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1. GİRİŞ	  
	  
65	   yaş	   ve	   üstü	   kişilerin	   tüm	   sağlık	   sorunları	   ve	   	   hastalıkları	   ile	   ilgili	   tetkik,	   tanı,	   tedavi	   ve	   takip	   görevlerini	   üstlenen	   bir	   bilim	   dalıdır.	  

Yaşlılıkla	   ilgili	   tüm	   hastalıkların	   ve	   geriatrik	   sendromların	   yaklaşım	   ve	   tedavisinin	   öğretildiği	   İç	   hastalıklarına	   bağlı	   bir	   yan	   dal	   eğitim	  

programıdır.	   Sadece	   İç	  hastalıkları	  uzmanlığına	  hak	  kazanmış	  kişiler;	   	  3	  yıl	   	   sürecek	   (	   tüzükte	  belirlenen	  süre	   )	   yan	  dal	  eğitimi	   sonrası	  

uzmanlık	  sınavında	  başarılı	  olduklarında	  ve	  tezlerini	  başarı	  ile	  savunduklarında	  Geriatri	  uzmanı	  olmaya	  hak	  kazanırlar.	  	  

	  

Geriatri	  temel	  olarak	  bir	  klinik	  branştır.	  Geriatrik	  sendromların	  tanınması,	  tedavisi	  ve	  takibi;	  yaşlının	  tüm	  dahili	  hastalıklarının	  ve	  dahili	  

dışı	   nöropsikiyatrik,	   kas	   iskelet,	   ürolojik,	   görme	   ve	   işitme	   alanı	   ile	   ilgili	   sorunlarının	   ;	   özetle	   tüm	   sağlık	   sorunlarının	   tanı,	   tedavi	   ve	  

takibinden	   sorumludur.	   Yaşlıyı	   bir	   bütün	  olarak	   ele	   alır	   ve	   sağlığıyla	   ilgili	   tüm	   klinik	   uygulamalardan	   sorumludur.	  Geriatri	   sağlayacağı	  

hizmetlerin	   gerektirdiği	   bilgi	   ve	  beceri	   birikimi	   nedeniyle	   sadece	   İç	   hastalıklarının	  bir	   yan	  dalıdır.	   Tüm	  dunyada	  da	   gelişmiş	   ülkelerde	  

böyledir.	  İç	  hastalıkları	  uzmanı	  olmayan	  bir	  hekim	  Geriatri	  yan	  dal	  araştırma	  görevlisi	  olamaz.	  

	  

Geriatri	  klinik	  uygulamalarının	  temellerinden	  olan	  çok	  yönlü	  geriatrik	  değerlendirme	  (ÇYGD)	  ile	  yaşlının	  fiziksel	  sağlık,	  psikolojik	  sağlık,	  

fonksiyonel	   kapasite	   ve	   sosyal-‐psikolojik	   durumunun	   değerlendirilmesi	   mümkün	   olmaktadır.	   (ÇYGD),	   Geriatri	   uzmanının	   ana	  

değerlendirme	   aracıdır.	   Geriatri	   poliklinik	   hizmeti,	   Geriatri	   servis	   ya	   da	   yatan	   hasta	   hizmeti	   (	   Geriatri	   servisi	   ve/veya	   İç	   hastalıkları	  

servisi),	  diğer	  kliniklerde	  yatan	  veya	  değerlendirilen	  hastaların	  konsültasyonu;	   temel	  uygulama	  alanlarıdır.	  Koruyucu	  hekimlik,	   sağlığın	  

korunması,	  sağlıklı	  ve	  başarılı	  yaşlanma,	  aktif	  yaşlanma	  geriatrinin	  önemli	  klinik	  uygulama	  hedeflerindendir.	  	  
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İnterdisipliner	  ekip	  çalışması	  (Geriatri	  uzmanı,	  psikolog,	  fizyoterapist,	  iş	  ve	  uğraşı	  terapisti,	  geriatri	  ve	  veya	  dahiliye	  hemşiresi,	  beslenme	  

ve	  diyet	  uzmanı,	  sosyal	  hizmet	  uzmanı)	  geriatri	  klinik	  uygulamasının	  her	  aşamasında	  önemlidir.	  Ekip	  kavramı;	  geriatri	  uzmanı	  liderliğinde	  

bir	  arada	  yaşlıyı	  temel	  hedef	  olarak	  görür	  ve	  yaşlının	  sağlığıyla	  ilgili	  tanı,	  tedavi	  ve	  takibinde	  esastır.	  

	  

	  

	  

Bunlara	   ek	   olarak	   toplum	   yaşlanması,	   yaşlanma	   demografisi,	   sağlıklı	   yaşlanma,	   yaşlılarda	   yaşam	   kalitesinin	   arttırılması	   konularında	  

eğitim	   ve	   planlamalar	   yapar.	   Yaşlanma	   mekanizmaları,	   yaşlanma	   biyolojisi	   mekanizmalarının	   kavranılması	   önemli	   ilgili	   temel	   bilim	  

alanlarındandır.	  

Gerekli	  mevzuat	  ve	  düzenlemeler	  yapıldıktan	  sonra	  programa	  eklenebilecek	  evde	  bakım	  sistemleri,	  bakımevi	  ve	  huzurevi	  konsultanlığı	  

ve	  rotasyonları	  geriatrinin	  temel	  çalışma	  alanlarından	  olacaktır.	  
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2. DAYANAK	  

Müfredatın	  Amacı	  	  	  	  	  	  

	  

Bu	  müfredat	   İç	  hastalıkları	  uzmanlık	  eğitimi	  sonrasında	   	  3	  yıl	   	   sürecek	   (	   tüzükte	  belirlenen	  süre	   )	  geriatri	   	  yan	  dal	  eğitim	  programının	  

ayrıntılarını	  içerir.	  	  Bu	  süreçte	  yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencileri	  yaşlı	  sağlığı	  ve	  hastalıkları	  konusunda	  bilgi	  ve	  becerilerini	  arttırırlar.	  	  

	  

Yaşlılarımızın	  sağlık	  sorunlarının	  onları	  en	  az	  yoracak	  şekilde,	  tek	  merkezden,	  tek	  bir	  bölüm	  tarafından	  gerektiğinde	  ilgili	  konsultasyonlar	  

ile,	  bürokrasi	  ve	  formalitenin	  en	  az	  olabileceği	  bir	  sistemde	  tanı	  ve	  tedavisinin	  sağlanması	  geriatrik	  felsefenin	  temellerindendir.	  	  

	  

Kronik	   hastalıkların	   yönetimi,	   palyatif	   bakım	   konularında	   tecrübelerini	   arttırırlar.	   Multimorbidite	   ve	   komorbidite	   sorunlarına	   ve	  

polifarmasiye	   yönelik	  uygulamalarda	  aktif	   rol	   alırlar.	   Yaşlanmakla	  meydana	  gelen	  değişiklikler	  nedeniyle	  hastalık,	   belirti	   ve	  bulguların	  

atipik	  prezentasyonlarının	  tanınması,	  gençlerden	  farklı	  özelliklerinin	  bilinmesi	  önemlidir.	  Yaşlıda	  koruyucu	  hekimliğin	  önemini	  kavramak	  

temel	  alanlarındandır.	  	  

	  

Eğitim	  sürecinde	  ve	  sonunda	  geriatri	  yan	  dal	  araştırma	  görevlisi	  sağlık	  taraması	  amacıyla	  ayrıntılı	  geriatrik	  muayene	  yapma	  ve	  yaşlılarda	  

tarama	  tiplerini	  ve	  yöntemlerini	  uygulama	  becerilerini	  kazanır	  ve	  geliştirir.	  

Geriatride	  hasta	  yatış	  yönetimi,	  yatarak	   tedavi	  gören	  hastaların,	   taburculuk	  planlamasının	  yönetimi;	  acilde	  yaşlı	  hastanın	  yönetimi	  ve	  

tanı	  ve	  tedavi	  sonrasında	  hastanın	  uygun	  birime	  transferi	  eğitim	  sürecinin	  amaçlarındandır.	  

Yaşlının	   sağlıklı	   beslenmesi	   için	   gerekli	   kalori,	   besin	   maddeleri,	   eser	   element	   ve	   mineral	   ihtiyaçlarını	   bilme	   ve	   malnutrisyon	   tanı	   ve	  

tedavisini	  üstlenme;	  enteral	  ve	  parenteral	  beslenme	  tedavisi	  	  eğitim	  programının	  amaçlarındandır.	  
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Yaşlının	   fonksiyonel	   durumuna	   göre	   egzersiz	   programları	   önerebilme	   ve	   yaşlıda	   tütün,	   alkol	   kullanımının	   olumsuzluklarını	   bilme	   ve	  

önleme	  geriatri	  uzmanlık	  öğrencisinin	  uygulama	  alanlarındandır.	  	  

Yaşlının	  akut,	  subakut,	  kronik	  bakımında;	  evde	  bakım	  ve	  bakımevi	  süreçlerinde	  yan	  dal	  uzmanlık	  öğrencisinin	  rol	  alması	  eğitim	  programı	  

içerisinde	   yer	   almaktadır.	   Huzurevi,	   bakımevi	   ve	   rehabilitasyon	   merkezlerindeki	   hastanın	   yönetimi	   ve	   evde	   bakım	   sistemlerindeki	  

hastanın	  yönetimi	  konularında	  eğitimler	  alır	  ve	  yetkinlik	  kazanırlar.	  	  

Yaşlı	  hasta,	  yakını	  ve	  personelle	  iletişim	  becerileri	  	  yan	  dal	  eğitim	  sürecinde	  geliştirilmesi	  gereken	  önemli	  özelliklerdendir.	  	  

Süreli	   yayınların	   aktif	   takibi,	   kongre	   ve	   toplantılara	   katılımla	   eğitim	   sürecinin	   desteklenmesi	   eğitim	   programında	   yer	   alan	   önemli	  

amaçlardandır.	  Yaşlı	  ihmali,	  istismarı	  konularında	  da	  eğitim	  ve	  uygulama	  temel	  amaçlardandır.	  Etik,	  hukuki	  kurallara	  saygı	  ve	  uygulama	  

yine	  yan	  dal	  eğitim	  programının	  amaçlarındandır.	  	  

Geriatrik	   sendromların	   (	   Depresyon,	   demans,	   düşmeler,	   kırılganlık,	   inkontinans,	   kırıklar,	   polifarmasi,	   yatak	   yaraları,	   malnutrisyon,	  

delirium	  vb)	  önlenmesi,	  tanı	  ve	  tedavisi	  eğitim	  programının	  temel	  içeriklerindendir.	  	  	  

Geriatri	   alanında	   bilimsel	   araştırmalar	   düzenlenmesi,	   yapılması	   ve	   ulusal	   ve	   uluslar	   arası	   literatüre	   katkı	   sağlanması	   yine	   bu	   yan	   dal	  

eğitim	  programının	  amaçlarındandır.	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  b.Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  
	  	  	  	  Geriatri	  yan	  dal	  eğitim	  müfredatı	  hazırlıkları	  T.C.	  Sağlık	  Eğitim	  Genel	  Müdürlüğü	  ve	  Tıpta	  Uzmanlık	  kurulunun	  birlikte…	  	  	  

c. Müfredat	  Haritası	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

e. Asistanlık	  Süresi	  
f. Yan	  Dallar	  
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9. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ:	  
	  
Elektronik	  ortamda	  
	  
	  

	  

10. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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11. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

1-‐Geriatri	  uzmanı	  olmak	  

Ve	  	  

2-‐	  Öğretim	  üyesi	  (Prof,	  Doç,	  Yard	  Doç,)	  veya	  Eğitim	  araştırma	  
hastanesi	  	  klinik	  şefi	  veya	  şef	  yardımcısı	  olmak	  

	  

	  	  

Fiziksel	  	  

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

Poliklinikler	  

Yataklı	  Servis	  (	  Geriatri	  veya	  İç	  Hastalıkları	  Servisi..)	  

Portföy	  	  

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

65	  yaş	  ve	  üstü	  çekirdek	  müfredatta	  belirtilen	  çeşitlilik	  ve	  
konuda	  hastalar,	  ilgili	  hasta	  değerlendirme	  formları,	  kırtasiye	  
malzemeleri,	  
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12. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

	  

	  

	  

13. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
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Görev	  Grubu Görev Analiz Alt	  Analiz Öğrenim	  Hedefi
YAŞLILIKLA	  İLGİLİ	  
TEMEL	  BİLGİLER YAŞLANMA	  MEKANİZMALARI Yaşlanma	  mekanizmalarını	  sınıflar

YAŞLANMA	  İLE	  İLGİLİ	  FİZYOLOJİK	  
DEĞİŞİKLİKLER

Sistemlere	  göre	  fizyolojik	  degişilikleri	  ve	  
yansımalarını	  bilir

YAŞLANMA	  EPİDEMİYOLOJİSİ	  VE	  
DEMOGRAFİSİ

Dünyada	  ve	  ülkemizdeki	  yaşlı	  nüfus	  özelliklerini	  
takip	  eder

TEMEL	  İSTATİSTİK	  UYGULAMALARI
Temel	  istatistik	  yöntem	  ve	  uygulamalarını	  doğru	  
kullanır

FARMAKOKİNETİK	  VE	  
FARMAKODİNAMİK

Yaşlılarda	  ilaçlarla	  ilgili	  farmakokinetik	  ve	  
farmakodinamik	  değişiklikleri	  bilir	  ve	  klinik	  
uygumalarda	  gözönüne	  alır

GERİATRİ	  YANDAL	  
EĞİTİMİNİN	  
ÖZELLİKLERİ TANIM

65	  yaş	  ve	  üstü	  kişilerin	  tüm	  sağlık	  sorunları	  ve	  
hastalıkları	  ile	  ilgili	  tetkik,	  tanı,	  tedavi	  ve	  takip	  
görevlerini	  üstlenen	  bir	  bilim	  dalıdır.	  Yaşlılıkla	  ilgili	  
tüm	  hastalıkların	  ve	  geriatrik	  sendromların	  yaklaşım	  
ve	  tedavisinin	  öğretildiği	  iç	  hasta

AMAÇ
Yaşlanma	  mekanizmaları,	  yaşlanma	  biyolojisi	  
mekanizmalarının	  kavranılması
Toplum	  yaşlanması,	  yaşlanma	  demografisi,	  sağlıklı	  
yaşlanma,	  yaşlılarda	  yaşam	  kalitesinin	  arttırılması	  
konularında	  eğitim	  ve	  planlama
Geriatrik	  sendromların	  tanınması,	  tedavisi	  ve	  takibi

Çok	  yönlü	  geriatrik	  değerlendirme	  ile	  yaşlının	  fiziksel	  
sağlık,	  psikolojik	  sağlık,	  fonksiyonel	  kapasite	  ve	  
sosyal	  ve	  psikolojik	  durumunun	  değerlendirilmesi
İnterdisipliner	  ekip	  çalışması	  (Geriatri	  uzmanı,	  
psikolog,	  fizyoterapist,	  iş	  ve	  uğraşı	  terapisti,	  geriatri	  
hemşiresi,	  beslenme	  ve	  diyet	  uzmanı	  )
Geriatri	  poliklinik	  hizmeti,	  Geriatri	  servis	  yada	  yatan	  
hasta	  hizmeti
Gerekli	  düzenlemeler	  yapıldıktan	  sonra	  programa	  
eklenebilecek	  evde	  bakım	  sistemleri,	  bakımevi	  ve	  
huzurevi	  konsultanlığı	  ve	  rotasyonları
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Görev	  Grubu Görev Analiz Alt	  Analiz Öğrenim	  Hedefi
Geriatri	  alanında	  bilimsel	  araştırmalar	  düzenlenmesi,	  
yapılması	  ve	  ulusal	  ve	  uluslar	  arası	  literatüre	  katkı	  
sağlanması

HEDEFLER
İç	  hastalıkları	  uzmanları	  arasından	  Geriatri	  uzmanı	  
yetiştirmek
Yaşlılarımızın	  sağlık	  sorunlarının	  onları	  en	  az	  yoracak	  
şekilde,	  tek	  merkezden,	  tek	  bir	  bölüm	  tarafından	  
gerektiğinde	  ilgili	  konsultasyonlar	  ile,	  bürokrasi	  ve	  
formalitenin	  en	  az	  olabileceği	  bir	  sistemde	  tanı	  ve	  
tedavisinin	  sağlanması
Geriatri	  sağlayacağı	  hizmetlerin	  gerektirdiği	  bilgi	  ve	  
beceri	  birikimi	  nedeniyle	  sadece	  İç	  hastalıklarının	  bir	  
yan	  dalıdır.	  Tüm	  dunyada	  da	  gelişmiş	  ülkelerde	  
boyledir.	  İç	  hastalıkları	  uzmanı	  olmayan	  bir	  hekim	  
Geriatri	  yan	  dal	  araştırma	  görevlisi	  olamaz.

