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Önsöz	  

	  

1. GİRİŞ	  
	  
	  

	  
	  

2. DAYANAK	  
a. Müfredatın	  Amacı	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  

Müfredat	  Haritası:	  	  

Dış	  rotasyon	  yoktur.	  	  

Aşağıda	  iç	  rotasyonlar	  tanımlanmaktadır.	  

1)	   İki	  yıl	  içinde,	  eğitim	  veren	  birimin	  uygun	  göreceği	  şekilde	  düzenlenmek	  kaydıyla;	  

	   	   	   Toplam	  11	  (on	  bir)	  ay	  EMG	  ve	  uyarılmış	  potansiyeller	  laboratuvarlarında	  çalışır	  

	   	   	   Toplam	  10	  (on)	  ay	  EEG	  laboratuvarlarında	  çalışır	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yasal	  izinler	  bu	  süreler	  içinde	  sayılır	  
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2)	   İkinci	  yıl	  içinde	  1	  ay	  Polisomnografi	  (birimde	  yapılamıyorsa	  Polisomnografi	  yapılabilen	  bir	  dış	  merkezde	  gerçekleştirilmelidir)	  

laboratuvarında	  çalışır	  

3)	   İkinci	  yıl	  içinde	  Toplam	  2	  ay	  EEG,	  EMG,	  uyarılmış	  potansiyeller	  veya	  polisomnografi	  laboratuvarlarından	  tercih	  ettiği	  bir	  ya	  da	  ikisinde	  

çalışır	  

4)	  Klinik	  ve	  poliklinikte	  hasta	  takibi	  ve	  tedavisine	  yönelik	  görevleri	  iki	  yıl	  içinde	  birimin	  uygun	  göreceği	  program	  çerçevesinde	  

gerçekleştirir.	  

5)	  Acil	  servis	  ve	  yoğun	  bakımda	  tetkik	  ile	  ilgili	  görevleri	  iki	  yıl	  içinde	  birimin	  uygun	  göreceği	  program	  çerçevesinde	  gerçekleştirir.	  

c. Asistanlık	  Süreci	  
i. Kayıt	  Şekli	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

d. Asistanlık	  Süresi	  
e. Yan	  Dallar	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

1-‐ Eğitici	  olarak,	  eğitici	  niteliklerine	  sahip,	  biri	  ağırlıklı	  olarak	  EEG	  eğitimi	  verebilecek	  ve	  biri	  ağırlıklı	  

olarak	  EMG	  eğitimi	  verebilecek	  en	  az	  iki	  Klinik	  Nörofizyoloji	  uzmanı	  bulunmalıdır.	  	  

2-‐ Eğiticiler	  eğitici	  niteliği	  taşımalıdır	  (Profesör,	  Doçent,	  Şef,	  Şef	  yardımcısı)	  

3-‐ Klinik	  Nörofizyoloji	  uzmanı	  yardımcı	  doçent,	  	  baş	  asistanlar	  ve	  uzmanlar	  ile	  Klinik	  Nörofizyoloji	  

uzmanı	  olmayan	  öğretim	  üyeleri,	  öğretim	  görevlileri,	  şef,	  şef	  yardımcısı	  ve	  başasistanlar	  eğitim	  

sorumluları	  nezaretinde	  uzmanlık	  eğitiminde	  görev	  alabilir.	  

Fiziksel	  	  

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

1)	   Bir	  üniversite	  ya	  da	  Sağlık	  Bakanlığı	  eğitim	  hastanesi	  Nöroloji	  klinikleri	  bünyesinde	  olmalıdır.	  

