKLAR
POLİOMYELİTİN EL VE ÜST EKSTREMİTE 
DEFORMİTELERİNİN CERRAHİ TEDAVİ PRENSİPLERİNİ 
AÇIKLAR
"PENÇE PARMAK" VE "PENÇE EL"DEFORMİTELERİNİN 
CERRAHİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN KLASİK CERRAHİ 
UYGULAMALARI AÇIKLAR

KONTRAKTÜR TEDAVİSİ YAPAR
EKLEM STABİLİTESİNİN SAĞLAR
TENDON TRANSFERLERİ İLE HAREKET RESTORASYONU YAPAR
"Z" BAŞPARMAK DEFORMİTESİNİN KLASİK CERRAHİ TEDAVİSİNİ 
UYGULAR

POSTOP BAKIM YAPAR
Post-travmatik 
periferik sinir 
felçlerinin 
tedavisini yönetir TANI KOYAR ÖYKÜ ALIR Paralizi süresini saptar

EMG SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR Cerrahi girişim zamanlamasını bilir
FM YAPAR Bulguları belirler

Sinir iyileşmesi takibini yapar
Duyu ve Motor Testleri bilir
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TEDAVİSİNİ YÖNETİR CERRAHİ TEDAVİSİNİ YAPAR MİKROCERRAHİ YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR
Periferik sinir 
felçlerinde 
fonksiyonel 
restorasyon yapar TANI VE TEDAVİSİNİ YAPAR PERİFERİK SİNİR FELÇLERİNİN MUAYENESİNİ YAPAR

PERİFERİK SİNİRLERİN FONKSİYONEL ANATOMİSİNİ VE 
FİZYOLOJİSİNİ ÖĞRENMEK

ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERLE MUAYENEYİ YORUMLAR
CERRAHİ TEDAVİ PLANLAR TENDON TRANSFERİ PRENSİPLERİNİ AÇIKLAR
CERRAHİ TEDAVİSİNİ YAPAR AKSİLLER SİNİR TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR

RADİAL SİNİR TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR
MEDİAN SİNİR TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR
ULNAR SİNİR TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAR
KOMBİNE SİNİR FELÇLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ YAPAR

Felçlerde 
botulinum toksini 
uygulaması yapar

Felçlerdeki 
kontraktürlerin 
tedavisini yönetir TANI KOYAR KONTRAKTÜR VE SPASTİSİTENİN TANIMINI BİLİR

KONTRAKTÜR VE SPASTİSİTEYİ BİRBİRİNDEN AYIRABİLİR
SEBEBE GÖRE KONTRAKTÜR TİPLERİNİ BİLİR İNME YA DA BEYİN HASARI SONRASI

DOĞUMSAL KONTRAKTÜRLERİ TANIR
ARTROGRİPOSİS VE DİĞER KONJENİTAL KONTRAKTÜR 
BAŞLIĞI ALTINDA İNCELENEN HASTALIKLARI TANIR
1.WEB KONTRAKTÜRÜ
AVUÇ İÇİ BAŞPARMAK DEFORMİTESİ
KAMPTODAKTİLİ
DUPUYTREN KONTRAKTÜRÜ
EKSTRİNSİK KONTRAKTÜRLERİ TANIR
YANIK SONRASI KONTRAKTÜRLERİ TANIR
YANIK SONRASI İNTRİNSİK KONTRAKTÜRLER
YANIK SONRASI AKSİLLA,DİRSEK,EL BİLEĞİ, PARMAK 
KONTRAKTÜRLERİNİ TANIR
VOLKMANN KONTRAKTÜRÜNÜ TANIR, TEDAVİ 
PRENSİPLERİNİ BİLİR,CERRAHİ TEDAVİNİN UYGUN 
ZAMANLAMASINI VE UYGULAMASINI YAPAR
POSTTRAVMATİK KONTRAKTÜRLERİ GEVŞETMESİNİ BİLİR, 
SEKONDER REKONSTRÜKSİYONLARI PLANLAR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR TEDAVİ ALGORİTMASINI UYGULAR

KONTRAKTÜRLERİN CERRAHİ TEDAVİSİNİ UYGULAR
MEVCUT HASARA GÖRE DEFORMİTEYİ DEĞERLENDİRİR, 
TEDAVİ PLANINI YAPAR
MEVCUT LOKALİZASYONA GÖRE CERRAHİ TEDAVİ 
PRENSİPLERİNİ VE UYGULAMALARINI AÇIKLAR
UYGUN OLGULARDA ARTROSKOPİK TEDAVİ 
PRENSİPLERİNİ SAYAR
MYOTOMİ YAPAR
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TENOTOMİ (TEKLİ / ÇOKLU) YAPAR
SLIDING ( KAYDIRMA) YAPAR
ARTROLİZ YAPAR
KAPSÜLOTOMİ YAPAR
İLERİ DÖNEMLERDE NÖREKTOMİ YAPAR
CİLT DEFEKTLERİNİN ONARIMI YAPAR