YAŞLIDA	  KORUYUCU	  
HEKİMLİK	  
UYGULAMALARI AŞILAMA Yaşlıda	  yapılması	  gereken	  aşıları	  bilme	  ve	  uygulama

Yaşlıda	  koruyucu	  hekimliğin	  önemini	  
kavramak

Yaşlıda	  koruyucu	  hekimliğin	  önemini	  
kavramak

Yaşlılara	  gerekli	  durumlarda	  
uygulanacak	  hepatitB	  ve	  diğer	  aşıları	  
bilir	  ve	  uygular

TARAMA
Sağlık	  taraması	  amacıyla	  ayrıntılı	  geriatrik	  muayene	  
yapma

Ayrıntılı	  fizik,	  mental,	  ruhsal	  muayene	  
yapma

Yaşlılıkla	  ilgili	  tarama	  programları	  
oluşturma	  ve	  uygulama	  konusunda	  bilgi	  
ve	  tecrübe	  sahibi	  olmak
Hastalık	  taramalarında	  ayrıntılı	  fizik	  
muayenenin	  önemini	  kavrama	  ve	  
uygulama

Yaşlılarda	  tarama	  tiplerini	  ve	  yöntemlerini	  uygulama

Yaşlılarda	  kan	  basıncı,	  anemi,	  görme,	  
işitme,	  diyabet,	  hiperlipidemi,	  tiroid	  
fonksiyonları,	  vitamin	  eksiklikleri,	  
osteoporoz	  taramalarının	  yerini	  bilme

Yaşlılıkla	  ilgili	  tarama	  programları	  
oluşturma	  ve	  uygulama	  konusunda	  bilgi	  
ve	  tecrübe	  sahibi	  olmak
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Görev	  Grubu Görev Analiz Alt	  Analiz Öğrenim	  Hedefi

Yaşlıda	  kanser	  taramalarını	  uygulamak

Meme,	  kolorektal,	  serviks	  ve	  prostat	  
kanseri	  taraması	  yöntemleri	  ve	  
etkinliğini	  bilmek	  ve	  uygulamak

BESLENME

Yaşlının	  sağlıklı	  beslenmesi	  için	  gerekli	  kalori,	  besin	  
madddeleri,	  eser	  element	  ve	  mineral	  ihtiyaçlarını	  
bilme

Yaşlıda	  sağlıklı	  beslenmenin	  önemini	  
bilme

Malnütrisyonun	  tanı	  yöntemlerini	  bilme Antropometrik	  yöntemleri	  uygular
Malnütrisyonun	  önemi,	  tanı	  ve	  
tedavisini	  bilme

Malnutrisyon	  tanısında	  kullanılan	  
ölçekleri	  uygular
Laboratuar	  değerlendirmelerini	  yapar

Malnütrisyon	  tedavisinde	  enteral	  beslenme	  
tedavisini	  yönetir

Enteral	  beslenme	  tedavi	  
endikasyonlarını	  koyar	  ,

Malnütrisyonun	  önemi,	  tanı	  ve	  
tedavisini	  bilme

Enteral	  beslenme	  ürünleri	  ve	  
uygulamalarını	  bilir,	  secer	  ve	  uygular
Enteral	  beslenme	  tedavi	  yollarını	  bilir,	  
seçer	  ve	  uygular
Enteral	  beslenme	  tedavisi	  
komplikasyonlarını	  yönetir

Malnütrisyon	  tedavisinde	  parenteral	  beslenme	  
tedavisini	  yönetir

Parenteral	  beslenme	  tedavi	  
endikasyonlarını	  koyar
Parenteral	  beslenme	  ürünleri	  ve	  
uygulamalarını	  bilir,	  secer	  ve	  uygular
Parenteral	  beslenme	  tedavi	  yollarını	  
bilir,	  seçer	  ve	  uygular
Parenteral	  beslenme	  tedavisi	  
komplikasyonlarını	  yönetir

YAŞAM	  TARZI	  DEĞİŞİKLİKLERİ
Yaşlının	  fonksiyonel	  durumuna	  göre	  egzersiz	  
programları	  önerebilme

Yaşlıda	  egzersiz	  durumunu	  gözden	  
geçirme Yaşlıda	  egzersizin	  faydasını	  bilme
Yaşlıya	  uygun	  egzersiz	  önerme

Yaşlıda	  tütün,	  alkol	  kullanımının	  olumsuzluklarını	  
bilme	  ve	  önleme

Yaşlı	  değerlendirmesinde	  tütün,	  alkol	  
ve	  benzeri	  madde	  kullanımını	  sorgular

Yaşam	  tarzı	  düzenlemelerinin	  
hastalıktan	  korunma	  ve	  sağlığın	  
geliştirilmesindeki	  yerini	  tanımlamak
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Görev	  Grubu Görev Analiz Alt	  Analiz Öğrenim	  Hedefi
Yaşlıya	  bu	  konuda	  bilgi	  verir,	  
yönlendirir

Yaşlı	  sürücüleri	  değerlendirme	  ve	  yönlendirme
Yaşlıdaki	  fonksiyonel	  kısıtlıkların	  günlük	  
yaşama	  etkisini	  bilme

Yaşlıdaki	  fonksiyonel	  kısıtlıkların	  günlük	  
yaşama	  etkisini	  bilme

Yaşlının	  araç	  kullanımına	  uygunluğunu	  
değerlendirir

KLİNİK	  
UYGULAMALAR YAŞLIDA	  ANAMNEZ	  ALMA Yaşlıdan	  anamnez	  alır Randevu	  zamanını	  ayarlar.

Hastaya	  yeterli	  zaman	  ayırmak	  için,	  
hastanın	  isteği	  doğrultusunda	  randevu	  
verir

Hastayı	  değerlendireceği	  ortamı	  
düzenler. Ortamın	  iyi	  aydınlanmasını	  sağlar.

Ortamın	  rahat	  ve	  sessiz	  olmasını	  sağlar
Yaşlı	  hastayla	  görüşürken	  iletişimin	  en	  
üst	  düzeyde	  olması	  için	  gerekli	  özeni	  
gösterir

Yaşlı	  hasta	  ile	  iletişimi	  sağlamak	  için	  
gerekeni	  yapar.
Hastaya	  kendini	  tanıtır.	  Kendisi	  ile	  özel	  
olarak	  ilgileneceğini	  belirtir.
Zaman	  sıkıntısı	  olmadığını,	  yavaş	  ve	  
sakin	  bir	  şekilde	  görüşmenin	  olacağını	  
ifade	  eder.

Yaşlı	  hastadan	  öykü	  almanın	  
zorluklarını	  tanır.

Öykü	  almayı	  zorlaştıran	  azalmış	  görme	  
ve	  işitme	  fonksiyonlarını,	  depresyon,	  
kognitif	  fonksiyon	  bozukluğunu	  tanır.

Hastanın	  şikayetlerini	  anlatması	  için	  
gerekli	  zamanı	  verir,	  özellik	  arz	  edenleri	  
daha	  detaylı	  anlatmasını	  sağlar.
Hastanın	  korkularını	  giderir	  ve	  
aralarında	  pozitif	  transferans	  gelişmesi	  
için	  çaba	  gösterir.

Hastanın	  ifade	  edemediği	  durumlar	  ve	  
şikayetler	  için	  yakınlarından	  da	  bilgi	  alır.
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Görev	  Grubu Görev Analiz Alt	  Analiz Öğrenim	  Hedefi
Yaşlı	  hastadan	  öykü	  almanın	  
özelliklerini	  uygular. Tıbbi	  öyküyü	  detaylandırır.

Hastanın	  şikayetlerinin	  karmaşık	  
olduğunu	  anlar	  ve	  bunları	  ayrıntılı	  
sorgular.
Çok	  yönlü	  ve	  geriatrik	  sendromlara	  
yönelik	  sistem	  sorgulaması,	  beslenme,	  
aile	  öyküsü	  ve	  fonksiyonel	  durumu	  
etkileyen	  parametrelere	  yönelik	  detaylı	  
sorgulama	  yapar.
Özgeçmişinde	  geçirdiği	  hastalıkları,	  
kullandığı	  ilaçları,	  olduğu	  ameliyatlar,	  
alışkanlıkları,	  soygeçmişini	  sorgular.
Tıbbi	  durumu	  dışındaki	  yaşantısını	  
değerlendirir.
Sosyal	  durumu,	  yaşadığı	  ortam,	  
ekonomik	  durumu,	  psikolojik	  yapısı,	  
aile	  özelliklerini	  sorgular.

YAŞLIDA	  FİZİK	  MUAYENE Vital	  bulguları	  değerlendirir. Vital	  bulguları	  ölçer.
Yatarak,	  oturarak,	  ayakta	  tansiyonunu	  
ölçer.

Ateşini,	  nabzını,	  solunum	  sayısını	  ölçer.

Sistemik	  muayenesini	  yapar. Klasik	  fizik	  muayene	  uygulaması	  yapar.
Genel	  fizik	  muayene	  yöntemlerini	  
uygular.
Yaşlılarda	  özellikle	  kardiyovasküler,	  
nörolojik	  ve	  mental	  durum	  muayenesi	  
başta	  olmak	  üzere	  sistemik	  muayene	  
yapar.
Bası	  yaraları,	  düşmeler,	  inkontinans,	  
demans,	  depresyon	  gibi	  geriatrik	  
sendromlar	  yönünden	  ayrıntılı	  
muayene	  yapar.
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Görev	  Grubu Görev Analiz Alt	  Analiz Öğrenim	  Hedefi

ÇOK	  YÖNLÜ	  GERİATRİK	  
DEĞERLENDİRME

Çok	  yönlü	  geriatrik	  değerlendirmenin	  özellikleri	  
konusunda	  bilgilidir.

Çok	  yönlü	  geriatrik	  değerlendirmeyi	  
interdisipliner	  bir	  ekiple	  uygular.

Standart	  tıbbi	  değerlendirme	  yanında	  
yaşlı	  bireyin	  psikososyal,	  fonksiyonel	  ve	  
çevresel	  değerlendirmesini	  yapar,	  
yorumlar.
Çok	  yönlü	  geriatrik	  değerlendirme	  
içinde	  yer	  alan,	  yaşlı	  bireyin	  hayat	  
kalitesini	  ortaya	  koyan	  değerlendirme	  
yöntemlerini,	  testlerini,	  tarama	  
metotlarını	  uygular	  ve	  yorumlar.

Çok	  yönlü	  geriatrik	  değerlendirmenin	  
içeriği	  konusunda	  bilgilidir.	  
Uygulamasını	  yapar	  ve	  yorumlar.

Günlük	  yaşam	  aktivitelerini	  
değerlendirir.	  Fonksiyonel	  durum	  
göstergesi	  olan	  temel	  ve	  enstrümental	  
günlük	  yaşam	  aktivitelerini	  gösteren	  
testleri	  uygular	  ve	  yorumlar.
Yaşlıda	  görme	  fonksiyonunu	  
değerlendirir.	  Bunu	  yaparken	  
yaşlanmayla	  oluşan	  gözdeki	  fizyolojik	  
ve	  fonksiyonel	  değişiklikleri	  irdeler.
Yaşlıda	  işitme	  fonksiyonunu	  
değerlendirir.	  İşitme	  problemi	  tesbit	  
ederse	  ilgili	  bölüme	  yönlendirir.
Yaşlılardaki	  yürüme	  bozukluklarını,	  
mobilite	  ve	  denge	  sorunlarını	  
değerlendirir.	  Düşme	  problemi	  olan	  
hastayı	  irdeler.
Yaşlı	  bireyin	  beslenme	  durumunu	  
değerlendirir.	  Malnutrisyon	  ve	  
beslenme	  bozukluğu	  olanlara	  gerekli	  
tedaviyi	  yapar.
Üriner	  inkontinansı	  sorgular,	  nedenini	  
araştırır,	  tedavi	  eder.
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Görev	  Grubu Görev Analiz Alt	  Analiz Öğrenim	  Hedefi
Yaşlı	  bireyin	  nörokognitif	  
değerlendirmesini	  yapar.	  Özellikle	  
unutkanlığı	  olan	  hastaya	  yaklaşımı	  bilir,	  
ayırıcı	  tanısını	  yapar.	  Nörokognitif	  
testleri	  uygular	  ve	  yorumlar.	  Demans	  
tanısını	  koyar	  ve	  tedavi	  eder.
Yaşlı	  bireyin	  duygudurum	  
değerlendirmesini	  yapar.	  Depresyon	  
tanısı	  koyar,	  tedavisini	  yapar.

Koruyucu	  hekimlik	  uygulaması	  yapar. Yaşlı	  bireyin	  yaşam	  şeklini	  düzenler.
Kazalardan	  korunması	  için	  gerekli	  
önlemleri	  almasını	  öğretir.
Ağız	  ve	  diş	  sağlığı	  konusunda	  hastayı	  
bilgilendirir.
Bazı	  hastalıkların	  önceden	  tesbitine	  
yönelik	  tarama	  testlerini	  uygular.
Önerilen	  aşı	  protokollerinin	  
uygulanmasını	  sağlar.

GERİATRİK	  DEĞERLENDİRME	  
ÖLÇEKLERİ Günlük	  yaşam	  aktivitelerini	  değerlendirir.

Katz’ın	  günlük	  yaşam	  aktiviteleri	  
ölçeğini,	  Barthel’in	  günlük	  yaşam	  
aktiviteleri	  ölçeğini,	  Lawton-‐Broody	  
enstrümental	  günlük	  yaşam	  aktiviteleri	  
ölçeğini	  uygular	  ve	  yorumlar.

Görme	  fonksiyonunu	  değerlendirir.
Görme	  fonksiyonunu	  Snellen	  görme	  
kartı	  ile	  değerlendirir	  ve	  yorumlar.

İşitme	  fonksiyonunu	  değerlendirir. Fısıltı	  testini	  uygular	  ve	  yorumlar.

Mobiliteyi	  ve	  denge	  fonksiyonunu	  değerlendirir.

Kalk	  ve	  yürü	  testini,	  Tinetti	  performans	  
ve	  mobilite	  değerlendirme	  testini	  
uygular	  ve	  yorumlar.

Beslenme	  durumunu	  değerlendirir.
Mini	  nutrisyon	  değerlendirme	  testini	  
uygular	  ve	  yorumlar.
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Nörokognitif	  durumu	  değerlendirir.

Mini	  mental	  durum	  değerlendirmesini	  
(MMDD),	  Saat	  çizme	  testini,	  Alzheimer	  
hastalığı	  değerlendirme	  skalasını	  
(ADAS),	  Alzheimer	  hastalığı	  
değerlendirme	  skalası-‐kognitif	  alt	  
skalasını	  (ADAS-‐cog),	  Klinik	  demans	  
derecelendirme	  skalasını	  (CDR),	  Global	  
detoriasyon	  skalasını	  (GDS),	  Konfüzyon	  
değerlendirme	  metodunu,	  Frontal	  lob	  
testlerini	  (Stroop	  testi,	  Wisconsin	  kart	  
eşleme	  testi),	  Temporal	  lop	  testlerini	  
(Ardışık	  sayı	  dizileri,	  Wechler	  bellek	  
ölçeği),

Duygudurum	  değerlendirmesini	  yapar.

Yesevage	  geriatrik	  depresyon	  ölçeğini,	  
Hamilton	  depresyon	  ve	  anksiyete	  
ölçeğini,	  Cornell’in	  demansta	  
depresyon	  ölçeğini	  uygular	  ve	  
yorumlar.

İYATROGENEZ	  VE	  MEDİKAL	  
KOMPLİKASYONLAR

Hastanede	  yatan	  hastada	  iatrogenez	  ve	  medikal	  
komplikasyonlara	  neden	  olabilecek	  durumları	  tanır,	  
önlemeye	  çalışır	  ve	  tedavi	  eder.

İatrogeneze	  bağlı	  oluşabilecek	  
kardiyopulmoner	  sorunları,	  hastane	  
infeksiyonlarını,	  ilaç	  komplikasyonları,	  
terapötik-‐diagnostik	  işleme	  bağlı	  
gelişen	  komplikasyonları	  tanır,	  tedavi	  
eder.
Hospitalize	  hastada	  beslenme	  
bozukluğuna	  ve	  malnutrisyona	  neden	  
olabilecek	  durumları	  değerlendirir.	  
İştah	  durumuna	  ve	  beslenme	  
alışkanlıklarına	  göre	  gerekli	  önlemleri	  
alır,	  tedavi	  eder.
Hospitalize	  hastada	  mental	  durum	  
bozukluklarını	  değerlendirir.	  Demans,	  
depresyon,	  deliryumun	  ayırıcı	  tanısını	  
yapar,	  tedaviyi	  planlar.
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Hospitalize	  hastada	  polifarmasiyi	  
değerlendirir.	  İlaç	  etkileşimleri	  ve	  ilaç	  
yan	  etkilerini	  tanır,	  ilaç	  dozlarını	  
dikkatle	  ayarlar.
Hospitalize	  hastada	  üriner	  ve	  fekal	  
inkontinansa	  neden	  olabilecek	  
durumları	  düzeltir.
Bası	  yaralarının	  oluşmasını	  
engelleyecek	  önlemleri	  alır.

Hospitalize	  hastada	  düşmelere	  neden	  
olabilecek	  durumları	  bilir	  ve	  önlemlerini	  
alır.	  Denge	  bozukluklarını	  değerlendirir.
Hospitalize	  hasta	  için,	  yattığı	  ilk	  günden	  
itibaren	  gerekli	  rehabilitasyon	  programı	  
düzenleterek	  fonksiyonel	  kayıpları	  
engeller.
Hastaya	  destek	  olması	  açısından,	  hasta	  
yakınlarından	  destek	  alır,	  onları	  
yönlendirir.
Hastanın	  yattığı	  günden	  itibaren	  tedavi	  
hedeflerini	  ortaya	  koyar	  ve	  taburcu	  
planlaması	  yapar.

ATİPİK	  PREZANTASYONLAR

Yaşlanmakla	  meydana	  gelen	  değişiklikler	  nedeniyle	  
hastalık,	  belirti	  ve	  bulguların	  atipik	  
prezentasyonlarının	  tanınması,	  gençlerden	  farklı	  
özelliklerinin	  bilinmesi.