2)	   EEG,	  EMG,	  EP,	  polisomnografi	  laboratuarlarına	  sahip	  olmalıdır.	  

a)	   Çalışır	  durumda	  en	  az	  2	  (iki)	  EEG	  cihazı	  (en	  az	  bir	  tanesi	  uzun	  süreli	  Video	  EEG	  ve	  

polisomnografi	  kaydı	  yapabilmelidir)	  

b)	  Çalışır	  durumda	  en	  az	  2	  (iki)	  EMG	  cihazı	  (en	  az	  bir	  tanesi	  her	  türlü	  uyarılmış	  potansiyel	  

incelemesi	  yapabilmelidir)	  cihazı	  olmalıdır.	  
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c)	  Çalışır	  durumda	  en	  az	  bir	  Transkraniyal	  manyetik	  stimulasyon	  cihazı	  olmalıdır.	  

c)	  	  Yetişmiş	  en	  az	  2	  (iki)	  EEG	  ve	  1	  (bir)	  EMG	  teknisyeni	  bulunmalıdır.	  

d)	   Yılda	  2000	  üzerinde	  EEG,	  1500	  üzerinde	  EMG	  ve	  200	  üzerinde	  EP	  incelemesi	  yapılmalıdır.	  

Portföy	  	  

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

a) Serebral	  ve	  serebellar	  hastalıklar	  (Demyelinizan	  ve	  dismyelinizan	  hastalıklar,	  

ekstrapiramidal	  sistem	  hastalıkları,	  Epilepsi,	  Bilinç	  bozukluğu,	  ansefalit	  ve	  ansefalopatiler,	  

Demans,	  uyku	  bozuklukları,	  Konjenital	  ve	  edinsel	  strüktürel	  hastalıklar),	  	  beyin	  sapı	  

hastalıkları,	  kranial	  sinir	  hastalıkları,	  Medulla	  spinalis	  hastalıkları,	  ön	  boynuz	  hastalıkları,	  

radikülopatiler,	  pleksopatiler,	  Periferik	  sinir	  sistemi	  hastalıkları,	  motor	  son	  plak	  

hastalıkları,	  kas	  hastalıkları,	  eksitabilite	  bozuklukları,	  kanal	  hastalıkları,	  otonom	  sinir	  

sistemi	  hastalıkları,	  santral	  ve	  periferik	  sinir	  sistemi	  travmatik	  hastalıklarına	  yönelik	  

elektrofizyolojik	  incelemelerini	  yapar	  

b) Epilepsi,	  uyku	  bozuklukları,	  kranial	  sinir	  hastalıkları,	  Medulla	  spinalis	  hastalıkları,	  ön	  

boynuz	  hastalıkları,	  radikülopatiler,	  pleksopatiler,	  Periferik	  sinir	  sistemi	  hastalıkları,	  

motor	  son	  plak	  hastalıkları,	  kas	  hastalıkları,	  eksitabilite	  bozuklukları,	  kanal	  hastalıkları,	  

otonom	  sinir	  sistemi	  hastalıkları	  ve	  periferik	  sinir	  sistemi	  travmatik	  hastalıklarının	  takip	  

ve	  gereğinde	  tedavisini	  yapar	  
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c) Erişkin	  ve	  çocukta,	  denetim	  altında	  olmak	  üzere,	  toplam	  an	  az	  1000	  EEG	  rapor	  etmek	  

(ayaktan	  EEG	  laboratuvarlarında	  yapılan	  "rutin"	  ve	  "uykuda	  EEG"	  çekimlerini	  ve	  

yatırılarak	  yapılan	  saçlı	  deri	  elektrodları	  ile	  veya	  kafa	  içi	  elektrodları	  ile	  yapılan)	  

d) Yukarda	  belirtilen	  EEG	  lerden	  en	  az	  50	  iktal	  kayıt	  incelemesi	  (en	  az	  40'ı	  fokal	  başlangıçlı	  

nöbet	  olmak	  üzere)	  ve	  bu	  EEG’leri	  rapor	  etmek	  	  

e) Erişkin	  ve	  çocukta,	  denetim	  altında,	  en	  az	  25,	  acil	  ve	  yoğun	  bakım	  ünitelerinde	  portabl	  

şartlarda	  veya	  uzun	  süreli	  monitorizasyon	  şeklinde	  çekilen	  EEG	  leri	  değerlendirmek	  ve	  

rapor	  etmek	  

f) Erişkin	  ve	  çocukta,	  denetim	  altında,	  toplam	  en	  az	  5,	  ameliyathanede	  çekilen	  

elektrokortikografi	  (enaz	  iki)	  veya	  intraoparatif	  skalp	  elektrodlarla	  EEG	  

monitorizasyonunu	  (en	  az	  iki)	  kayıtlarını	  incelemiş	  olmak	  veya	  	  rapor	  etmek	  