KONTRAKTÜRLERİN CERRAHİ DIŞI TEDAVİSİNİ UYGULAR
MEVCUT LOKALİZASYONA GÖRE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ 
PRENSİPLERİNİ VE UYGULAMALARINI AÇIKLAR
LOKAL BOTOX UYGULAR
SİNİRLER İÇİN ALKOL İNJEKSİYONLARI UYGULAR

Periferik sinir 
felçlerinin 
tedavisini yönetir TANI KOYAR ÖYKÜ ALIR

FM YAPAR

BULGULARI AÇIKLAR
EL VE ÜST EKSTREMİTE PERİFERİK SİNİR FELÇLERİNİN 
KLİNİK BULGULARINI SAYAR

EMG SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR

TEDAVİSİNİ YÖNETİR
PERİFERİK SİNİR FELÇLERİNDE DUYU VE MOTOR FONKSİYON 
RESTORASYONLARINDA CERRAHİ YÖNTEMLERİ UYGULAR KLASİK DUYU RESTORASYON YÖNTEMLERİNİ UYGULAR

KLASİK MOTOR RESTORASYON YÖNTEMLERİNİ UYGULAR
TENDON TRANSFERİ İLE İLGİLİ MOTOR RESTORASYON 
ENDİKASYONLARINI KOYAR
TENDON TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖN GEREKSİNİMLERİ 
DEĞERLENDİRİR
TENDON TRANSFERLERİ UYGULAMA ANA PRENSİPLERİNİ 
BİLİR.
MEDİAN SİNİR FELCİNDEKİ ANA EKSİKLİKLERİ BİLİR
BAŞPARMAK OPPOZİSYONUNUN KAYBINI BİLİR
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ PARMAKLARIN LUMBRİKAL 
KASLARININ KAYBINI BİLİR
FLEKSOR POLLİCİS LONGUS, PARMAK YÜZEYEL 
FLEKSORLARININ KAYBINI BİLİR
İKİNCİ, MUHTEMELEN ÜÇÜNCÜ PARMAKLARIN DERİN 
FLEKSOR TENDONLARININ KAYBINI BİLİR
FLEKSOR CARPİ RADİALİS TENDONUNUN KAYBINI BİLİR
MEDİAN SİNİR FELCİNDEKİ ANA GEREKSİNİMLERİ TEKRAR 
KAZANDIRIR
MEDİAN SİNİR FELCİNDEKİ DOKUNMA VE KAVRAMA 
YÜZEYLERİNİN KORUYUCU DUYUSUNU TEKRAR 
KAZANDIRIR
BAŞPARMAK ABDUKSİYONUNU VE OPPOZİSYONUNU 
RESTORE EDER
BAŞPARMAK İNTERFALANGEAL FLEKSİYON 
HAREKETLERİNİ YENİDEN KAZANDIRIR
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İKİNCİ PARMAK DİSTAL İNTERFALANGEAL EKLEM 
FLEKSİYON HAREKETLERİNİ TEKRAR KAZANDIRIR
ULNAR SİNİR FELCİNDE ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLERİ 
BİLİR
MOTOR SORUNLARDAN PRİMER OLAN FELCİN KLİNİK 
BULGULARINI BİLİR; SEKONDER DEFEKT 
KONTRAKTÜRLERİ BİLİR
PRİMER DUYUSAL DEFEKT KORUYUCU DUYU KAYBINI 
BİLİR; SEKONDER DEFEKT ÜLSER VE YARALARINI BİLİR
ULNAR SİNİR FELCİNDEKİ EKSİKLİKLERİ BİLİR:
BAŞPARMAK STABİLİZASYON VE ADDUKSİYON 
EKSİKLİĞİNİ BİLİR.
İKİNCİ PARMAK ABDUKSİYON KAYBINI BİLİR.
PENÇE PARMAK/EL DEFORMİTESİNİ BİLİR.
4. VE 5. PARMAKLARDAKİ DERİN FLEKSOR TENDON 
GÜÇSÜZLÜĞÜNÜ TANIR
BEŞİNCİ PARMAĞIN ABDUKSİYONDA DURUŞUNU BİLİR
ANA GEREKSİNİMLERİ RESTORE EDER:
BAŞPARMAK ADDUKSİYONUNU GÜÇLENDİRİR
PARMAK ABDUKSİYONUNU GÜÇLENDİRİR
ULNAR TARAF PARMAKLARIN (MP) EKLEM 
FLEKSİYONLARINI VE (PIP) EKLEM EKSTANSİYONLARINI 
DÜZELTİR.
PENÇE EL DEFORMİTESİNİN REKONSTRÜKSİYONUNDA 
KULLANILAN STATİK TEKNİKLERİ UYGULAR
PENÇE EL DEFORMİTESİNİN REKONSTRÜKSİYONUNDA 
KULLANILAN DİNAMİK (TENDON TRANSFERİ 
AMELİYATLARINI) UYGULAR.
RADİAL SİNİR FELCİNDEKİ EKSİKLİKLERİ BİLİR:
BAŞPARMAĞIN EKSTANSİYON VE ABDUKSİYON KAYBINI 
BİLİR
PARMAKLARIN MP EKLEMLER SEVİYESİNDE 
EKSTANSİYON KAYIPLARINI BİLİR
EL BİLEĞİNİN EKSTANSİYON KAYBINI BİLİR
RADİAL SİNİR FELCİNDEKİ ANA GEREKSİNİMLERİ BİLİR
BAŞPARMAK, PARMAKLAR VE EL BİLEĞİ 
EKSTANSİYONUNUN RESTORASYONU GEREKTİĞİNİ BİLİR.
SEÇİLMİŞ TENDON TRANSFERİ KOMBİNASYONLARINI 
UYGULAR:
ERKEN TENDON TRANSFERİNİ UYGULAR
FLEKSOR CARPİ RADİALİS TRANSFERİNİ UYGULAR
SUPERFİCİALİS TRANSFERİNİ UYGULAR
FLEKSOR CARPİ ULNARİS TRANSFERİNİ UYGULAR
AMELİYAT SONRASI YETERLİ FİZİK TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYONUN GEREKLİLİĞİNİ BİLİR.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Üst 
Ekstremite 
Ağrı 
Sendromları