Yaşlanmayla	  oluşabilen	  morfolojik	  
değişikliklerle	  hastalıklar	  arasındaki	  
ilişkiyi	  tanır	  ve	  değerlendirir

Yaşlanmayla	  oluşabilen	  morfolojik	  
değişikliklerin	  tanınması

Yaşlanmayla	  oluşabilen	  fonksiyonel	  
değişikliklerle	  hastalıklar	  arasındaki	  
ilişkiyi	  tanır	  ve	  değerlendirir

Yaşlanmayla	  oluşabilen	  fonksiyonel	  
değişikliklerin	  tanınması
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Çevresel	  faktörler	  ile	  hastalık	  
prezantasyon	  arasındaki	  ilişkiyi	  araştırır	  
ve	  değerlendirir	  Çevresel	  faktörlerin	  
yaşlanmaya	  etkilerinin	  tanınması

Çevresel	  faktörlerin	  yaşlanmaya	  
etkilerinin	  tanınması

Sosyal	  faktörlerin	  yaşlanmaya	  etkilerini	  
bilir	  ve	  değerlendirir

Sosyal	  faktörlerin	  yaşlanmaya	  
etkilerinin	  tanınması

Psikolojik	  faktörlerin	  yaşlanmaya	  
etkilerini	  bilir	  ve	  değerlendirir

Yaşlılıkta	  görülen	  psiklojik	  değişikliklerin	  
tanınması

TABURCULUK	  PLANI
Yatarak	  tedavi	  gören	  hastaların,	  taburculuk	  
planlamasının	  yönetimi

Hasta	  yatışında	  taburculuk	  planlamaya	  
başlar

Yaşlı	  hastaların	  taburcu	  kararının	  
alınmasındaki	  güçlükleri	  bilir

Taburculuk	  zamanını,	  şeklini	  ve	  sonraki	  
takibini	  planlar
Taburculuk	  sonrası	  hastanın	  takibinde	  
koordinasyon	  görevini	  üstlenir
Taburculuk	  sonrası	  tedavi	  planını	  
belirler

Taburculuk	  sonrası	  dönemin	  yönetimi
Taburculuk	  sonrası	  takibinin	  
yürütüleceği	  yeri	  belirler
Taburculuk	  sonrası	  kontrol	  periyotlarını	  
düzenler
Taburculuk	  sonrası	  bakım	  planını	  
oluşturur
Hasta	  ve	  yakınlarını,	  bakımı	  üstlenecek	  
kişileri	  ve	  merkezleri	  mevcut	  hastalık,	  
tedavi,	  takip,	  prognoz	  ve	  önleyici	  
tedbirler	  konusunda	  bilgilendiririr

SERVİSTE	  YATAN	  HASTA	  İZLEMİ Geriatride	  hasta	  yatış	  yönetimi

Yatırılarak	  tetkik	  ve	  tedavisinin	  
yürütülmesi	  gereken	  hastaların	  
planlaması
Çok	  yönlü	  geriatrik	  hasta	  
değerlendirme	  kurallarını	  bilir,	  uygular,	  
öğretir
Kırılgan	  yaşlıyı	  tanır Kırılgan	  yaşlı	  tanımlamasını	  bilir
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Yatışı	  gerekli	  kılan	  durumları	  bilir
Yatışa	  sebep	  olan	  hastalık	  ve	  
durumların	  tanısını	  koyar	  ve	  
problemlerin	  önem	  sırasını	  belirler
Tanının	  konulması	  için	  gerekli	  
yöntemleri	  belirler

Yeni	  tanı	  yöntemlerini	  araştırır,	  bilir	  ve	  
uygulanmasını	  temin	  eder

Yatış	  tanılarının	  gerektirdiği	  durumlarda	  
ilgili	  birimlerle	  koordinasyonu	  sağlar

Komorbid	  hastalıkların	  belirlenmesi
Hastanın	  yatış	  sebebi	  dışındaki	  ko-‐
mormid	  hastalıklarını	  belirler

Yatan	  yaşlı	  hastada	  tedavi	  yönetimi
Medikal	  tedaviyi	  hastalık	  önem	  sırasına	  
göre	  düzenler
Yeni	  tedavi	  yöntemlerini	  araştırır,	  bilir	  
ve	  uygulanmasını	  temin	  eder
Yan	  etkileri,	  komplikasyonları	  ve	  
beklenmedik	  olayları	  engellemek	  için	  
tebirler	  alır	  ;	  ortaya	  çıktığında	  tanır	  ve	  
tedavi	  eder

Yatan	  hastanın	  beslenmesini	  düzenler
Enteral,	  parenteral	  beslenme	  konularını	  
bilir

Yatan	  hastanın	  bakımını	  düzenler
Bası	  yaraları,	  önleme	  ve	  tedavisi	  
konularını	  bilir
Üriner,	  fekal	  inkontinans	  tiplerini,	  
önleme	  ve	  tedavisi	  konularını	  bilir
Düşme	  risk	  faktörlerini	  ve	  önleyici	  
tedbirleri	  bilir.

Yatış	  sürecinde	  hasta	  ve	  yakınlarının	  bilgilendirilmesi

Yatış	  öncesinden	  başlayarak,	  yatış	  
süresince	  ve	  yatış	  sonrası	  hasta	  
yakınlarını	  ve	  hastayı	  bilgilendirir

ACİL	  HASTALARA	  YAKLAŞIM Acilde	  yaşlı	  hastanın	  yönetimi

Hastalıkların	  acil	  durum	  koşullarını	  
içerip	  içermediklerinin	  belirler,	  süratli	  
ve	  doğru	  şekilde	  yönlendirir
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Acil	  yaşam	  desteğini	  sağlar
Temel	  ve	  ileri	  yaşam	  destek	  tedavilerini	  
bilir

Hastanın	  bilinç	  düzeyini	  belirler

Koma,	  prekoma,	  deliryum,	  demans,	  
akut	  psikoz,	  depresyon,	  nörolojik	  aciller	  
konularını	  ve	  acil	  yaklaşımı	  bilir

Hasta	  ya	  da	  yakınlarından	  aldığı	  
anamnez	  ile	  acil	  olayın	  gelişim	  şeklini	  
belirler

Hasta	  ya	  da	  yakınlarından	  acil	  olayın	  
gelişim	  şeklinin	  belirlenmesi

Hızlı	  ve	  yeterli	  acil	  olayın	  
aydınlatılmasına	  yönelik	  fizik	  muayene	  
yapar

Acil	  hastalık	  belirti	  ve	  bulguların	  önem	  
sırasına	  koyar

Yaşlılığa	  özgü	  komorbid	  durumların,	  
atipik	  belirti	  ve	  bulguların	  bilinerek	  
önem	  sırasına	  göre	  tedbirlerin	  alınması

Tanıya	  yönelik	  hızlı	  ve	  güvenilir	  
laboratuar	  testlerini	  değerlendirir
Gerekli	  durumlarda	  ilgili	  birimlerden	  
konsültasyon	  desteğini	  sağlar
Durum	  stabilleşene	  kadar	  gerekli	  acil	  
tedavi	  planlamasınıyapar	  ve	  uygular

Tanı	  ve	  tedavi	  sonrasında	  hastanın	  uygun	  birime	  
transferi

KONSÜLTASYON	  BECERİLERİ

İlgili	  birimlere	  yaşlı	  hastaya	  yaklaşım,	  teşhis,	  tedavi,	  
prognoz,	  bakım	  ve	  önleme	  konularında	  bilgi	  aktarımı	  
sağlanması Poliklinik	  hastalarını	  konsült	  eder

Poliklinik	  takibi	  uygun	  olan	  hastaların	  
takibini	  yürütür
İlgili	  birimlere	  konsültasyonun	  
koordinasyonunu	  sağlar
Hastayı	  bir	  bütün	  olarak	  değerlendirip,	  
önerilerde	  bulunur

Serviste	  yatan	  hastaları	  konsulte	  eder
Yaşlının	  yaşadığı	  ortamda	  
değerlendirilmesi
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Perioperatif	  yaşlının	  değerlendirmesi
Preoperatif,	  Operasyondaki	  ve	  
Postoperatif	  yaşlıyı	  değerlendirir

Gerekli	  durumlarda	  yaşlının	  yaşadığı	  ortamda	  
değerlendirilmesi

Ev	  viziti	  yapar,	  hastayı	  ve	  çevresini	  
değerlendirir

Ev	  vizitinde	  yapılması	  gereken	  çok	  
yönlü	  geriatrik	  değerlendirmeyi	  ve	  evde	  
bakım	  uygulamalarını	  bilir

Bakım	  evi	  çalışanlarını,	  bakımı	  
üstlenenleri	  yaşlı	  konusunda	  
bilgilendirir	  ve	  eğitir

Bakım	  evi	  çalışanlarının,	  bakımı	  
üstlenenlerin	  yaşlı	  konusunda	  
bilgilendirilmesini	  ve	  eğitimini	  bilir

Sosyal	  hizmet	  servisleriyle	  
koordinasyonu	  sağlar

Evde	  ve	  kurumda	  sosyal	  hizmet	  
uygulamalarını	  bilir

YAŞLIDA	  SIK	  
RASTLANAN	  
HASTALIKLAR KARDİYOVASKÜLER	  HASTALIKLAR

Kardiyovasküler	  sistemde	  yaşlanmayla	  meydana	  
gelen	  değişiklikler

Yaşlanmayla	  meydana	  gelen	  
değişikliklerin	  KV	  hastalıkların	  kliniğini	  
ve	  tedavisini	  nasıl	  etkilediğini	  açıklar

Yaşlıda	  KVS	  hastalıklarının	  tedavisinin	  
erişkinden	  farkını	  açıklar
Tedavinin	  takibinde	  nelere	  dikkat	  
etmesi	  gerektiğini	  açıklar

Hipertansiyon Tanı	  koyar	  ve	  tiplerini	  ayırt	  eder
Hipertansiyon	  tanısında	  dikkat	  edilmesi	  
gereken	  durumları	  ayırt	  eder
Sistolik	  hipertansiyonun	  patofizyolojisi	  
ve	  önemini	  açıklar

Tedavisini	  yönetir

Komorbid	  durumlar	  ve	  yaşlanmayla	  
meydana	  gelen	  değişikliklere	  göre	  ilaç	  
seçimi	  yapar
İlaç	  yan	  etkilerini	  ayırt	  eder	  ve	  takip	  
eder

Komplikasyonlarını	  yönetir
Hipertansiyonun	  takip	  edilmesi	  gereken	  
komplikasyonlarını	  açıklar
Hastayı	  hastalığı	  konusunda	  
bilinçlendirir

İskemik	  Kalp	  Hastalığı Tanı	  koyar
Klinik	  prezantasyonun	  erişkinden	  farklı	  
olduğunu	  ayırt	  eder
İKH'nın	  yaşlıda	  asemptomatik	  olduğunu	  
bilir
Tanı	  için	  uygun	  tetkikleri	  seçer

Tedavisini	  yönetir Medikal	  tedavisini	  yapar
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Yaş,	  komorbid	  ve	  fonksiyonel	  duruma	  
göre	  medikal	  tedavisini	  düzenler
Uygun	  hastaların	  kardiyolog	  ve	  kalp	  
damar	  cerrahı	  tarafından	  
değerlendirilmesini	  sağlar
Prevansiyon	  konusunda	  hastayı	  
bilgilendirir

Komplikasyonlarını	  yönetir
Komplikasyon	  gelişen	  hastayı	  tanır	  ve	  
tedavi	  şekillerini	  açıklar

Kalp	  Yetmezliği Tanı	  koyar
Tiplerini	  ayırt	  eder.	  Tipik	  ve	  atipik	  
bulguları	  tanımlar	  ve	  değerlendirir
Sistolik	  ve	  diastolik	  kalp	  yetmezliğini	  
tanımlar
Kolaylaştıran	  faktörleri	  açıklar
Acil	  durumları	  tanır

Tedavisini	  yönetir
Kalp	  yetmezliğinin	  tipine	  göre	  tedavisini	  
düzenler
İlaç	  seçiminde	  mevcut	  hastalıklarına	  
dikkat	  eder
Tedavi	  ve	  prognoz	  konusunda	  hastayı	  
bilgilendirir

Ritm	  Bozuklukları
Tanı	  koyar,	  sık	  rastlanılan	  ritim	  
bozukluklarını	  tanır

Atriyal	  fibrilasyon,	  atriyal	  taşikardi,	  
atriyal	  ve	  ventriküler	  erken	  atımlar,	  
ventriküler	  taşikardi	  ve	  blokları	  tanır
Tanı	  için	  uygun	  yöntemleri	  seçer

Tedavisini	  yönetir Atriyal	  fibrilasyonda	  tedaviyi	  düzenler
Atriyal	  fibrilasyonda	  medikal	  ve	  
kardiyoversiyon	  tedavi	  endikasyonlarını	  
açıklar
Yaşlıda	  Warfarin	  kullanımının	  fayda	  ve	  
risklerini	  açıklar
Farklı	  ritim	  bozukluklarında	  tedaviyi	  
düzenler
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Kapak	  Hastalıkları Tanı	  koyar
Yaşlıda	  sık	  rastlanan	  kapak	  hastalıklarını	  
açıklar
Uygun	  tanı	  yöntemlerini	  seçer

Tedavisini	  yönetir Medikal	  tedavisini	  yapar
Tedavi	  seçiminde	  hastanın	  fonksiyonel	  
kapasitesi,	  komorbid	  durumları	  ve	  
yaşına	  dikkat	  eder
Cerrahi	  tedavi	  endikasyonu	  için	  
konsültasyon	  ister
Komplikasyonlar	  konusunda	  hastayı	  
bilgilendirir

Periferik	  Damar	  hastalığı Tanı	  koyar Arter	  ve	  ven	  hastalıklarını	  ayırt	  eder
Ateroskleroza	  bağlı	  periferik	  arter	  
hastalığını	  ve	  komplikasyonlarını	  tanır
Derin	  ven	  trombozunu	  ve	  risk	  
faktörlerini	  tanır
Tanı	  için	  uygun	  metodları	  seçer

Tedavisini	  yönetir
Acil	  cerrahi	  girişim	  gereken	  hastaları	  
tanır
Medikal	  tedavisini	  planlar
Heparin,	  antikoagulan	  ve	  antiagregan	  
tedavi	  endikasyonlarını	  açıklar

KAS-‐İSKELET	  SİSTEMİ	  HASTALIKLARI
Kas	  iskelet	  sisteminde	  yaşlanmayla	  meydana	  gelen	  
değişiklikler

Yaşlanmanın	  kemik,	  kıkırdak	  ve	  kas	  
dokusunda	  meydana	  getirdiği	  
değişiklikleri	  ve	  bunların	  kliniği	  nasıl	  
etkilediğini	  tarif	  eder

Metabolik	  Kemik	  Hastalıkları
Osteoporoz	  tanısı	  koyar	  ve	  tiplerini	  
ayırt	  eder

Risk	  faktörlerini,	  taranacak	  hasta	  
grubunu	  ve	  teşhis	  metodunu	  tarif	  eder,	  
ayırıcı	  tanı	  yapar
Osteoporozdan	  korunmada	  yaşlıları	  
bilinçlendirir
Medikal	  tedavisini	  yapar,	  farklı	  
olgularda	  tedavisini	  düzenler
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Paget	  hastalığı	  tanısı	  koyar	  ve	  tedavisini	  
yönetir

Asemptomatik	  kliniği	  olduğunu	  ve	  tanı	  
yöntemlerini	  açıklar
Tedavi	  endikasyonlarını	  ve	  tedavisini	  
açıklar

Osteomalasi	  tanısı	  koyar	  ve	  tedavisini	  
yönetir

D	  vitamini	  eksikliği	  riskinin	  yüksek	  
olduğu	  yaşlı	  popülasyonu	  tanır
Ayırıcı	  tanı	  ve	  tedavisini	  yapar

Osteoartrit Tanı	  koyar,	  tiplerini	  ayırt	  eder
Lokalizasyonlarını	  ve	  semptomlarını	  
tanımlar
Yaşlının	  yaşam	  kalitesini	  bozan,	  
morbiditesini	  artıran	  bir	  durum	  
olduğunu	  öğrenir

Tedavisini	  yönetir
Farmakolojik	  ve	  non-‐farmakolojik	  
tedavileri	  tarif	  eder
Yaşam	  kalitesini	  artıracak	  önerilerde	  
bulunur
Cerrahi	  tedavi	  endikasyonlarını	  açıklar

Kırıklar
Yaşlıda	  yaygın	  olan	  kırık	  tiplerini	  tarif	  
eder

Sık	  rastlanan	  kırık	  lokalizasyonlarını	  ve	  
semptomlarını	  tarif	  eder
Kırık	  riski	  yüksek	  hastaları	  ayırt	  eder
Kırık	  riskini	  azaltmaya	  yönelik	  medikal	  
ve	  prevantif	  önerilerde	  bulunur

Kristal	  Artropatiler Tanı	  koyar,	  gut	  ve	  pseudogut'	  ayırt	  eder
Tipik	  ve	  atipik	  bulguları	  tarif	  eder	  ve	  
değerlendirir
Yaşlıdaki	  farklı	  lokalizasyonları	  tanır

Tedavisini	  yönetir
Medikal	  tedavisini	  yapar,	  Prevansiyon	  
konusunda	  hastayı	  bilgilendirir
Komorbid	  durumlara	  göre	  medikal	  
tedavisini	  düzenler
İlaç	  yan	  etkilerini	  ayırt	  eder
Risk	  faktörlerini	  tarif	  eder

Romatoid	  Artrit Tanı	  koyar,	  ayırıcı	  tanısını	  yapar
Eklem	  tutulumunun	  özelliklerini	  ve	  
diğer	  organ	  tutulumlarını	  tanımlar
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Degeneratif	  artritle	  ayırıcı	  tanısını	  yapar
Tanı	  için	  uygun	  laboratuvar	  ve	  diğer	  
tanı	  yöntemlerini	  kullanır

Tedavisini	  yönetir
Hastanın	  durumuna	  göre	  tedaviyi	  
düzenler
Tedavide	  kullanılan	  ilaçların	  yan	  
etkilerini	  izler
Prognoz	  ve	  yaşam	  kalitesi	  yönünden	  
hastayı	  bilinçlendirir

Vaskülitik	  Sendromlar
Temporal	  arterit	  ve	  polimyaljia	  
romatika	  tanısı	  koyar

Semptom,	  fizik	  muayene	  ve	  laboratuvar	  
bulgularını	  tanır
Uygun	  tanı	  yöntemlerini	  uygular
Komplikasyonlarını	  tanır

Tedavisini	  yapar Medikal	  tedavisini	  yapar
İlaç	  yan	  etkilerini	  izler

NÖROLOJİK	  HASTALIKLAR Alzheimer	  hastalığı	  ve	  demans
Tanı	  koyar,	  demansın	  etyoloji	  ve	  
patolojisini	  açıklar Demans	  tiplerini	  ayırt	  eder

Klinik	  farklılıklarını	  tanımlar
Demansın	  etyolojik	  sınıflamasını	  yapar
Reversibl	  demans	  sebeplerini	  açıklar
Ayırıcı	  tanı	  yapar.	  Ayırıcı	  tanıda	  gerekli	  
olan	  laboratuvar	  ve	  görüntüleme	  
yöntemlerini	  ister
Mini	  Mental	  durum	  değerlendirme	  
testi,	  saat	  çizme	  testi	  gibi	  testleri	  
uygular
Demans	  tanısı	  için	  DSM-‐IV	  tanı	  
kriterlerini	  uygular

Tedaviyi	  yönetir Medikal	  tedavisini	  yapar
Tedavide	  kullanılan	  ilaçları	  bilir	  ve	  yan	  
etkilerini	  takip	  eder
hasta	  yakınını	  hastalık	  ve	  tedavi	  
konusunda	  bilgilendirir
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Hasta	  yakınına	  psikolojik	  destek	  sağlar

Demanstaki	  davranış	  bozukluklarını	  
tanır;	  ilaç	  ve	  ilaçdışı	  yöntemlerle	  tedavi	  
eder

Parkinson	  Hastalığı Tanı	  koyar
Parkinson	  hastalığı	  ve	  parkinsonizm	  
arasında	  ayırıcı	  tanı	  yapar
Hastalığın	  nonspesifik	  bulgularla	  
prezante	  olabileceğini	  bilir
Her	  yaşlıyı	  parkinson	  yönünden	  
değerlendirir

Tedavisini	  yönetir
Medikal	  tedavisinde	  nöroloji	  
konsültasyonu	  ister
Tedavide	  kullanılan	  ilaçların	  kullanım	  
şekillerini	  ve	  yan	  etkilerini	  bilir	  ve	  takip	  
eder
Hasta	  ve	  yakınını	  hastalık	  ve	  ilaç	  yan	  
etkisi	  konusunda	  bilgilendirir