(Genişletilmiş	  müfredata	  eklenmesi	  tavsiye	  edilir)	  

g) Erişkin	  ve	  çocukta,	  denetim	  altında,	  en	  az	  20	  polisomnografi	  (EEG,	  EOG,	  solunum,	  kas	  

hareketi,	  EKG	  kaydının	  yapıldığı	  )	  rapor	  etmeli	  

h) Yukarda	  belirtilen	  polisomnografik	  kayıtlamaların	  en	  az	  5	  tanesi	  CPAP	  titrasyonlu	  olmalı	  

en	  az	  3	  tanesi	  çoklu	  uyku	  latans	  testi	  içermelidir.	  

i) En	  az	  500	  adet	  normal	  veya	  patolojik	  kas	  EMG	  si	  yapılmalıdır	  
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j) En	  az	  500	  adet	  sinir	  iletimi	  çalışması	  yapılmalıdır	  

k) En	  az	  50	  adet	  F	  dalgası	  çalışması	  yapılmalıdır	  

l) En	  az	  20	  adet	  fasiyal	  sinir	  çalışması	  yapılmalıdır	  

m) En	  az	  30	  ardısıra	  sinir	  uyarım	  çalışması	  yapılmalıdır	  

n) En	  az	  20	  adet	  H	  refleksi	  çalışması	  yapılmalıdır	  

o) En	  az	  20	  adet	  göz	  kırpma	  refleks	  çalışması	  yapılmalıdır	  

p) En	  az	  10	  adet	  Tek	  Lif	  EMG'	  si	  yapılmalıdır	  

q) En	  az	  10	  adet	  otomatik	  motor	  ünit	  analizi	  (multi	  MUP	  analiz)	  yapılmalıdır	  	  (Genişletilmiş	  

müfredata	  eklenmesi	  tavsiye	  edilir)	  

r) En	  az	  3	  adet	  motor	  ünit	  sayısı	  tahminleme	  çalışması	  (MUNE)	  yapılmalıdır	  	  (Genişletilmiş	  

müfredata	  eklenmesi	  tavsiye	  edilir)	  

s) En	  az	  3	  adet	  makro	  EMG	  yapılmalıdır	  	  (Genişletilmiş	  müfredata	  eklenmesi	  tavsiye	  edilir)	  

t) En	  az	  denetimli	  20,	  denetimsiz	  30	  VEP	  çalışması	  yapılmalıdır	  

u) En	  az	  denetimli	  10,	  denetimsiz	  20	  SEP	  çalışması	  yapılmalıdır	  	  

v) En	  az	  denetimli	  10,	  denetimsiz	  10	  BAEP	  çalışması	  yapılmalıdır	  
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w) En	  az	  denetimli	  10,	  denetimsiz	  10	  TMS	  çalışması	  yapılmalıdır	  	  

x) En	  az	  beş	  intraoperatif	  moniterizasyon	  izler	  (Genişletilmiş	  müfredata	  eklenmesi	  tavsiye	  

edilir)	  

	  

	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Klinik	  Nörofizyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  1/24

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Klinik Görevler
Serebral ve serebeller 
hastalıklar

Demiyelinizan ve Dismyelinizan 
Hastalıklar

Demiyelinizan ve dismyelinizan 
hastalıklarda yapılması gereken 
elektrofizyolojik incelemeleri planlar

Santral sinir sisteminde myelin ilişkili 
hastalıklarda kullanılması gereken 
elektrofizyolojik yöntemleri sınıflar
VEP normal değerlerini tanımlar
SEP normal değerlerini tanımlar
BAEP normal değerlerini tanımlar
MEP normal değerlerini tanımlar

Ekstrapiramidal Hastalıklar Klinik ayırıcı tanısını yapar
İstemsiz hareket kaydını bilir Tremorogram endikasyonlarını sayar