Bölgesel ağrı 
sendromunu 
yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunu (KBAS) tanımlar

Refleks Sempatik Distrofi (KBAS Tip 1) özelliklerini tanımlar
Kozaljiyi (KBAS Tip 2) açıklar
Diğer Ağrı Disfonksiyon Problemlerini (KBS tip 3) belirtir
Sempatik Sistemce Yönetilen Ağrı (SSYA) ve Sempatik Sistemden 
Bağımsız Ağrı kavramlarını (SSBA) açıklar

Belirti ve bulgularını değerlendirir Ağrı duyusunun oluşumunu, algılanmasını ve aktarımını açıklar
Ağrı iletimiyle ilişkili mediatörleri belirtir.
Otonomik disfonksiyonu araştırır
Fonksiyon kaybını sorgular
Hastanın önceki yaralanma ve cerrahi geçmişini sorgular
Hiperaljeziyi tanımlar
Allodiniyi açıklar
Hiperpatiyi araştırır
Trofik değişiklikleri açıklar
Kemik sintigrafisi bulgularını değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar SSYA ve SSBA’yı ayırt eder
Akut ve kronik ağrı farklarını ortaya koyar
Ağrı eşiğini değerlendirir
Osteopeniyi açıklar
Sudeck atrofisi bulgularını anlatır
İskemiyi değerlendirir
Soğuk stres testini anlatır
Tanısal sempatik blokaj yöntemini açıklar
Termografik bulguları değerlendirir

Tedavilerini Yönetir Cerrahi dışı tedaviyi yönetir
Farmakolojik tedavi endikasyonlarını ve kullanılabilecek ajanları 
tanımlar, hastayı medikal tedavi için yönlendirir
Fizik tedavinin yerini belirtir ve gerekirse hastayı yönlendirir

Cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar,
nöral hasarlara, nosiseptif odak varlığına yönelik cerrahi tedavileri 
açıklar

Cerrahi tedavi yapar
Komplikasyonlarını yönetir Olası komplikasyonları anlatır

Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavisini yönetir

El bileği ve el 
ağrısını yönetir
Dirsek ve omuz 
ağrısını yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Üst ekstremitenin 
iş-uğraş-meslekle 
ilgili sorunlarını, 
fazla-hatalı 
kullanıma ait 
sorunlarını 
yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Tenosinovit, tendiniti tanımlar

Epikondiliti tanımlar
Sinir bası sendromlarını tanımlar
Aseptik kemik nekrozlarını tanımlar

Belirti ve bulgularını değerlendirir
Risk faktörlerini içeren meslek grupları ve kullanım hatalarını açıklar 
ve hasta anamnezlerinde soruşturur.
Ağrı, hassasiyet, uyuşukluk, eklem sertliği, kas zayıflığı, kramp şişlik 
vb bulguları tanır
Tendinit, epikondilit teşhislerinde kullanılan muayene yöntemlerini 
açıklar
Tendinit, epikondilit teşhislerinde MR bulgularını değerlendirir
Sinir basılarının teşhisinde kullanılan muayene yöntemleri ve 
elektromyografik yöntemleri değerlendirir
Normal grafi, BT, kemik sintigrafisi bulgularını değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Şikayetlerin artmasına yolaçan psikososyal durumları tanır
Fiziksel yaralanmalara bağlı ağrı ataklarını tanır

Tedavilerini Yönetir Risk faktörlerinin uzaklaştırılması konusunda gerekli uyarıları tanımlar
Farmakolojik tedavi endikasyonlarını ve kullanılabilecek ajanları tanımlar
Uygun splintleme ve egzersiz programlarının yerini belirtir ve gerekirse hastayı Fizik 
Tedavi birimine yönlendirir
Cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar, cerrahi tedavileri uygular

Komplikasyonlarını yönetir Olası komplikasyonları anlatır
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavisini yönetir
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