Serebrovasküler	  Hastalıklar Tanı	  koyar
Tiplerini	  ayırt	  eder.	  İskemik	  ve	  
hemorajik	  strok	  ayırımını	  yapar
İskemik	  strok	  veya	  TİA'yı	  tanımlar.	  
Büyük	  damar	  aterosklerozu,	  laküner	  
enfarkt	  (küçük	  damar	  hast),	  embolik	  
strok'un	  sebeplerini	  ve	  özelliklerini	  
açıklar
Risk	  faktörlerini	  tanır,	  iskemik	  strok	  
geçiren	  hastada	  gerekli	  
değerlendirmeleri	  yapar
Hemorajik	  strok	  ve	  tiplerini	  bilir,	  risk	  
faktörlerini	  tanır

Tedavisini	  yapar

İskemik	  strok'un	  hiperakut/akut,	  
subakut	  ve	  prevantif	  dönemlerine	  göre	  
tedaviyi	  düzenler
Hemorajik	  strokta	  cerrahi	  
değerlendirme	  ister
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Komplikasyonlarını	  yönetir

Hasta	  ve	  yakınını	  hastalığın	  sekeli	  
konusunda	  bilgilendirir	  ve	  uygun	  bilim	  
dallarına	  yönlendirir

Epilepsi Tanı	  ve	  tedavisini	  planlar
Epileptik	  nöbeti	  tanır.	  yaşlıda	  nöbet	  
sebeplerini	  açıklar,	  ayırıcı	  tanısını	  yapar
Nörolog	  tarafından	  hastanın	  
değerlendirilmesini	  sağlar
Tedavide	  kullanılan	  ilaçların	  yan	  
etkilerini	  bilir	  ve	  takip	  eder

Periferik	  Nöropati Tanı	  koyar	  ve	  tanımlar
Yaşlıda	  periferik	  nöropatiye	  sebep	  olan	  
hastalıklar	  konusunda	  bilgi	  sahibidir
Diyabet,	  B12	  eksikliği	  ve	  alkolizme	  bağlı	  
nöropatileri	  ve	  tuzak	  nöropatileri	  
özellikleri	  ile	  açıklar

Tedavisini	  yönetir

Medikal	  tedavide	  kullanılan	  ilaçları	  bilir	  
ve	  uygular.	  Uygun	  hastaları	  cerrahiye	  
yönlendirir

GASTROİNTESTİNAL	  SİSTEM	  
HASTALIKLARI

Yaşlanmayla	  gastrointestinal	  sistemde	  meydana	  
gelen	  değişiklikler

Yaşlanmayla	  ağız,	  özofagus,	  mide,	  
barsaklar,	  pankreas,	  karaciğer	  ve	  safra	  
kesesinde	  meydan	  gelen	  değişiklikleri	  
ve	  bunların	  klinik	  etkilerini	  açıklar
GİS'de	  meydana	  gelen	  değişikliklerin	  
ilaç	  metabolizması	  ve	  emilimine	  etkisini	  
açıklar

Özofagus	  Hastalıkları Yaşlıda	  disfajiyi	  araştırır
Orofarangial	  ve	  özofagial	  disfaji	  ayırımı	  
yapar,	  sebeplerini	  açıklar
Orofarangial	  disfajinin	  yaşlıda	  daha	  sık	  
görüldüğünü	  ve	  daha	  çok	  SSS	  
hastalıklarına	  bağlı	  olduğunu	  bilir
özofagial	  disfajide	  maliniteyi	  her	  zaman	  
düşünür
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Demans	  ve	  parkinsona	  bağlı	  yutma	  
güçlüğü	  olan	  hastaların	  yakınlarını	  
beslenme	  ve	  komplikasyonlar	  
konusunda	  eğitir

Gastroözofagial	  Reflü	  Hastalığı Tanısını	  koyar
Yaşlıda	  kliniğinin	  asemptomatik	  
olabileceğini,	  kalp	  ve	  solunum	  sistemi	  
hastalıkları	  ile	  karışabileceğini	  bilir
Tedavisini	  yapar
Medikal	  tedavisini	  yapar.	  Yaşam	  şekli	  
değişiklikleri	  konusunda	  hastayı	  
bilgilendirir.	  Uygun	  hastaları	  cerrahiye	  
yönlendirir
Komplikasyonlarını	  tanır	  ve	  takip	  eder

Mide	  Hastalıkları Gastritler
Yaşlıda	  sık	  rastlanan	  gastrit	  tiplerini	  ve	  
sebeplerini	  açıklar
Tedavisini	  yapar,	  komplikasyonlarını	  
takipeder

Peptik	  Ülse	  Hastalığı

Yaşlıda	  ülsere	  bağlı	  mortalite,	  
morbidite	  ve	  hospitalizasyon	  genel	  
popülasyondan	  fazladır
Kliniğin	  yaşlıda	  atipik	  olduğunu,	  
kanama	  gibi	  komplikasyonlarla	  
prezantasyonun	  daha	  sık	  olduğunu	  
öğrenir
Patogenez	  ve	  risk	  faktörlerini	  açıklar
Tedavisini	  yapar
Tedavide	  kullanılan	  ilaçların	  yan	  
etkilerini	  bilir
Tedaviye	  dirençli	  ve	  komplikasyonlu	  
vakaları	  cerrahiye	  yönlendirir

Divertiküler	  Hastalık Tanısını	  koyar
Divertikülozis,	  ağrılı	  divertiküler	  hastalık	  
ve	  divertikülit	  ayırımını	  yapar
Tanı	  içinuygun	  tetkikleri	  ister
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Tedavisini	  yapar
Medikal	  tedavisini	  yapar.	  Cerrahi	  tedavi	  
endikasyonlarını	  bilir

Anjiodisplazi Tanı	  koyar
Alt	  GİS	  kanama	  ile	  başvuran	  yaşlıda	  
anjiodisplazi	  olasılığını	  düşünür
Tanı	  için	  uygun	  tetkikleri	  ister

GİS	  Kanama Akut	  ve	  kronik	  kanama	  ayırımını	  yapar
Alt	  ve	  üst	  GİS	  kanamayı	  ayırt	  eder.	  
Yaşlıda	  en	  sık	  alt	  ve	  üst	  GİS	  kanamaya	  
neden	  olan	  durumları	  bilir

Tedaviyi	  yapar

Hastanın	  durumuna	  göre	  tedaviyi	  
planlar.	  akut	  kanamalarda	  cerrahi	  
değerlendirme	  ister

İskemik	  Sendromlar
Kolonik	  iskemi	  ve	  mesenter	  iskemisini	  
tanır

Akut	  ve	  kronik	  mezenter	  iskemisinin	  
fizik	  muayene	  bulgularını	  tanır
Akut	  mesenterik	  iskemiye	  yol	  açan	  
okluziv	  ve	  non-‐okluziv	  nedenleri	  bilir
Kardiyovasküler	  hastalığı	  olan	  postop	  
dönemdeki	  yaşlılarda	  kolonik	  iskeminin	  
sık	  olduğunu	  bilir

Tedavisini	  yapar

Risk	  faktörlerini	  tedavi	  eder,	  
komplikasyonlarını	  bilir,	  cerrahi	  
değerlendirme	  ister

Konstipasyon
Konstipasyon	  tarif	  eden	  hastayı	  
değerlendirir

Konstipasyona	  neden	  olan	  veya	  
kötüleştiren	  durumları	  bilir
Konstipasyona	  yol	  açan	  ilaçları	  bilir

Tedavisini	  yapar
Beslenme	  şeklini	  düzenler,	  yeterli	  sıvı	  
alımını	  sağlar,	  egzersiz	  önerir
Medikal	  tedavide	  hastanın	  durumuna	  
göre	  osmotik	  veya	  stimulan	  laksatif	  
seçer
Fekalomu	  olan	  immobil	  hastalarda	  
düzenli	  lavman	  önerir
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Fekal	  inkontinans
Fekal	  inkontinans	  tarif	  eden	  hatayı	  
değerlendirir

Fekaloma	  bağlı	  taşma	  inkontinansı	  ile	  
anal	  sifinkter	  fonksiyon	  bozukluğuna	  
bağlı	  inkontinansı	  ayırt	  eder
Fekal	  inkontinansı	  olan	  her	  hastaya	  
rektal	  tuşe	  yapar

Tedavisini	  düzenler

Fekalomu	  olan	  immobil	  hastalar	  ve	  
fekalomu	  olmayan	  non-‐konstipe	  
hastalara	  farklı	  tedavi	  uygular

Hepatobiliyer	  Hastalıklar İlaca	  Bağlı	  Karaciğer	  Hastalığı

Hastalığın	  hepatit,	  kolestatik	  hepatit,	  
kolestaz	  tablosu	  ile	  presente	  
olabileceğini	  bilir
Karaciğer	  testleri	  bozuk	  olanlarda	  ilaç	  
kullanımını	  sorgular

İskemik	  Karaciğer	  Hastalığı
İskemik	  KC	  hastalığını	  tanır,	  okluziv	  ve	  
non-‐okluziv	  nedenlerini	  açıklar
İskemik	  KC	  hastalığı	  düşünülmesi	  
gereken	  durumları	  bilir

Kolelithiazis
Asemptomatik	  veya	  dispeptik	  
yakınmalarla	  presente	  olabileceğini	  bilir
Akut	  kolesistitin	  komplikasyonlarını	  
tanır,	  cerrahiye	  yönlendirir
Cerrahi	  dışı	  tedavi	  yöntemleri	  
konusunda	  bilgilidir

İNFEKSİYON	  HASTALIKLARI Yaşlanmanın	  immün	  sisteme	  etkisi

Yaşlanmayla	  immün	  sistemde	  meydana	  
gelen	  değişikliklerin	  enfeksiyon	  
hastalıkları	  ve	  malinite	  gelişimini	  nasıl	  
etkilediğini	  açıklar

Yaşlanmayla	  hücresel,	  hümoral	  
immünite,	  ve	  mukozal	  immünitedeki	  
değişiklikleri	  tarif	  eder
Hücresel	  immünitedeki	  değişiklikler	  
nedeniyle	  yaşlıda	  sık	  görülen	  
enfeksiyon	  hastalıklarını	  tanır
Hümoral	  immünitedeki	  değişikliklerin	  
immünizasyon	  yanıtına	  etkilerini	  bilir
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Pnömoni Tanı	  koyar,	  tiplerini	  ayırt	  eder

Pnömoninin	  yaşlıdaki	  kliniğini	  tarif	  
eder,	  şüphelenmesi	  gereken	  durumları	  
açıklar
Aspirasyon	  pnömonisi	  riski	  yüksek	  olan	  
hastayı	  tanır
Yaşlıda	  pnömoniye	  en	  sık	  neden	  olan	  
patojenleri	  açıklar

Tedavisini	  yönetir

Medikal	  tedavisini	  yapar.	  Kullanılan	  
antibiyotiklerin	  yan	  etkilerini	  tanır,	  
renal	  fonksiyona	  göre	  doz	  ayarlaması	  
yapar
Ayaktan	  veya	  yatarak	  tedavisi	  gereken	  
hasta	  ayırımını	  yapar
Yoğun	  bakım	  gerektiren	  hastayı	  tanır

Tüberküloz Tanı	  koyar Tbc	  tiplerini,	  patogenezini	  açıklar
Tanı	  için	  uygun	  yöntemleri	  uygular

Tedavisini	  yönetir Medikal	  tedavisini	  yapar

Anti-‐Tbc	  ilaçların	  yan	  etkilerinin	  yaşlıda	  
daha	  sık	  olduğunu	  bilir	  ve	  takip	  eder

İnfluenza

Yaşlılarda	  influenzayı	  tanır,	  tedavi	  eder;	  
mortalitesinin	  ve	  morbiditesinin	  yüksek	  
olduğunu	  bilir

Tanı	  koyar,	  komplikasyonlarını	  bilir	  ve	  
takip	  eder

Uygun	  hastalarda	  antiviral	  tedavi	  yapar
Senelik	  influenza	  aşılaması	  konusunda	  
yaşlıyı	  bilgilendirir

Üriner	  Sistem	  Enfeksiyonları
Tanı	  koyar,	  lokalizasyonuna	  göre	  
sınıflandırır

Üriner	  sistem	  enfeksiyonu	  için	  risk	  
faktörlerini	  açıklar
Katetere	  bağlı	  enfeksiyon	  riskini	  
azaltmak	  için	  gerekli	  olan	  tedbirleri	  
açıklar

Tedavi	  eder
Asemptomatik	  bakteriüriyi	  tanımlar	  ve	  
tedavi	  endikasyonlarını	  açıklar
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Üriner	  sistem	  infeksiyonu	  tedavisini,	  
ampirik	  tedavisini,	  kullanılan	  ilaçları,	  
süresini	  ve	  takibini	  bilir	  ve	  uygular

İnfektif	  Endokardit Tanı	  koyar	  ve	  tedavi	  eder
Endokardit	  riski	  yüksek	  olan	  hastaları	  
açıklar
Tanı	  ve	  tedavinin	  acil	  olduğunu	  bilir

İnfektif	  endokardit	  profilaksisinin	  hangi	  
durumlarda	  uygulanacağını	  açıklar

Menenjit

Genel	  durum	  bozukluğu,	  menengial	  
irritasyon	  bulguları	  olan	  her	  yaşlıda	  
menenjiti	  düşünür,	  tanı	  koyar	  ve	  tedavi	  
eder

Enfeksiyonun	  farklı	  yollarla	  
alınabileceğini	  açıklar
En	  sık	  rastlanan	  patojenleri	  açıklar
Tanı	  ve	  tedavinin	  acil	  olduğunu	  bilir

fENDOKRİN	  VE	  METABOLİZMA	  
HASTALIKLARI

Endokrin	  sistemde	  yaşlanmayla	  meydana	  gelen	  
değişiklikler

Endokrin	  sistemde	  meydana	  gelen	  
değişiklikler	  endokrin	  hastalıkların	  
kliniğini	  ve	  laboratuvar	  bulgularını	  
etkilerini	  değerlendirir

Endokrin	  hastalıkların	  yaşlıdaki	  
prezantasyonunun	  farklılığını	  açıklar
Hipotalamo-‐pitüiter-‐adrenal	  aksta	  
meydana	  gelen	  değişiklikleri	  açıklar
Hipotalamo-‐pitüiter-‐testiküler	  aksta	  
meydana	  gelen	  değişiklikleri	  açıklar
Growth	  hormondaki	  değişiklikleri	  
açıklar
Renin-‐anjiotensin-‐aldosteron	  
sistemindeki	  değişiklikleri	  açıklar

Tiroid	  Hastalıkları Tanı	  koyar,	  tiplerini	  ayırt	  eder
Hiper	  ve	  hipotiroidinin	  yaşlıdaki	  
kliniğini	  tanımlar
Tiroid	  nodüllerini	  değerlendirir
Tanıda	  kullanılan	  testleri	  yorumlar

Tedavisini	  yönetir
Hiper	  ve	  hipotiroidinin	  medikal	  
tedavisini	  yapar	  ve	  tedaviyi	  izler
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Subklinik	  hipo	  ve	  hipertiroidinin	  tedavi	  
endikasyonlarını	  açıklar
Nodüler	  guatrda	  cerrahi	  tedavi	  
endikasyonlarını	  açıklar

Diabetes	  Mellitus Tanı	  koyar,	  sınıflandırır Yaşlıda	  diabetin	  patofizyolojisini	  açıklar

Diabetik	  yaşlıda	  medikal	  değerlendirme	  
yanında	  fonksiyonel,	  kognitif	  ve	  
psikososyal	  değerlendirmede	  yapar

Komplikasyonlarını	  yönetir

Mikro	  ve	  makrovasküler	  
komplikasyonları	  açıklar,	  tanı	  için	  uygun	  
tetkikleri	  ister

Tedavisini	  yönetir
Oral	  antidiabetik	  veya	  insülin	  
kullanması	  gereken	  hastaları	  ayırt	  eder
Kardiyovasküler	  risk	  faktörlerini	  ve	  
mikrovasküler	  komplikasyonları	  tedavi	  
eder
Beslenme	  ve	  yaşam	  şekli	  konusunda	  
hastayı	  eğitir

Dislipidemi Tanı	  koyar,	  tiplerini	  ayırt	  eder

Lipid	  metabolizmasında	  yaşlanmayla	  
meydana	  gelen	  değişiklikleri	  ve	  
mekanizmasını	  açıklar
Dislipideminin	  risklerini	  açıklar

Tedavisini	  yönetir
Medikal	  tedavisini	  yapar,	  ilaç	  yan	  
etkilerini	  takip	  eder
Tedaviyi	  düzenlerken	  yaşlının	  
fonksiyonel	  kapasitesi	  ve	  kognitif	  
durumuna	  dikkat	  eder
Yaşam	  şekli	  ve	  beslenme	  konusunda	  
hastayı	  bilgilendirir

Hiperparatiroidi
Tanı	  koyar,	  ayırıcı	  tanısını	  yapar	  ve	  
tedavisini	  yönetir

Hiperkalsemi	  yapacak	  diğer	  nedenleri	  
açıklar	  ve	  araştırır
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Medikal	  ve	  cerrahi	  tedavi	  
endikasyonlarını	  açıklar

HEMATOLOJİK	  VE	  ONKOLOJİK	  
HASTALIKLAR Hematolojik	  hastalıklar

Anemileri	  tanır,	  ayırıcı	  tanısını	  yapar	  ve	  
tedavisini	  yönetir

Anemi	  tanımını	  bilme,	  tam	  kan	  tetkiki	  
ve	  periferik	  yaymayı	  etiyolojiye	  yönelik	  
değerlendirebilme
Yaşlıda	  anemi	  yapan	  dumları	  bilme
Anemi	  ayırıcı	  tanısını	  yapabilme
Nedene	  yönelik	  tedaviyi	  planlayabilme
Kan	  transfüzyon	  ilkelerini	  bilme
Aneminin	  yaşlının	  diğer	  hastalıklarına	  
etkilerini	  öngörebilme
Hastayı	  ve	  yakınlarını	  hastalığı	  ile	  ilgili	  
bilgilendirebilme
Takip	  planını	  yapabilme
Gerekli	  hallerde	  hematoloji	  kliniğine	  
sevk	  edebilme
Hastanın	  takibinde	  hematoloji	  ile	  
birlikte	  hareket	  edebilme

Kanama	  ve	  pıhtılaşma	  bozukluklarını	  
tanır,	  ayırıcı	  tanısını	  yapar	  ve	  tedavisini	  
yönetir Kanama	  ve	  pıhtılaşma	  fizyolojisini	  bilme