EEG- EMG koherans yöntemleri 
endikasyonlarını sayar
İğne EMG endikasyonlarını sayar
Yüzeyel EMG endikasyonlarını sayar

Epilepsi Öykü alır
Fizik ve Nörolojik muayene yapar
Klinik ayırıcı tanısını yapar

Elektrofizyolojik incelemeyi planlar
Erişkin ve çocukta rutin EEG 
endikasyonlarını sayar
Erişkin ve çocukta provakasyon yöntemleri 
endikasyonlarını sayar
Erişkin ve çocukta video EEG 
monitorizasyon endikasyonlarını sayar
Elektrokortikografi kullanım 
endikasyonlarını sayar

EEG incelemesini yapar
Elektrofizyolojik incelemeyi 
değerlendirir

Çocuk ve erişkinde normal uyanıklık EEG 
paternlerini tanımlar
Çocuk ve erişkinde normal uyku EEG 
paternlerini tanımlar
Çocukluk ve erişkinde anormal fokal EEG 
paternlerini tanımlar
Çocukluk ve erişkinde anormal jeneralize 
EEG paternlerini tanımlar

12/35



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Klinik	  Nörofizyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  2/24

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çocukluk ve erişkinde iktal EEG 
paternlerini tanımlar
Çocukluk ve erişkinde inter iktal EEG 
paternlerini tanımlar

Tedaviyi planlar
Takibini yapar

Bilinç Bozukluğu Bilinç bozukluğunun düzeyini tanımlar Bilinç bozukluğu skalalarını sayar ve açıklar
Klinik ayırıcı tanısını yapar

Elektrofizyolojik tetkikleri planlar
Komalı hastada EEG çekimi sırasında 
kullanılan uyarı yöntemlerini tanımlar
Beyin ölümü EEG çekim protokolünü 
tanımlar
Beyin sapı değerlendirme yöntemlerini 
sınıflar
Bilinç bozukluğu - olaya ilişkin endojen 
potansiyel ilişkilerini açıklar
Beyin ölümü tanısında kalorik testin yerini 
açıklar

Elektrofizyolojik verileri değerlendirir EEG de koma paternlerini tanımlar
Non konvulsif status epileptikus EEG 
paternlerini tanır
EEG de spesifik ve non spesifik ansefalit 
paternlerini sınıflar

Ensefalit ve Ensefalopatiler
Ensefalit ve ensefalopatilerin klinik 
belirtilerini tanır.

Ensefalit ve ensefalopatilerin klinik 
belirtilerini açıklar.

Varsa bilinç bozukluğunun düzeyini 
belirler

Bilinç bozukluğu skalalarını tanımlar ve 
açıklar

Klinik ayırıcı tanısını yapar

Ensefalit ve ensefalopatilerin ayırıcı 
tanısında gözönüne alınacak hastalıkları 
sınıflandırır

Elektrofizyolojik tetkikleri planlar
EEG de görülen tanıya götürebilecek 
paternleri tanımlar.
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Ensefalit ve ensefalopati tanısında 
kullanılabilecek diğer elektrofizyolojik 
testleri tanımlar ve karşılaştırır.

Elektrofizyolojik bulguları değerlendirir.
Demans Öykü alır

Fizik ve nörolojik muayene yapar
Klinik ayırıcı tanısını yapar

Elektrofizyolojik incelemeyi planlar
Demanslarda uygulanabilecek 
elektrofizyolojik testleri tanımlar
Demanslarda ortaya çıkan özgün EEG 
paternlerini tanımlar
Demanslarda kullanılan olaya ilişkin 
endojen potansiyelleri tanımlar

Elektrofizyolojik bulguları değerlendirir
Uyku Bozuklukları öykü alır

Fizik ve nörolojik muayene yapar.
Uyku bozukluklarının ayırıcı tanısını 
yapar.

Elektrofizyolojik incelemeleri planlar. Polisomnografik kayıtlamaları değerlendirir.
MSLT kayıtlamalarını uygular ve 
değerlendirir.

Elektrofizyolojik incelemeleri 
değerlendirir.

Tedaviyi planlar ve takibini yapar.