Yaşlıda	  kanama	  bozukluğu	  yapan	  
nedenleri	  bilme
Pıhtılaşma	  bozukluğu	  nedenleri	  ve	  
klinik	  sonuçlarını	  bilme
Kanama	  ile	  gelen	  hastada	  nedene	  
yönelik	  tedavi	  planlayabilme
Tromboembolik	  tablo	  ile	  gelen	  hastanın	  
tedavisini	  planlayabilme
Trombosit	  fonksiyon	  ve	  sayı	  
anormalliklerini	  değerlendirebilme
Hastayı	  gerekli	  hallerde	  hematoloji	  ile	  
ortak	  takip	  edebilme
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Trombolitik	  ve	  antikoagulan	  tedavide	  
kullanılan	  ilaçları	  bilme,	  kullanan	  
hastaları	  takip	  edebilme

Multiple	  Myeloma	  hastalığını	  tanır,	  
ayırıcı	  tanısını	  yapar	  ve	  tedavisini	  
yönetir

Multiple	  myeloma	  kliniğini	  bilip,	  tanısını	  
koyabilme
Komplikasyonlarını	  takip	  edebilme
Hematoloji	  ile	  tedavisini	  ortak	  
planlayabilme
Hastanın	  takibinde	  kendi	  yerini	  
belirleyebilme
Hasta	  ve	  yakınlarını	  hastalıkla	  ilgili	  
bilgilendirebilme
Tedavi	  şekilleri	  ve	  komplikasyonlarını	  
bilmeli,	  yakınlarını	  bilgilendirebilme

Diğer	  sık	  görülen	  hematolojik	  
hastalıkları	  tanır,	  ayırıcı	  tanısını	  yapar	  
ve	  tedavisini	  yönetir

Yaşlıda	  sık	  görülen	  hematolojik	  
hastalıkları	  bilme
MDS,	  myeloproliferatif	  hastalıklar	  ve	  
lenfomaları	  bilme
Bu	  hastalıkların	  tanılarını	  koyabilme
Kemik	  iliği	  aspirasyonu	  ve	  biyopsi	  
yapma	  endikasyonu	  koyup,	  yapabilme
Periferik	  yayma	  değerlendirebilme
Bu	  hastaları	  Hematoloji	  ile	  ortak	  takip	  
edebilme

Onkolojik	  hastalıklar
Yaşlanma	  ile	  sıklığı	  artan	  maligniteleri	  
tanır
Erken	  tanı	  ve	  koruyucu	  hekimlik	  
uygulamalarını	  bilerek,	  yaşlıları	  uygun	  
şekilde	  takip	  eder
Malignite	  düşündüğü	  hasta	  ve	  
yakınlarını	  uygun	  şekilde	  yönlendirir
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Malignite	  saptadığı	  hastalarda	  
histopatolojik	  tanı	  ve	  evrelendirmeyi	  
değerlendirir
Hastayı	  cerrahi	  veya	  medikal	  onkolojiye	  
sevk	  eder
Kullanılan	  ilaçların	  yan	  etkilerini	  tanır
Hastanın	  diğer	  hastalıklarının	  
yönetimine	  devam	  eder
Malignitesi	  olan	  hastayı,	  nüks	  açısından	  
değerlendirir	  ve	  takip	  eder

ÜROGENİTAL	  HASTALIKLAR Ürogenital	  yaşlanma	  fizyolojisi
Yaşlanma	  ile	  ortaya	  çıkan	  fizyolojik	  
değişiklikleri	  bilir

Bu	  fizyolojik	  değişikliklerin	  hastalıkların	  
gelişmesinde	  önemini	  bilir
Yaşlanma	  ile	  sıklığı	  artan	  hastalıkları	  
bilir

Vulvovajinal	  enfeksiyonlar
Sık	  görülen	  vulva-‐vajen	  enfeksiyonlarını	  
ve	  klinik	  önemini	  bilir
Tanısını	  koyar,	  tedavisini	  planlar

İdar	  yolu	  enfeksiyonu
İdrar	  yolu	  enfeksiyonu	  sıklığı,	  yatkınlık	  
yaratan	  durumları	  bilme
Asemptomatik	  bakteriüri	  ayrımını	  
yapabilme
Atipik	  seyredebileceğini	  bilme	  ve	  bu	  
durumlarda	  tanı	  koyabilme
Özellikle	  sık	  tekrarlayan,	  altta	  organik	  
bozukluk	  olan	  durumlarda	  tedavisini	  
planlayabilme

Ürogenital	  sistemin	  malign	  hastalıkları Sık	  görülen	  maligniteleri	  bilme
Erken	  tanı	  açısından	  uygun	  takip	  planını	  
yapabilme
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Kadın	  hastalıkları	  ve	  Üroloji	  ile	  takip	  
edilmesi	  gereken	  hastaları	  
yönlendirebilme
Multidisipliner	  tedavinin	  takibinde	  
gereken	  koordinatör	  rolünü	  yerine	  
getirebilme

Postmenapozal	  vajinal	  kanama
Postmenapozal	  vajinal	  kanama	  
nedenlerini	  bilme
Hastayı	  bu	  açıdan	  sorgulamanın	  
önemini	  bilme
Hastayı	  uygun	  bir	  dille	  kadın	  hastalıkları	  
uzmanına	  yönlendirme

Üriner	  inkontinans
Üriner	  inkontinans	  tanımı,	  sıklığı,	  
patogenezi,	  tiplerini	  bilme
Üriner	  inkontinans	  tiplerini	  ayırt	  
edebilme
Düzeltilebilir	  nedenleri	  öncelikli	  olarak	  
ayırt	  etmenin	  önemini	  bilme
Farmakolojik	  ve	  nonfarmakolojik	  üriner	  
inkontinans	  tedavisini	  planlama
Farmakolojik	  ajanların,	  etkilerini,	  yan	  
etkilerini	  bilme
Gerekli	  hallerde	  Üroloji	  veya	  Kadın	  
hastalıklarına	  yönlendirebilme

Prostat	  hastalıkları

Yaşlanan	  erkekte	  prostatta	  ortaya	  çıkan	  
fizyolojik	  ve	  patolojik	  değişiklikleri	  
bilme
Benign	  prostat	  hipertrofisi	  sıklığı,	  kliniği	  
ve	  tedavi	  yöntemlerini	  bilme

BPH'nın	  medikal-‐semptomatik	  
tedavisini	  planlayıp,	  operasyon	  
açısından	  Ürolojiyle	  konsülte	  edebilmeli
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Prostat	  Ca'yı	  erken	  tanısı	  açısından	  
hastayı	  takip	  edebilmeli
Prostat	  Ca	  tedavi	  ve	  takibinde	  Üroloji	  
ile	  ortak	  hareket	  edebilme

Cinsel	  fonksiyon	  bozuklukları
Yaşlıda	  cinsel	  fonksiyon	  bozukluğu	  
sıklığı	  ve	  nedenlerini	  bilme

Yaşlıda	  da	  bu	  durumun	  önemini	  
kavrayıp	  tedavisinde	  gerekenleri	  yapma
Eşleri	  uygun	  şekilde	  motivee	  dip,	  
gerekli	  hallerde	  Üroloji	  veya	  Kadın	  
hastalıkları	  ile	  konsülte	  etmeli

RENAL	  HASTALIKLAR Yaşlanma	  ile	  ortaya	  çıkan	  fizyolojik	  değişiklikler

Yaşlanma	  ile	  renal	  sistemde	  ortaya	  
çıkan	  morfolojik	  ve	  fonksiyonel	  
değişiklikleri	  bilme
Ortaya	  çıkan	  değişikliklerin	  renal	  
hastalıklar	  ve	  tedavisine	  etkilerini	  
yorumlayabilme
Hastalıkları	  fizyolojik	  değişikliklerden	  
ayırt	  edebilme

Sıvı	  elektrolit	  denge	  bozuklukları Hiponatremiyi	  tanır	  ve	  tedavi	  eder
Hiponatremi	  tanımı,	  sıklığı,	  yaşlıda	  en	  
sık	  görülen	  nedenlerini	  bilme
Hiponatremi	  ayırıcı	  tanısını	  yapabilme
Uygun	  şekilde	  tedaviye	  başlayıp,	  idame	  
tedaviyi	  planlama

Hipernatremiyi	  tanır	  ve	  tedavi	  eder
Hipernatremi	  tanımı,	  sıklığı,	  yaşlıda	  en	  
sık	  görülen	  nedenlerini	  bilme
Hipernatremi	  ayırıcı	  tanısını	  yapabilme
Uygun	  şekilde	  tedaviye	  başlayıp,	  idame	  
tedaviyi	  planlama

Hipokalemiyi	  tanır	  ve	  tedavi	  eder
Hipokalemi	  tanımı,	  sıklığı,	  yaşlıda	  en	  sık	  
görülen	  nedenlerini	  bilme
Hipokalremi	  ayırıcı	  tanısını	  yapabilme
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Uygun	  şekilde	  tedaviye	  başlayıp,	  idame	  
tedaviyi	  planlama

Hiperkalemiyi	  tanır	  ve	  tedavi	  eder
Hiperkalemi	  tanımı,	  sıklığı,	  yaşlıda	  en	  
sık	  görülen	  nedenlerini	  bilme
Hiperkalemi	  ayırıcı	  tanısını	  yapabilme
Uygun	  şekilde	  tedaviye	  başlayıp,	  idame	  
tedaviyi	  planlama

Böbrek	  fonksiyon	  testleri

Yaşlanma	  ile	  ortaya	  çıkan	  değişiklikleri	  
bilerek	  renal	  fonksiyonları	  
değerlendirme
Böbrek	  fonksiyon	  testlerini	  etkileyen	  
durumları	  bilme
Glomerüler	  filtrasyon	  hızını	  
hesaplayabilme
Tam	  idrar	  tetkininin	  önemini	  bilme	  
hastalıklara	  göre	  değerlendirebilme

Akut	  böbrek	  yetmezliği
Prerenal	  ABY'yi	  tanır	  ve	  tedavisini	  
yönetir

Yaşlıda	  prerenal	  yetmezlik	  yapan	  
nedenleri	  ve	  sıklığını	  bilme
Ayırıcı	  tanısını	  yapabilme
Tedavisini	  planlayabilme
Nefroloji	  ile	  konsülte	  edilmesi	  gereken	  
durumları	  billme
Diyaliz	  endikasyonları	  bilme
Acil	  durumalrda	  hastaya	  zaman	  
kaybettirmemenin	  önemini	  bilme

Akut	  tübüler	  nekroz	  ve	  diğer	  renal	  
nedenlere	  bağlı	  ABY'yi	  tanır	  ve	  
tedavisini	  yönetir

Yaşlıda	  renal	  yetmezlik	  yapan	  nedenleri	  
ve	  sıklıklarını	  bilme
Ayırıcı	  tanısını	  bilme
Prerenal	  ve	  postrenal	  nedenlerden	  
ayırıcı	  tanısını	  yapabilme
Diyaliz	  endikasyonlarını	  bilme
Nefroloji	  ile	  konsülte	  edebilme
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Hastaya	  zaman	  kaybettirmemenin	  
öneminibilme
Takipte	  nefroloji	  ile	  ortak	  çalışabilme

Postrenal	  ABY'yi	  tanır	  ve	  tedavisini	  
yönetir Postrenal	  ABY	  nedenlerini	  bilme

Özellikle	  düşünülmesi	  gereken	  
durumlarrı	  bilme
Gerekli	  hallerde	  Üroloji	  ile	  konsülte	  
edip	  takip	  edebilme

Kronik	  böbrek	  yetmezliği KBY'yi	  tanır	  ve	  tedavisini	  yönetir
KBY	  etyopatogenezini	  bilip,	  ayırıcı	  
tanısını	  yapabilme,evrelendirebilme
KBY	  kliniği	  ve	  komplikasyonlarını	  bilme

Diyalizde	  yaşlı	  hasta	  yönetimi Diyaliz	  endikasyonlarını	  bilme
Acil	  diyaliz	  endikasyonu	  koyabilme
Diyaliz	  tiplerini	  bilme
Hemodiyalizin	  nasıl	  yapıldığını,	  diyalize	  
giren	  hastanın	  nasıl	  takip	  edildiğini	  
bilme
Diyaliz	  komplikasyonları	  açısından	  takip	  
edebilme
Bu	  hastaların	  takibinde	  nefrolojiyle	  
ortak	  hareket	  edebilme

DERMATOLOJİK	  HASTALIKLAR Pruritis
Yaşlıda	  akut	  veya	  kronik	  prurritis	  yapan	  
nedenleri	  bilme
Pruritis	  tedavisinde	  kullanılan	  ilaçları	  
bilme
Kaşıntıya	  neden	  olabilecek	  altta	  yatan	  
hastalıkları	  saptayabilme
Dermatoloğa	  başvuruncaya	  kadarki	  
tedavisini	  başlayabilme

Onikomikoz Onikomikozu	  tanıyabilme
Tedavisini	  bilme
Gerekli	  hallerde	  dermatoloji	  ile	  
konsülte	  edebilme
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Venöz	  arteryel	  ülserler
Yaşlıda	  cilt	  ülserlerini	  
değerlendirebilme
Arteryel	  ve	  venöz	  yaraları	  ayırt	  
edebilme
Gerekli	  tetkikleri	  planlayabilme
Kültürlerini	  alıp,	  evrelendirebilme
Yara	  iyileşmesini	  etkileyecek	  faktörleri	  
değerlendirip,	  problemleri	  saptayıp,	  
tedavilerini	  başlatabilme
Ülserlerin	  tedavisini	  planlayıp,	  yara	  
bakım	  hemşiresine	  yönlendirme

Selülit Selülit	  nedenlerini	  bilme
Altta	  yatabilecek	  hastalıkları	  saptayıp,	  
tedavisini	  başlatabilme
Antimikrobiyal	  ve	  lokal	  tedaviyi	  
planlayabilme
Takibinde	  dermatoloji	  ile	  ortak	  hareket	  
etme

Herpes	  Zoster Herpes	  zoster	  lezyonlarını	  tarayabilme
Tedavide	  kullanılan	  ilaçları	  bilme	  ve	  
tedaviye	  başlayabilme
İmmün	  baskılanma	  yaratabilecek	  
durumlar	  açısından	  hastayı	  
değerlendirmesi	  gerektiğini	  bilme

Cilt	  lezyonları
Ciltteki	  lezyonları	  kabaca	  değerlendirip,	  
takibe	  almanın	  önemini	  bilmeli
Malignite	  riski	  olan	  lezyonları	  saptayıp,	  
ileri	  tetkik	  için	  konsülte	  edebilmeli
Malignitelerden	  korunma	  açısından	  
gerekli	  önerilerde	  bulunmanın	  önemini	  
bilmeli
Hasta	  ve	  yakınlarını	  bu	  konuda	  
bilgilendirebilmeli

45/70



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Geriatri,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  34/58

Görev	  Grubu Görev Analiz Alt	  Analiz Öğrenim	  Hedefi
Özellikle	  malignite	  riski	  olan	  hastaları	  
dermatoloji	  ile	  takip	  edip,	  biyopsiye	  
yölendirme

Bası	  yaraları Bası	  yarası	  risk	  faktörlerini	  bilme
Bası	  yarasını	  evrelendirebilme

Bası	  yarası	  riski	  olan	  hasta	  ve	  yakınlarını	  
bu	  konuda	  uyarıp,	  eğitebilme

Bası	  yarasından	  korunma	  yollarını	  bilme
Altta	  yatan	  sistemik	  hastalıkları	  
düzeltmenin	  önemini	  bilme
Beslenmenin	  önemini	  bilip,	  hasta	  
yakınlarını	  bu	  konuda	  bilgilendirebilme
Yaranın	  lokal	  ve	  sistemik	  tedavisini	  
planlayabilme
Yaraların	  enfekte	  olabileceğini	  
düşünüp,	  kültürlerini	  uygun	  şekilde	  
alıp,	  antimikrobiyal	  tedavisini	  
planlayabilme
Cerrahi	  tedavi	  (debridman,	  flap)	  
gerektiren	  durumlrda	  hastayı	  plastik	  
cerrehiye	  yönlendirebilme

PSİKİYATRİK	  HASTALIKLAR Depresyon Depresyon	  tanısını	  bilme	  (DSM-‐IV)
Depresyon	  risk	  faktörlerini	  bilme
İntihar	  riskini	  değerlendirebilme
Yas-‐depresyon	  ayırıcı	  tanısını	  
yapabilme
Hastalıklara	  sekonder	  gelişen	  
depresyonu	  tanıyabilme
Vasküler	  depresyon	  tanısını	  koyabilme
Psikiyatriste	  sevk	  edilmesi	  gereken	  
hastaları	  ayırt	  edebilme
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Antidepresan	  ilaçları,	  yan	  etkilerini	  
bilme
Antidepresan	  tedaviyi	  başlayabilme
EKT,	  Psikoterapi	  gereken	  hastaları	  
zaman	  kaybetmeden	  sevk	  edebilmeli
Depresyon-‐Demans	  ayırıcı	  tanısını	  
yapabilme

Anksiyete	  bozuklukları
Yaşlıda	  sık	  görülen	  anksiyete	  
bozukluklarını	  bilme
Özellikle	  depresyonla	  birlikte	  olan	  
anksiyete	  bozukluğu	  açısından	  uyanık	  
olma

Panik	  bozukluğu,	  posttraumatik	  stres	  
bozukluğu	  açısından	  değerlendirebilme
Farmakolojik	  tedaviyi	  planlayabilme	  
(antidepresanlar,	  anksiyolitik	  ajanlar)

Psikoterapi	  açısından	  sevk	  edilecek	  
hastaları	  uygun	  şekilde	  yönlendirebilme

Uyku	  bozukluklar
Tüm	  hastaları	  uyku	  bozuklukları	  
açısından	  değerlendirebilme

Uyku	  bozukluğunun	  bazı	  hastalıklarının	  
tek	  klinik	  bulgusu	  olabileceğiniİlaçlarını	  
bilme	  (Atipik	  prezentasyon)
Uyku	  bozukluğunun	  tipini,	  nedenini	  
saptama
Uyku	  bozukluğu	  yapabilecek	  ilaçları	  
bilme
Nedene	  göre	  tedaviyi	  planlama
Uyku	  bozukluğunda	  kullanılan	  ilaçları	  
bilme
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Farmakolojik-‐non-‐farmakolojik	  tedaviyi	  
planlayabilme

Psikotik	  bozukluklar
Psikotik	  bozukluktan	  şüphelenip,	  
psikiyatriste	  yönlendirebilme

Deliryum
Deliryum	  tanımı,	  tanı	  kriterlerini	  bilerek	  
tanısını	  koyabilme
Ayırıcı	  tanısını	  yapabilme
Deliryuma	  yatkınlık	  yaratan	  ve	  
tetikleyen	  durumları	  bilme
Altta	  yatan	  durumların	  hızla	  
saptanmasının	  önemini	  bilme	  (ACİL	  
durum)
Altta	  yatan	  durumların	  ve	  deliryum	  
semptomlarının	  tedavisini	  bilme
Hasta	  yakınlarını	  deliryum	  konusunda	  
bilgilendirip,	  korunma	  konusunda	  
eğitebilme
Demans-‐Deliryum	  ayırıcı	  tanısını	  
yapabilme

GERİATRİK	  
SENDROMLAR DEMANS Klinik,	  Tanı,	  Ayırıcı	  tanı

Unutkanlık	  başta	  olmak	  üzere	  yaşlının	  
kognitif	  değerlendirmesini	  ve	  
muayenesini	  yapar	  ve	  her	  muayenede	  
kognitif	  kapasiteyi	  gözden	  geçirir
Minimental	  durum	  değerlendirmesi,	  
saat	  çizme	  testi,	  ADAS-‐COG,	  NPI	  başta	  
olmak	  üzere	  kognitif	  ve	  davranış	  alanı	  
değerlendirmesi	  ile	  ilgili	  tüm	  testleri	  
bilir,	  uygular	  ve	  değerlendirir	  Bu	  
testlerin	  sosyal	  güvenlik	  kurumunca	  
geriatri	  uzmanı	  ve	  yan	  dal	  araştırma	  
görevlisi	  tarafından	  da	  yapma	  ve	  
ucretlendirme	  yetkisini	  takip	  eder	  ve	  
uygular
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Kognitif	  kapasitede	  probleme	  yol	  
açacak	  deliryum,	  depresyon,	  dahili	  
sebepler,	  normal	  basınçlı	  hidrosefali,	  
demans	  alt	  tipleri	  ve	  Alzheimer	  
hastalığı	  arasında	  ayırıcı	  tanı	  yapar	  Bu	  
amaçla	  istenecek	  laboratuar	  ve	  
goruntuleme	  yontemlerini	  
değerlendirir

Tedavi	  ve	  takip

Demans	  tedavisinde	  kullanılmakta	  olan	  
kolinesteraz	  inhibitörleri	  ve	  memantin	  
başta	  olmak	  üzere	  tum	  kognitif	  
kapasiteye	  yonelik	  ilaçları,	  etki	  ve	  yan	  
etkilerini	  bilir.
Demans	  tedavisinde	  kullanılmak	  üzere	  
geliştirilmekte	  olan	  ilaç	  gruplarını	  ve	  
molekülleri	  de	  takip	  eder	  ve	  
uygulamaya	  geçtiğinde	  hastalarında	  
uygun	  endikasyonlarda	  reçete	  ve	  rapor	  
yazar,	  tedaviyi	  yönetir
Demans	  tedavisinde	  kullanılan	  ilaçların	  
reçete,	  ve	  raporundaki	  ve	  takibindeki	  
sorumluluklarını	  ve	  gorevlerini	  aile	  ile	  
iletişim	  halinde	  yerine	  getirir
Bu	  ilaçların	  sosyal	  güvenlik	  kurumunca	  
geriatri	  uzmanı	  ve	  yan	  dal	  araştırma	  
görevlisi	  tarafından	  reçete	  ve	  rapor	  
verilmesindeki	  düzenlemeleri	  takip	  
eder	  ve	  yaşlı	  hastasına	  bu	  ilaçları	  
kullanır

Demans	  tedavasindeki	  nonfarmakolojik	  
yaklaşımları,	  tedavileri	  bilir	  ve	  uygular
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Demans	  hastasında	  dahili	  sorunlar,	  
beslenme	  sorunları,	  davranışsal	  
problemlerde,	  yatak	  yarası	  
sorunlarında	  ilgili	  hastalıklarla	  ilgili	  
değerlendirme	  ve	  tedavileri	  bilir
Bu	  alanlardaki	  beslenme	  urunleri,	  
antipsikotikler,	  antidepresanlar,	  uyku	  
ilaçları	  ve	  yatak	  yarası	  urunlerini	  bilir	  ;	  
reçete	  ve	  rapor	  sorumluluklarını	  yerine	  
getirir

DELİRYUM Klinik,	  tanı,	  ayırıcı	  tanı

Yaşlı	  hastanın	  her	  değerlendirmesinde	  
yer	  zaman	  kişi	  oryantasyonunu	  sorgular	  
ve	  deliryum	  klinik	  tablosunun	  
özelliklerini	  ve	  ayırıcı	  tanısını	  
değerlendirir

Deliryum	  sebepleri	  ve	  presipite	  eden	  
sebepleri	  bilir	  ve	  araştırır

Deliryuma	  girme	  riski	  yüksek	  yaşlılarda	  
önleyici	  tedbirler	  ve	  ekip	  farkındalığı	  
konusunda	  bilgili	  ve	  yönetici	  olmalıdır

Tedavi	  ve	  takip

Deliryum	  sebebi	  olan	  ya	  da	  ortaya	  
çıkmasını	  kolaylaştıran	  faktörleri	  varsa	  
düzeltir
Deliryum	  tedavisinde	  kullanılan	  tipik	  ve	  
atipik	  antipsikotiklerin	  kullanım	  
özelliklerini,	  etki	  ve	  yan	  etkilerini,	  
reçete	  ve	  raporlanmasını	  bilmeli	  ve	  
uygulayabilmelidir.	  Deliryum	  
düzeldikten	  sonra	  da	  yaşlıları	  tekrarı	  
veya	  demans	  gelişimi	  açısından	  
izlemelii	  ve	  değerlendirmelidir.
Deliryum	  düzeldikten	  sonra	  da	  yaşlıları	  
tekrarı	  veya	  demans	  gelişimi	  açısından	  
izler	  ve	  değerlendirir
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DEPRESYON Klinik,	  tanı,	  ayırıcı	  tanı

Yaşlının	  depresif	  belirtileri,	  somatik	  
yakınmaları	  başta	  olmak	  üzere	  
duygudurum	  değerlendirmesini	  ve	  
muayenesini	  yapar.

Her	  muayenede	  uyku,	  iştah,	  moral	  ve	  
isteksizlik	  başta	  olmak	  üzere	  
duygudurum	  ve	  psikolojik	  durumu	  
gözden	  geçirmelidir.

Geriatrik	  depresyon	  skalası,	  Hamilton	  
depresyon	  ölçeği,	  Beck	  depresyon	  
ölçeği,	  Cornell	  demansta	  depresyon	  
ölçeği	  başta	  olmak	  uzere	  yaşlı	  
depresyonu	  değerlendirlmesiyle	  ilgili	  
ölçekleri	  bilir	  ve	  uygular.	  Bu	  testlerin	  
sosyal	  güvenlik	  kurumunca	  geriatri	  
uzmanı	  ve	  yan	  dal	  araştırma	  görevlisi	  
tarafından	  da	  yapma	  ve	  ucretlendirme	  
yetkisini	  takip	  eder	  ve	  uygular
Yaşlıda	  minör	  depresyon,	  major	  
depresyon,	  distimi,	  depresif	  belirtiler,	  
demans,	  dahili	  hastalıklarla	  depresyon	  
ilişkisi	  yönünden	  tanı	  ve	  ayırıcı	  tanı	  
yapar

Tedavi	  ve	  takip

Depresyon	  tedavisinde	  kullanılan	  tüm	  
ilaçların	  (	  yeni	  ve	  eski	  jenerasyon	  
ilaçlar,	  yeni	  geliştirilmekte	  olan	  ilaçlar)	  
etki,	  yan	  etkilerini	  bilir.	  Bu	  ilaçların	  
sosyal	  güvenlik	  kurumunca	  geriatri	  
uzmanı	  ve	  yan	  dal	  araştırma	  görevlisi	  
tarafından	  reçete	  ve	  rapor	  
verilmesindeki	  düzenlemeleri	  takip	  
eder	  ve	  uygular

Depresyon	  tedavisinde	  kullanılan	  ilaç	  
dışı	  yaklaşımları	  bilir	  ve	  uygular

Yaşlının	  varsa	  ailesi	  ve	  sosyal	  desteği	  ile	  
ilgili	  değerlendirmeleri	  her	  muayenede	  
gözden	  geçirmelidir.
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FEKAL	  İNKONTİNANS Klinik,	  tanı,	  ayırıcı	  tanı

Gayta	  inkontinansı	  olan	  yaşlı	  hastalarda	  
etyolojiyi,	  değerlendirme	  testlerini	  ve	  
incelemeleri	  yapmayi	  ve	  yorumlamayi	  
bilmelidir.	  Ayırıcı	  tanı	  yapabilmelidir.

Tedavi	  ve	  takip

Fekal	  inkontinans	  tedavisini	  bilmelidir.	  
Medikal	  tedavileri,	  ilaçları,	  kullanılan	  
tıpa,	  bez	  ve	  benzeri	  medikal	  
malzemelerin	  özelliklerini	  ve	  
uygulamasını	  bilmelidir.	  gerektiğind	  
eilgili	  branşlarla	  hastanın	  
değerlendirmesinde	  işbirliğine	  
gitmeldir.

ÜRİNER	  İNKONTİNANS Klinik,	  tanı,	  ayırıcı	  tanı

Gayta	  inkontinansı	  olan	  yaşlı	  hastalarda	  
etyolojiyi,	  değerlendirme	  testlerini	  ve	  
incelemeleri	  yapmayi	  ve	  yorumlamayi	  
bilmelidir.	  üriner	  inkontinasın	  stres,	  
sıkışma(urge),	  taşma	  ve	  karışık	  tipleri	  
arasında	  ayrıcı	  tanı	  yapabilmelidir.	  
Ürine	  rinkontinans	  olsun	  veya	  olmasın	  
aşırı	  aktif	  mesane	  semptomlarını	  
bilmelidir.	  Ayırıcı	  tanı	  yapabilmelidir.
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Tedavi	  ve	  takip

üriner	  inkontinans	  ve	  veya	  aşırı	  aktif	  
mesane	  tedavisind	  ekullanılan	  ilaçların	  
tamaını,	  yeni	  jenerasyon	  
antimuskarinikleri	  ve	  yeni	  geliştirlmekte	  
olan	  ilaçları	  yan	  etki	  ve	  etkileri	  ile	  
bilmeli	  ve	  uygulamaldır.	  Bu	  ilaçların	  
sosyal	  güvenlik	  kurumunca	  geriatri	  
uzmanı	  ve	  yan	  dal	  araştırma	  görevlisi	  
tarafından	  reçete	  ve	  rapor	  
verilmesindeki	  düzenlemeleri	  takip	  
etmeli	  ve	  yaşlı	  hastasına	  bu	  ilaçları	  
kullanabilmelidir.
idrar	  sondası,	  prezervatif	  sonda,	  
inkontinans	  için	  kullanılan	  külot	  ,	  bez	  ve	  
malzemeleri	  bilmelidir.	  Bu	  
malzemelerin	  sosyal	  güvenlik	  
kurumunca	  geriatri	  uzmanı	  ve	  yan	  dal	  
araştırma	  görevlisi	  tarafından	  reçete	  ve	  
rapor	  verilmesindeki	  düzenlemeleri	  
takip	  etmeli	  ve	  yaşlı	  hastasına	  bu	  
ilaçları	  kullanabilmelidir.

DÜŞMELER	  VE	  DENGE	  
BOZUKLUKLARI Klinik,	  tanı,	  ayırıcı	  tanı

Düşme	  öyküsünün	  her	  
değerlendirmede	  sorgular,	  
detaylandırır	  ve	  düşme	  risk	  faktörlerini	  
değerlendirir

Önleme,	  Tedavi	  ve	  takip

Başdönmesi,	  yürüme	  problemleri,	  
düşmeler	  yönünden	  değerlendirme	  
yapıldıktan	  sonra	  düşme	  için	  alınacak	  
önlemleri	  ve	  tedaviyi	  bilir	  ve	  uygular

Vertigo	  ilaçları,	  vertebrobaziller	  ve	  
vestibuler	  hastalıklara	  yönelik	  ilaçlar,	  
düşmelerin	  önlenmesinde	  kullanılan	  
kalça	  pedleri	  ve	  benzeri	  malzemeler	  
konusunda	  bilgi	  sahibi	  olmalı,	  
uıygulayabilmelidir.

Düşme	  sonrası	  sendrom,	  tekrar	  düşme	  
korkusunu	  tanır	  ve	  tedavi	  eder
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Düşme	  komplikasyonlarını	  tanır	  ve	  
tedavisini	  yönetir

İMMOBİLİTE

İmmobilize	  hastaları	  bekleyen	  sağlık	  sorunları	  ve	  
riskleri	  önleme	  ve	  tedavide	  uygulamaları	  bilir	  ve	  
yapar	  .

Yaşlılarda	  immobilizasyonun	  sebepleri,	  
önlenmesi	  hakkında	  bilgi	  ve	  deneyim	  
sahibi	  olmalıdır.

Yaşlının	  mobilizasyonunun	  ve	  fonksiyonlarının	  
korunmasında	  tanı,	  tedavi	  ve	  önlemeleri	  bilir
Mobiliteye	  yonelik	  testleri	  uygular	  ve	  değerlendirir

DUYUSAL	  PROBLEMLER	  (GÖRME,	  
İŞİTME	  BOZUKLUKLARI) Görme

Çok	  yönlü	  geriatrik	  değerlendirmede	  
yaşlının	  görme	  fonksiyonunu	  da	  
değerlendirir	  .

Yaşlıda	  katarakt,	  glakom,	  makula	  
dejenerasyonu	  ve	  diger	  görme	  
problerini	  sorgulama,	  değerlendirme	  ve	  
Göz	  hastalıkları	  hekimleri	  ile	  konsulte	  
etme	  ve	  tanı,	  tedavi	  ve	  takipte	  görev	  
alır

İşitme

Çok	  yönlü	  geriatrik	  değerlendirmede	  
yaşlının	  işitme	  fonksiyonunu	  da	  
değerlendirir

Yaşlıda	  işitme	  problemlerini	  sorgulama,	  
değerledirme	  ve	  KBB	  hastalıkları	  
hekimleri	  ile	  konsulte	  etme	  ve	  tanı,	  
tedavi	  ve	  takipte	  görev	  alır

UYKU	  BOZUKLUKLARI Klinik,	  tanı,	  ayırıcı	  tanı
Uykuyu	  ve	  uyku	  ile	  ilgili	  sorunları	  
değerlendirir

Yaşlıda	  uykusuzluk,	  uykuya	  dalamama,	  
sık	  uyanma	  yaşlının	  yaşam	  kalitesini	  
bozduğunu	  bilir

Uyku	  sorunları	  ile	  ilgili	  sebepleri,	  risk	  
faktörlerini	  bilir	  ve	  hastalıkların	  ayırıcı	  
tanısını	  yapar

Tedavi

Uykusuzluk	  tedavisinde	  kullanılan	  tüm	  
ilaçları	  ve	  ilaç	  dışı	  yaklaşımları	  bilir	  ve	  
uygular

Uyku	  problemlerini	  ortaya	  çıkaran,	  
arttıran	  faktör	  ve	  risklerin	  düzeltimesini	  
bilmeli	  ve	  uygulamalıdır.

Tedavide	  kullanılan	  ilaçların	  etki	  ve	  yan	  
etkilerini	  tanır	  ve	  takip	  eder

YAŞLIDA	  AĞRI Klinik,	  tanı,	  ayırıcı	  tanı

Yaşlıda	  ağrının,	  sebeplerinin,	  arttıran	  
faktörlerin	  çok	  boyutlu	  
değerlendirmesini	  bilir	  ve	  uygular
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Ağrı	  sebepleri	  arasında	  ayırıcı	  tanı	  
yapar,	  bu	  konulardaki	  laboratuar	  ve	  
görüntüleme	  yöntemlerini,girişimsel	  
yöntemleri	  ve	  ağrı	  değerlendirme	  ölçek	  
ve	  testlerini	  bilir	  ve	  uygular.

Bu	  testlerin	  ve	  ölçeklerin	  yan	  dal	  
araştırma	  görevlisince	  hastasına	  
uygulandığında	  sosyal	  guvenlik	  kurumu	  
tarafından	  da	  ücretlendirlmesi	  
yapılmalı	  ve	  bu	  konu	  takip	  edilmelidir.

Tedavi
Ağrı	  tedavisinin	  ilaç	  ve	  ilaç	  dışı	  boyut	  ve	  
yöntemlerini	  bilir	  ve	  uygular

Ağrı	  tedavisinde	  kullanılan	  ilaçların	  
tamamının	  etki	  ve	  yan	  etkilerini	  bilir.

Bu	  ilaçların	  her	  türünün	  bu	  hekimce	  
yaşlı	  hastaya	  reçete	  ve	  rapor	  
edilebilmesi	  sağlanmalıdır.

Nöropatik	  ağrı	  tedavisinde	  kullanılan	  
pregabalin,	  gabapentin	  benzeri	  ilaçların	  
yaşlı	  hastaya	  yan	  dal	  araştırma	  
görevlisince	  verilebilmesi,	  reçete	  ve	  
rapor	  edilebilmesi	  için	  sosyal	  güvenlik	  
kurumu	  ilgili	  düzenlemeleri	  takip	  eder.

Bu	  ilaçların	  yaşlı	  hastanın	  nöropatik	  
ağrısındaki	  yeri	  yan	  dal	  araştırma	  
görevlisince	  bilinmeli	  ve	  uygulamalıdır.

Kanser	  ve	  rezistan	  ağrılarda	  kullanılan	  
oral	  ya	  da	  transdermal	  opioidlerin	  etki	  
ve	  yan	  etkilerini	  bilir	  ve	  uygular

BASI	  YARASI Klinik,	  önleme,	  tanı

Bası	  yaralarını	  kolaylaştıran	  ve	  
oluşturan	  risk	  faktörlerini	  bilir	  ve	  
önlemeye	  çalışır

Bası	  yaralarının	  gercek	  tedavisi	  
önlemektir.	  Bunlarla	  ilgili	  risk	  
faktörlerini	  değerlendirme	  ölçek	  ve	  
skalalarını	  kullanmaları	  sağlanmaldır.	  
Bu	  olçeklerinde	  sosyal	  guvenlik	  
kurumunca	  bir	  geriatrik	  değerlendirme	  
yöntemi	  olarak	  algılanması	  ve	  takibi	  ön

Yatak	  yarası	  gelişimi	  yönünden	  
hastasını	  düzenli	  olarak	  değerlendirir,	  
sık	  pozisyon	  değiştirme	  dahil	  
önlemlerini	  alır	  ve	  uygular
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Tedavi

Yatak	  yaraları,	  bası	  yaraları	  önlenmesi	  
ve	  tedavisinde	  kullanılan	  ilaç,	  ürün,	  
medikal	  malzeme,	  havalı	  yatak	  dahil	  
tüm	  ürün	  ve	  malzemeleri	  biliri	  ve	  
hastalarına	  gerekli	  zamanlarda	  uygular	  .

Tüm	  bu	  ürün,malzeme	  ve	  ilaçların	  yan	  
dal	  araştırma	  görevlisince	  hastasına	  
reçete	  ve	  rapor	  edilebilmesi	  ile	  ilgili	  
gerekli	  sosyal	  güvenlik	  kurumu	  
düzenlemeleri	  yapılmalı	  ve	  takip	  
edilmelidir.

SARKOPENİ	  VE	  KIRILGAN	  YAŞLI Klinik,	  tanı,	  ayırcı	  tanı

Sarkopeni	  tanısını,	  kliniğini,	  
komplikasyonlarını	  ve	  belirtilerini	  bilir	  
ve	  hastasında	  arar

Kırılgan	  yaşlı	  (Frailite)	  kavramını	  bilir

Kırılgan	  yaşlılar	  her	  zaman	  daha	  fazla	  
risk	  altındadırlar	  ve	  tespit	  edilmelidir	  ve	  
farklı	  takip	  ve	  tedavileri	  gerekmektedir.	  
Hangi	  yaşlının	  frail(kırılgan)	  olduğu	  
tespiti	  için	  değerlendirme	  ölçekleri	  ve	  
krtiterleri	  vardır.	  Bu	  ölçek	  ve	  kriterleri	  
bilm

Tedavi	  ve	  önlem

Egzersiz	  dahil	  tüm	  ilaçdışı	  ve	  ilaç	  ile	  
sarkopeninin	  önlenmesinde	  ve	  
tedavisinde	  bilgi	  sahibidir	  ve	  
hastalarına	  bu	  ilaçları	  reçete	  ve	  rapor	  
eder

Sarkopenin	  önlenmesinde	  bilgili	  ve	  
uygulayıcı	  olmalıdır

Frail	  (Kırılgan)	  hastaların	  tespit	  
edildikten	  sonra	  tedavi	  ve	  takibini	  daha	  
farklı	  yapar

çok	  yönlü	  geriatrik	  değerlendirme	  ve	  
tüm	  ölçeklerin	  bu	  hastalarda	  
uygulanması	  ve	  tedaviye	  yönelik	  önlem	  
ve	  ilaçların	  kullanılması	  yan	  dal	  
araştırma	  görevlisince	  yapılmalıdır

POLİFARMASİ Polifarmasi	  kavramı

Aşırı	  ilaç	  kullanımı,	  gereksiz	  ilaç	  
kullanımı,	  yanlış	  veya	  uygunsuz	  ilaç	  
kullanımı	  ve	  eksik	  ilaç	  kullanımı	  gibi	  
farklı	  polifarmasi	  tiplerini	  bilir	  ve	  
değerlendirir

Yaşlıda	  ilaç	  kullanımının	  
değerlendirmesi	  ve	  takibi	  bir	  geriatri	  
yan	  dal	  araştırma	  görevlisinin	  ana	  iş	  
yüklerinden	  ve	  eğitim	  alanlarından	  
birisidir.

Yaşlıda	  kullanılan	  tüm	  ilaçları	  reçete	  ve	  
rapor	  edebilir
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yaşlıda	  kullanılan	  tüm	  ilaçların	  etki,	  yan	  
etki,	  endikasyon,	  kontraendikasyonları	  
bilir	  ve	  uygular

Tedaviye	  ve	  önlemeye	  yönelik	  yaklaşımlar

İlaçları	  her	  değerlendirmede	  gözden	  
geçirir;	  endikasyonlarını	  ve	  yan	  
etkilerini	  yeniden	  değerlendiririr

Yaşlı	  ve	  yakınlarını	  ilaç	  etki	  ve	  yan	  
etkileri	  hakkında	  bilgilendirir

Geriatri	  yan	  dal	  araştırma	  görevlsi	  
yaşlıda	  ilaç	  kullanımı	  ve	  sorunlarını	  
düzenli	  olarak	  takip	  etmelidir

MALNÜTRİSYON Klinik	  tanı,	  ayırıcı	  tanı
Malnutrisyon	  her	  yaşlı	  hastada	  
değerlendirir

Mininutrisyonel	  değerlendirme	  ölçeği	  
(MNA)	  başta	  olmak	  üzere	  ölçekler	  yan	  
dal	  araştırma	  görevlisince	  hastalara	  
uygulanmalı	  ve	  riskli	  hastalar	  
belirlenmelidir.	  Bu	  ölçeklerin	  sosyal	  
güvenlik	  kurumunca	  geriatri	  tarafından	  
uygulanan	  ölçekler	  arasında	  sın

Malnutrisyon	  riskleri,	  sık	  görülen	  eşlik	  
eden	  hastalıklarve	  tedavileri	  hakkında	  
bilgi	  sahibi	  olmalıdır	  .
Yaşlıda	  obesiteyi	  tanır,	  sarkopenik	  
obesite	  kavramını	  bilir

Tedavi

Malnutrisyon	  tedavisinde	  kullanılan	  
oral,	  enteral	  ve	  parenteral	  ürünlerin	  
uygulamalarını	  bilir,	  reçete	  ve	  
raporlarını	  düzenler.
Gerekli	  endikasyonlarda	  gastrostomi	  
dahil	  farklı	  beslenme	  yöntemlerinin	  
endikasyonlarını	  koyar	  ve	  
organizasyonunu	  sağlar
Obesite	  tedavisinde	  kullanılan	  ilaçları	  
ve	  ürünleri	  bilir;	  reçete	  ve	  raporlarını	  
düzenler.
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SON	  DÖNEM	  HASTA	  
BAKIMI	  VE	  PALYATİF	  
BAKIM SON	  DÖNEM	  HASTA	  BAKIMI Son	  donem	  hastanın	  yönetimi

Son	  dönem	  hasta	  bakımının,	  geriatrik	  
yaklaşım	  modelleri	  içindeki	  önemini	  
kavramak
Hasta	  ve	  yakınları	  açısından,	  en	  uygun	  
bakım	  ortamının	  (ev,	  bakımevi	  vs)	  
belirlenmesine	  yardımcı	  olmak
Son	  dönem	  bakım	  planının	  
belirlenmesinde,	  hasta	  ve	  yakınlarının	  
tercihleri,	  öncelikleri	  ve	  isteklerini	  göz	  
önünde	  bulundurmak
Yapılması	  düşünülen	  tetkik	  ve/veya	  
tedavilerin	  hasta	  açısından	  kar-‐zarar	  
ilişkisini	  objektif	  olarak	  belirleyip,	  
hastanın	  konforunu	  bozacak	  gereksiz	  
uygulamalardan	  kaçınmak

PALYATİF	  BAKIM Palyatif	  bakımda	  hastanın	  yönetimi

Son	  dönem	  bakım	  sürecinde,	  birincil	  
hedefin	  hastanın	  konforunun	  ve	  
huzurunun	  sağlanması	  olduğunu	  bilmek
Başta	  ağrı	  olmak	  üzere,	  depresyon,	  
bulantı,	  kabızlık	  gibi	  bu	  dönemde	  sık	  
görülen	  semptomların	  etkin	  tedavisini	  
sağlamak
Hastanın	  değerlendirilmesi	  ve	  tedavisi	  
sürecinde,	  interdisipliner	  yaklaşım	  
modellerini	  uygulamak
Hasta	  yakınlarının	  da	  bu	  dönemde	  
gerekli	  psikolojik	  ve	  sosyal	  destek	  
mekanizmalarından	  yararlanmasını	  
sağlamak
Hastanın	  vefatı	  sonrası,	  hasta	  
yakınlarının	  bu	  süreci	  en	  uygun	  şekilde	  
atlatabilmeleri	  için	  gerekli	  önlemlerin	  
alınmasına	  yardımcı	  olmak
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YAŞLI	  BAKIMI SUBAKUT	  BAKIM Subakut	  bakımda	  hastanın	  yönetimi

Hastahanede	  ilk	  tedavileri	  sonuç	  veren	  
hastaların,	  tedavilerinin	  geri	  kalan	  
kısmını	  ve	  rehabilitasyon	  hizmetini	  
aldıkları	  birimlerdir
Akut	  hastalık	  sürecinde	  yaşlılarda,	  
fonksiyonel	  kayıpların	  olabileceğini	  
bilmek	  ve	  tedavi	  süreci	  dahilinde,	  
hastaları	  bu	  açıdan	  da	  değerlendirerek	  
gerekli	  önlemleri	  almak
Akut	  hastalıklarının	  tedavisi	  sürecinde	  
fonksiyonel	  kayıpları	  olan	  yaşlılarda,	  
fonksiyonel	  yetilerin	  tekrar	  
kazanılmasına	  yönelik	  rehabilitasyon	  
programlarını	  planlamak

Tüm	  tedavi	  ve	  rehabilitasyon	  sürecinde	  
ekip	  çalışmasına	  önem	  vermek

KRONİK	  BAKIM kronik	  bakımda	  hastanın	  yönetimi

Uzun	  süreli	  bakım	  ihtiyacının	  olduğu	  
yaşlılarda,	  bu	  bakım	  hizmeti	  için	  en	  
uygun	  ortamın	  (ev,	  gündüzlü	  bakım,	  
bakımevi	  vs)	  belirlenmesine	  yönelik	  
değerlendirme	  yöntemlerini	  bilmek	  ve	  
uygulamak
Yaşlıya	  uygulanacak	  bakım	  hizmetinin	  
planlanmasında	  ve	  takibinde	  ekip	  
çalışmasının	  önemini	  kavramak

EVDE	  BAKIM Yaşlı	  hastada	  evde	  bakım	  yönetimi
Evde	  bakımın	  yaşlı	  hizmetler	  
zincirindeki	  önemini	  kavramak
Evde	  bakım	  hizmetinin	  sunulmasında	  
interdisipliner	  ekip	  çalışmasının	  
önemini	  kavramak
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Evde	  bakım	  hizmetinde,	  yaşlının	  
bireysel	  değerlendirilmesinin	  yanı	  sıra,	  
ev	  ortamının	  fiziki	  şartlarının	  ve	  aile	  
destek	  olanaklarının	  da	  
değerlendirilmesinin	  önemini	  kavramak
Yaşlının	  bakımından	  sorumlu	  kişilerin,	  
bakıcı	  tükenmişliği	  açısından	  
değerlendirmelerini	  yaparak,	  bu	  
sorunun	  giderilmesine	  yönelik	  gerekli	  
önlemleri	  almak

HUZUREVİ-‐BAKIMEVİ
Huzurevi,	  bakımevi	  ve	  rehabilitasyon	  
merkezlerindeki	  hastanın	  yönetimi

Huzurevi-‐Bakımevi	  kavramları	  
arasındaki	  farkı	  kavramak
Yaşlının	  kuruma	  kabulünde,	  çok	  yönlü	  
değerlendirme	  yöntemlerini	  
uygulayarak,	  yaşlı	  için	  en	  uygun	  bakım	  
ve	  rehabilitasyon	  planını	  belirlemek

Bakım	  planının	  belirlenmesi,	  
uygulanması	  ve	  sonuçlarının	  
değerlendirilmesi	  süreçlerinde	  ekip	  
çalışmasının	  önem	  vermek
Kurumsal	  bakım	  hizmetinde,	  yaşlı	  
bireyin	  ihtiyaçlarına	  göre,	  fiziki	  şartların	  
oluşturulması	  veya	  mevcut	  şartların	  
iyileştirilmesi	  yönünde	  
değerlendirmeler	  yapmak
Toplu	  yaşanılan	  bu	  tür	  kurumlarda,	  
bulaşıcı	  hastalıklar	  açısından	  gerekli	  
önlemleri	  almak

Yaşlının	  kuruma	  ilk	  kabulünde,	  bulaşıcı	  
hastalıklar	  açısından	  kapsamlı	  
değerlendirilmesi
Temizlik	  ve	  hijyen	  kurallarının	  
uygulanması
Aşılama
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Bulaşıcı	  hastalık	  tespitinde,	  gerekli	  
önlemlerin	  (karantina	  vs)	  alınması

Kurumsal	  bakım	  hizmetinde,	  yaşlıların	  
psikolojik	  ve	  sosyal	  ihtiyaçlarına	  da	  
cevap	  verecek	  uygulamaların	  önemini	  
kavramak
Yaşlı	  ihmali	  ve	  istismarı	  konularında	  
duyarlı	  olmak,	  ve	  yaşlının	  
değerlendirmesinde	  bu	  konuları	  da	  
hassasiyetle	  göz	  önünde	  bulundurmak
Bakıcı	  tükenmişliğinin	  önlenmesi	  ve	  
giderilmesi	  hususunda,	  kurumsal	  olarak	  
gerekli	  önlemlerin	  alınmasının	  
gerekliliğini	  kavramak

İLETİŞİM	  BECERİLERİ HASTA	  İLE	  İLETİŞİM Hasta	  ile	  iletişim	  becerileri

Konuşmalarda	  hastayla	  göz	  teması	  
kurmak,	  açık-‐uçlu	  sorular	  sormak,	  
hastanın	  sorularına	  cevap	  vermek,	  
empati	  göstermek,	  yeterli	  zaman	  
tanımak

Sözlü	  iletişim	  ve	  etkili	  dinlemenin	  
önemini	  bilme	  ve	  uygulama

Beden	  dilini	  iyi	  okur	  ve	  uygular
Etkili	  dinlemenin	  önemini	  bilme	  ve	  
uygulama

Unutkanlık,	  davranış	  bozuklukları,	  
işitme	  sorunları	  olan	  yaşlılarla	  iletişim	  
kurar

Sözlü	  iletişim	  ve	  etkili	  dinlemenin	  
önemini	  bilme	  ve	  uygulama
İletişimde	  etik	  kurallara	  uyma

Yaşam	  kalitesi	  açısından	  hastanın	  
beklentilerini	  öğrenir

Hastalarla	  etkili	  iletişimin	  önemini	  
kavrama

Sosyal	  ve	  psikolojik	  etmenlerin	  yaşlının	  
sağlık	  durumu	  ve	  kendini	  iyi	  hissetmesi	  
üzerine	  etkisinin	  önemini	  kavrama
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Kronik	  veya	  tedavisi	  olmayan	  
hastalıkları	  olan	  yaşlının	  
fonksiyonlarındaki	  küçük	  iyileşmelerin	  
yaşam	  kalitesi	  üzerinde	  büyük	  
düzelmeler	  yapacağını	  bilme

Hastaya	  hastalığın	  seyri,	  tedavilerin	  
etkinliği,	  yan	  etkiler	  ve	  prognoz	  
hakkında	  bilgi	  verir

Hastalarla	  etkili	  iletişimin	  önemini	  
kavrama

Kötü	  haber	  verirken	  empatik,	  açık	  ve	  
güvenilir	  davranır

Sözlü	  iletişim	  ve	  etkili	  dinlemenin	  
önemini	  bilme	  ve	  uygulama
İletişimde	  etik	  kurallara	  uyma

HASTA	  YAKINLARI	  İLE	  İLETİŞİM Hasta	  yakınları	  ile	  iletişim	  becerileri
Hastanın	  sorunları	  konusunda	  gerçekçi	  
bilgiler	  verir

Hasta	  yakınlarıyla	  etkili	  iletişimin	  
önemini	  kavrama
Tedaviler	  hakkında	  hasta	  yakınları	  ve	  
diğer	  personeli	  eğitecek	  bilgi	  ve	  tecrübe	  
sahibi	  olma

Hasta	  bakıcı	  ve	  ailelerine	  yönelik	  
psikososyal	  ve	  rehabilitatif	  programlar	  
düzenler

Hasta	  yakınlarıyla	  etkili	  iletişimin	  
önemini	  kavrama
Tedaviler	  hakkında	  hasta	  yakınları	  ve	  
diğer	  personeli	  eğitecek	  bilgi	  ve	  tecrübe	  
sahibi	  olma

Kötü	  haber	  verirken	  hasta	  ve	  ailesinin	  
isteklerine	  saygılı	  ve	  tıbbi	  etik	  ilkelere	  
uygun	  davranır

Hasta	  yakınlarıyla	  etkili	  iletişimin	  
önemini	  kavrama
Terminal	  hastaların	  yakınlarıyla	  iletişim	  
kurabilme

HEKİM	  VE	  DİĞER	  PERSONELLE	  
İLETİŞİM Hekim	  ve	  diğer	  personelle	  iletişim	  becerileri

Diğer	  sağlık	  profesyonelleri	  ve	  
çalışanlarına	  ve	  görev	  alanlarına	  saygı	  
duyar

Diğer	  sağlık	  personeli	  ve	  doktorlarla	  
etkili	  iletişimin	  önemini	  kavrama

Yaşlının	  tedavisinde	  interdisipliner	  
ekibin	  bir	  üyesi	  olarak	  çalışır

Yaşlı	  bakımında	  interdisipliner	  
yaklaşımın	  önemini	  kavrama
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Tedaviler	  hakkında	  hasta	  yakınları	  ve	  
diğer	  personeli	  eğitecek	  bilgi	  ve	  tecrübe	  
sahibi	  olma

Geriatri	  ekibine	  liderlik	  eder
Diğer	  sağlık	  personeli	  ve	  doktorlarla	  
etkili	  iletişimin	  önemini	  kavrama
Yaşlı	  bakımında	  interdisipliner	  
yaklaşımın	  önemini	  kavrama
Tedaviler	  hakkında	  hasta	  yakınları	  ve	  
diğer	  personeli	  eğitecek	  bilgi	  ve	  tecrübe	  
sahibi	  olma

ARAŞTIRMA	  VE	  
AKADEMİK	  
ÇALIŞMALAR DERGİ	  KLÜBÜ	  ÇALIŞMALARI Süreli	  yayınları	  aktif	  takip	  eder

Ayda	  en	  az	  1	  dergi	  klübü	  faaliyetine	  
katılmak

Yaşlılıkla	  ilgili	  yeni	  araştırmalar	  ve	  
literatür	  hakkında	  bilgi	  sahibi	  olmak

SEMİNER	  UYGULAMALARI Seminerlere	  aktif	  katılır
Ayda	  en	  az	  1	  seminer	  çalışmasına	  
katılmak

Yaşam	  boyunca	  tıbbi	  bilgileri	  edinme,	  
eleştirme,	  muhakeme	  etme,	  
sentezleme	  ve	  yeni	  bilgileri	  uygulama	  
becerilerini	  sağlamak

KONGRE	  VE	  TOPLANTI	  KATILIMI
Eğitim	  süresince	  ulusal/uluslar	  arası	  
kongre/toplantılara	  katılır

Eğitim	  süresince	  en	  az	  1	  kongreye	  
katılır

Yaşlı	  bakımı	  ve	  hastalıkları	  konusunda	  
interdisipliner	  toplantı	  ve	  tartışmalar	  
düzenleme	  ve	  katılma

Eğitim	  süresince	  ulusal/uluslar	  arası	  kongrelerde	  
bildiri	  sunar En	  az	  1	  sozlü	  veya	  poster	  bildiri	  sunar

Bir	  çalışmanın	  değerlendirme	  ve	  
sunulmasında	  görev	  alma

DERNEK	  ÜYELİKLERİ Alanında	  bilimsel	  derneklere	  üye	  olur
Yaşlılık	  alanında	  en	  az	  bir	  ulusal	  
mesleki/bilimsel	  derneğin	  üyesi	  olur

Mesleki	  standartların	  belirlenmesi	  ve	  
bu	  standartlara	  uyumun	  önemini	  
kavramak
Yaşam	  boyu	  öğrenmenin	  devamının	  
önemini	  kavramak

BİLİMSEL	  ÇALIŞMA	  YAPMA Bilimsel	  çalışmalarda	  aktif	  rol	  üstlenir
Bir	  çalışmanın	  planlanma	  ve	  
uygulamasında	  görev	  alır
Biyoistatistiğin	  temel	  ilkeleri	  ve	  sık	  
kullanılan	  istatistiksel	  yöntemleri	  
öğrenir	  ve	  uygular
Etik	  komiteye	  en	  az	  bir	  çalışma	  
protokolü	  hazırlayıp	  sunar

Bilimsel	  çalışmalarda	  uyulacak	  etik	  
kuralları	  öğrenip	  uygulama
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Araştırmaların	  hukuki	  yönlerinin	  
değerlendirilmesi

Bir	  çalışmanın	  değerlendirme	  ve	  
sunulmasında	  görev	  alır

Çalışma	  verilerini	  değerlendirmeyi,	  
laboratuvar	  çalışmalarını	  takip	  edip	  
sonuçlarını	  klinikte	  uygulamayı	  
öğrenme

En	  az	  bir	  bilimsel	  makaleyi	  hazırlar
Klinik	  ve	  deneysel	  araştırmalar	  
yapmanın	  öğrenilmesi

HUKUKİ	  
UYGULAMALAR YAŞLI	  İHMALİ Yaşlı	  ihmalini	  tanır,	  bildirir	  ve	  gerekli	  önlemleri	  alır

Yaşlıların	  hastane	  dışı	  ortamda	  sosyal,	  
fonksiyonel	  ve	  psikolojik	  yönlerden	  
yeterli	  bakım	  ve	  desteğe	  sahip	  olup	  
olmadığını	  irdeler,	  ve	  olası	  
problemlerde	  çözüm	  önerilerinde	  
bulunur

Topluma	  yaşlılığın	  fizyolojik	  bir	  süreç	  
olduğunun	  aktarılabilmesi
Toplumun	  her	  kesiminde	  yaşlılar	  için	  
tüketici	  önyargısından	  çıkarılma	  
girişimleri

Yaşlıların	  kendilerini	  sosyal	  izolasyona	  
tabi	  tutmalarının	  önüne	  geçilmesi	  için	  
uygulamalarda	  bulunur

YAŞLI	  İSTİSMARI
Yaşlı	  bireyin	  hangi	  yönlerden	  istismara	  
açık	  olduğunu	  bilir

Yaşlının	  bu	  duruma	  karşı	  koyabilecek	  
donanıma	  sahip	  hale	  getirilmesi

İstismara	  maruz	  kalmış	  yaşlıyı	  tanır
İstismar	  saptanması	  durumunda	  
başvurulacak	  yasal	  yöntemleri	  ve	  
sorumluluklarını	  bilir

YASAL	  KONULAR
Yaşlılık	  alanındaki	  hukuki	  uygulamaları	  bilir	  ve	  takip	  
eder

Yaşlı	  kişinin	  tedavi	  ve	  karar	  
noktalarında	  temel	  hasta	  haklarına	  
saygı	  gösteririr
Gizlilik	  ilkesinin	  temel	  sorumluluk	  
olduğu	  bilinciyle	  hareket	  eder
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Kognitif	  yeti	  kaybı	  ve/veya	  psikolojik	  
sorunları	  olan	  yaşlılarda	  onam	  alınma	  
prosedürlerini	  bilir	  ve	  uyar

Hastanın	  yeterliliğinden	  şüphe	  duyulan	  
durumlarda	  hasta	  yerine	  karar	  
verebilecek	  uygun	  kişinin	  onayı	  
alınması

İLAÇ	  RAPORLARI-‐MALÜLİYET	  
RAPORLARI

İlaç,	  maluliyet	  ve	  yaşlı	  ile	  ilgili	  raporları	  mevzuata	  
uygun	  olarak	  düzenler

Raporlarının	  alınış,	  geçerlilik,	  
değerlendirilme	  ve	  raporu	  verebilecek	  
yetkili	  sağlık	  kuruluşlarını	  bilir
Yaşlılara	  sağlanan	  hak	  ve	  hizmetlerden	  
yararlanabilmeleri	  için	  rapor	  tertip	  eder	  
ve	  uygular

Yaşlıya	  ilaç	  raporları	  çıkartma	  
konusunda	  yetkindir

Gerçeğe	  uygun	  olmayan	  raporları	  
kasten	  düzenleyenler	  ve	  kullananlar	  ile	  
üzerinde	  tahrifat,	  silinti	  ve	  kazıntı	  olan	  
raporlarla	  karşılaşıldığında	  
yaşanabilecek	  yasal	  sorumlulukların	  
bilincinde	  olmak

Vesayet	  konusunda	  hukuki	  kriterleri	  
bilir	  ve	  uygulamasını	  düzenler

ETİK	  KONULAR YAŞLI	  AYIRIMCILIĞI Yaşlı	  ayrımcılığı	  ile	  mücadele	  eder

Yaşlı	  ayrımcılığının,	  sağlık	  çalışanları	  
dahil	  toplumun	  tüm	  kesimini	  tehdit	  
eden	  ve	  yaşlılara	  uygulanan	  sağlık	  
hizmetlerini	  negatif	  etkileyebilecek	  bir	  
sorun	  olduğunu	  kavrar	  ve	  bununla	  
mücadele	  eder

Yaşlıların	  toplumun	  tüm	  bireyleri	  ile	  
aynı	  haklara	  sahip	  olduğunu	  bilme
Kaynakların	  adil	  ve	  eşit	  şekilde	  
dağıtılması	  konusunda	  çalışmalarda	  
bulunabilme
Yaşlılarda	  ortaya	  çıkan	  sağlık	  
yakınmalarının	  fizyolojik	  değişiklerin	  
gölgesinde	  bırakılarak	  gözden	  
kaçırılmaması	  konusunda	  bilgi	  sahibi	  
olma
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Bir	  bireyin	  ilgi,	  saygı	  ve	  korunma	  
hakkının	  yaşla	  birlikte	  alınamayacağı	  
ilkesine	  bağlıdır

Yaşlılara	  yönelik	  toplumda	  pozitif	  
ayrımcılığı	  teşvik	  eder

Yaşlıların	  sosyal,	  kültürel	  ve	  sağlık	  
hizmetlerinden	  etkin	  bir	  şekilde	  
yararlanabilmesi	  için	  çalışılma	  ve	  
önerilerde	  bulunabilme

HASTA	  DEĞERLERİ	  VE	  ÖNCELİKLERİNİ	  
ÖNE	  ALMAK

Hasta	  değerleri	  ve	  öncelikleri	  uygulamalarında	  
belirleyici	  olur

Yaşlıların	  tıbbi	  sorunları	  dışında	  sosyal	  
önceliklerini	  de	  öğrenir	  ve	  saygı	  gösterir

Sıklıkla	  göz	  ardı	  edilen	  sosyal	  sorunları	  
da	  irdeleme	  ve	  saptama,	  çözüm	  
önerilerinde	  bulunabilme

Yaşlı	  hastaya	  yaklaşımda	  hastanın	  
otonomisine-‐özerkliğine	  saygı	  gösterir,	  
hastanın	  yararını	  gözetir	  ve	  zarar	  
vermeme	  ilkelerine	  özen	  gösterir
Kişinin	  kendi	  hayatı,	  vücudu	  ve	  medikal	  
bakımı	  hakkında	  verdiği	  kararlara	  
saygılı	  davranır

KARAR	  VERME	  YETENEĞİ Karar	  verme	  süreçlerinde	  yetkinlik
Hasta	  hakkında	  verilen	  medikal	  karar	  ve	  
uygulamaların	  sorumluluklarını	  alır Hastaya	  göre	  karar	  verme
Tam	  iyilik	  halinin	  (fizyolojik,	  kognitif,	  
fonksiyonel)	  korunması	  ve	  idamesinde	  
bütüncül	  yaklaşır

Yaşlılık	  fizyolojisinin	  iyi	  
değerlendirilmesi

Karar	  verme	  sürecinde	  multidisipliner	  
ekipin	  diğer	  üyelerinin	  de	  görüşlerini	  
alır
Aile	  ve	  hastayla	  sağlıklı	  iletişim	  kurar,	  
bilgi	  verir	  ve	  görüşlerini	  alır

HASTANIN	  SOSYOKÜLTÜREL	  
ÖZELLİKLERİNE	  SAYGI Yaşlı	  hastada	  sosyokültürel	  boyut

Hastanın	  hangi	  sosyokültürel	  özelliklere	  
sahip	  olursa	  olsun,	  aynı	  sağlık	  
hizmetlerinden	  yararlanma	  hakkına	  
sahip	  olduğu	  kavramına	  saygılıdır
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Yaşlıları	  kronolojik	  yaş,	  beklenen	  yaşam	  
süresi,	  ırk,	  cinsiyet,	  gelir	  düzeyi,	  sosyal	  
statü,	  meslek,	  inanç	  gibi	  sosyokültürel	  
özelliklerine	  göre	  ayırıma	  tabi	  tutmaz

Ülkemizdeki	  yaşlıların	  sosyokültürel	  ve	  
ekonomik	  düzeylerinin	  bilimesi,	  uzun	  
süreli	  finans	  yetenekleri	  ve	  bakım	  
giderlerinin	  iyi	  değerlendirilmesi

Yaşlı	  bireylerin	  hayat	  deneyim	  ver	  
tecrübelerine	  saygı	  duyar	  ve	  hastaya	  
yaklaşımlarda	  bu	  gerçeği	  göz	  önünde	  
tutar

ÖTANAZİNİN	  YASAK	  OLDUĞU Ötanazi	  kavramı	  ve	  geriatri
Ötanazinin	  ülkemizde	  legal	  bir	  
uygulama	  olmadığını	  bilir
Ötenazinin	  her	  ne	  şart	  altında	  olursa	  
olsun	  hayata	  değer	  verme	  etik	  ilkesi	  ile	  
çakıştığını	  bilir

İnsan	  yaşamına	  saygı	  kavramının	  
benimsenmesi

Ötanaziye	  yatkın	  hasta	  ve	  hasta	  
yakınlarına	  yasal	  konularda	  bilgi	  verir
Ötenazi	  ile	  geri	  dönüşümsüz	  
hastalıklarda	  tıbbi	  destek	  çekilmesi	  
arasındaki	  farkı	  bilir,	  yasal	  boyutlarını	  
takip	  eder

Ötenaziye	  alternatif	  olarak	  etkin	  
palyatif	  bakım	  seçeneklerinin	  bilinmesi

SOSYAL	  
YAKLAŞIMLAR ÇEVRESEL	  ÖZELLİKLER Çevre	  düzenlemeleri	  ve	  yaşlılık

Yaşlı	  bireyin	  yaşadığı	  ortamı	  ve	  
çevresini	  değerlendirir
Yaşadığı	  evin	  düzenlenmesine	  yardım	  
eder.
Ev	  kazalarını	  önlemek	  için	  önerilerde	  
bulunur.
Yaşlılara	  hizmet	  verecek	  kurum	  ve	  
kuruluşlara	  çevre	  düzenlemesi	  ile	  ilgili	  
danışmanlık	  hizmeti	  verir.

SOSYAL	  HİZMET	  UYGULAMALARI Sosyal	  hizmet	  boyutu	  ve	  geriatrist
Yaşlılara	  yönelik	  sosyal	  hizmet	  
uygulamalarını	  bilir
Yaşlıyı	  ve	  yakınını	  barınmaya	  yönelik	  
hizmetlerde	  yönlendirir.
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Yaşlı	  veya	  yakınını	  bakım	  hizmetleri	  
konusunda	  bilgilendirir.
Yaşlıya	  boş	  zamanlarını	  değerlendirme	  
konusunda	  yönlendirir
Yaşlının	  yaşamı	  ve	  ekonomik	  
sorunlarına	  ilişkin	  yardım	  almasına	  yol	  
gösterir.

DİĞER	  KURUMLARLA	  İLİŞKİLER Yaşlılık	  alanındaki	  kurumlarla	  ilişkiler
Yaşlıya	  hizmet	  veren	  kurumlar	  ve	  
düzenlemeler	  konusunda	  bilgi	  sahibidir.
Yaşadığı	  ildeki	  huzurevlerini,	  
bakımevlerini,	  evde	  bakım	  hizmetlerini,	  
sosyal	  toplum	  örgütlerini	  tanır.	  
Gerektiği	  durumlarda	  yaşlıyı	  buralara	  
yönlendirir.

İNTERDİSİPLİNER	  
EKİP	  KAVRAMI Ekip	  çalışması İnterdisipliner	  ekip	  tanımı	  ve	  önemi İnterdisipliner	  ekip	  tanımını	  bilir

Yaşlı	  bireyler,	  tıbbi	  problemlerinin	  yanı	  
sıra,	  psikolojik,	  sosyal,	  çevresel,	  ailesel,	  
ekonomik,	  hukuki	  bir	  çok	  alanda	  da	  
problemlerin	  oldukça	  sık	  gözlendiği	  
bireylerdir.	  Bu	  problemlerin	  rasyonel	  
çözümü,	  söz	  konusu	  alanları	  da	  içine	  
alan	  çok	  yönlü	  bi

Geriatrik	  hastanın	  değerlendirmesinde,	  
ekip	  çalışmasına	  öncelik	  ve	  önem	  verir
Disiplinlerarası	  eşitlik	  ilkesine	  saygı	  
gösterir
Yaşlının	  tedavi	  ve	  takip	  edildiği	  tüm	  
basamaklarda	  (evde	  bakım,	  gündüzlü	  
bakım,	  poliklinik,	  klinik,	  
huzurevi/bakımevi	  vs)	  ekip	  çalışmasına	  
özen	  gösterir

LİDERLİK	  GÖREVİ
Disiplinlerarası	  ekip	  çalışmasına	  liderlik	  
eder
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Her	  bir	  disiplinin	  hasta	  hakkındaki	  görüş	  
ve	  önerilerine	  saygı	  gösterir
Ekibin	  çalışma	  prensiplerini	  belirler	  ve	  
takip	  eder
Ekip	  elemanlarının	  uyumlu	  çalışmasına	  
yönelik	  gerekli	  düzenlemeleri	  yapar

KOORDİNATÖRLÜK
Hasta	  hakkında	  görüş	  bildiren	  tüm	  ekip	  
elemanlarının	  görüşlerini	  dikkate	  alır

Tüm	  görüşlerin	  ışığı	  altında,	  hasta	  için	  
en	  doğru	  tedavi,	  takip	  ve	  rehabilitasyon	  
planının	  oluşmasını	  sağlar
Aykırı	  görüşlerin	  mevcudiyetinde,	  
disiplinlerarası	  mutabakatın	  
sağlanmasına	  yönelik	  girişimlerde	  
bulunur

UZMANLIK	  
ÖĞRENCİSİNİN	  
DEĞERLENDİRMESİ SÜREKLİ	  DEĞERLENDİRME

Yan	  dal	  araştırma	  görevlisi	  geriatri	  bilimdalı	  veya	  
ünitesinde	  o	  bilimdalının	  veya	  ünitenin	  uygun	  
göreceği	  sıklık	  ve	  şekilde	  tüzüğe	  ve	  yönetmeliklere	  
uygun	  olarak	  düzenli	  değerlendirmelere	  tabi	  tutulur.

SINAVLAR

Geriatri	  yan	  dal	  eğitimini	  tamamlayan	  yan	  dal	  
araştırma	  görevlisi	  çalıştığı	  kurumda	  Geriatri	  öğretim	  
üyesi	  veya	  uzmanı	  varsa	  onun	  ve	  İç	  hastalıkları	  
AD’dan	  veya	  kliniğinden	  diğer	  öğretim	  üyelerinin	  
katılımı	  ile	  yazılı	  ve	  sözlü	  bir	  sınav	  sonucunda	  başarılı	  
olduğu	  takdirde	  Geriatri	  uzmanı	  olmaya	  hak	  kazanır.	  
İlgili	  eğitim	  hastanesi	  ve	  üniversitede	  Geriatri	  
uzmanı	  olmayan	  durumlarda	  o	  kurumda	  yan	  dal	  
eğitimi	  yapılamaz.	  Bu	  durumda	  yan	  dal	  eğitimi	  içi
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TEZ

Yan	  dal	  araştırma	  görevlisi	  en	  az	  1	  tez	  danışmanı	  
geriatri	  uzmanı	  veya	  öğretim	  üyesi	  danışmanlığında	  
bir	  yan	  dal	  tezi	  yapmak	  zorundadır.	  Yan	  dal	  tezinin	  
savunma	  sınavı,	  yan	  dal	  uzmanluk	  sınavı	  oncesi	  
tüzük	  ve	  yönetmeliklere	  uygun	  olarak	  bitirilmelidir.	  
Yan	  dal	  tezinin	  scı	  veya	  scı-‐expanded	  kapsamındaki	  
dergilerde	  yayın	  haline	  gelmesi	  ilgili	  bilimdalınca	  
özendirilme	  yapılmalıdır.

ASİSTAN	  KARNESİ

Geriatri	  yan	  dal	  araştırma	  görevlisi	  asistan	  karnesi	  o	  
geriatri	  bilimdalınca	  oluşturulmalıdır.	  Geriatri	  
bilimdallarının	  asistan	  karnesinin	  benzer	  ozelliklerde	  
olması	  icin	  mevcut	  geriatri	  bilimdallarının	  kullandığı	  
asistan	  karneleri	  kullanılması	  yararlı	  olacaktır.	  Karne	  
uygulaması	  tüzük	  ve	  yönetmelik	  gereği	  bir	  
zorunluluk	  olacaktır.
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