CPAP ve diğer solunum destek cihazlarının 
titrasyonlarının yapılmasını ve bunlara göre 
solunum destek yöntemlerini düzenler.

Konjenital ve Edinsel Strüktürel 
Hastalıklar Öykü alır

Fizik ve nörolojik muayene yapar
Klinik ayırıcı tanısını yapar
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Elektrofizyolojik incelemeyi planlar
Beyin tümörlerinde uygulanabilecek 
elektrofizyolojik testleri tanımlar
Serebrovasküler hastalıklarda 
uygulanabilecek elektrofizyolojik testleri 
tanımlar
Kortikal displazilerde uygulanabilecek 
elektrofizyolojik testleri tanımlar

Elektrofizyolojik bulguları değerlendirir.

Beyin sapı hastalıkları Beyin Sapı Hastalıkları Öykü alır
Beyin sapı tutuluşuna ait klinik 
yakınmaların ne olduğunu açıklar.
Beyin sapı anatomi ve kanlanmasını 
tanımlar.

Fizik ve nörolojik muayene yapar
Beyin sapı tutuluşuna ait klinik işaretleri 
tanımlar.

Klinik ayırıcı tanısını yapar
Elektrofizyolojik incelemeyi planlar Beyin sapı reflekslerini tanımlar

Beyin sapı reflekslerinin anatomo-fizyolojik 
ilişkisini açıklar.
Beyin sapı hastalıklarında BAEP 
endikasyonlarını tanımlar
Beyin sapı hastalıklarında SEP 
endikasyonlarını tanımlar
Beyin sapı hastalıklarında EMG 
endikasyonlarını tanımlar
Beyin sapı hastalıklarında EEG 
endikasyonlarını tanımlar

Kraniyal sinir hastalıkları Kraniyal nöropatiler Öykü alır

Fiziksel ve nörolojik muayeneyi yapar.
Kraniyal sinirleri sayar, fonksiyonlarını 
açıklar.

Klinik ayırıcı tanısını yapar.
Tutulan kraniyal sinirlere göre tanıyı tahmin 
eder.
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Elektrofizyolojik incelemeleri planlar.

Tutulan sinirlere göre elektrofizyolojik tanı 
yöntemlerinin neler olması gerektiğini 
açıklayabilir.
Kraniyel sinir hastalıklarında etkilenen 
beyin sapı reflekslerini tanımlar.

Elektrofizyolojik verileri değerlendirir.
Medulla spinalis 
hastalıkları Miyelit ve miyelopatiler Öyküyü alır.

Miyelit ve miyelopatilerin hastalık öykü 
özelliklerini bilir.

Fizik ve nörolojik muayene bulgularını 
değerlendirir Klinik tanı, ayırıcı tanıyı yapabilir.

Uygun elektrofizyolojik işlemleri seçer, 
karşılaştırır

Myelit ve miyelopatilerde SEP, dermatomal 
SEP ve MEP ile rutin elektrofizyoloji 
endikasyonlarını değerlendirir.
Uygun olan, (yonlendiren hekimin istediği) 
elektrofizyolojik incelemeyi yapar

Yapılan elektrofizyolojik inceleme 
sonuçlarını yorumlar

klinik-elektrofizyolojik verileri 
değerlendirerek doğru tanıya ulaşır

Medulla spinalis basıları ve 
travmalar

Öykü ve klinik muayene bulgularını 
değerlendirir Klinik tanıda doğru sentezi yapabilir

Klinikle ilintili olarak uygun 
elektrofizyolojik inceleme planı yapabilir

Uygun elektrofizyolojik işlemleri seçer, 
karşılaştırır

Gerekli olan rutin elektrofizyoloji ile SEP, 
dermatomal SEP ve MEP, miyotomal MEP 
endikasyonlarını değerlendirir.

Yapılan elektrofizyolojik inceleme 
sonuçlarını yorumlar

klinik-elektrofizyolojik verileri 
değerlendirerek doğru tanıya ulaşır

Servikal spondiloz ve diğer 
dejeneratif hastalıklar

Öykü ve klinik muayene bulgularını 
değerlendirir

M.spinalisin dejeneratif hastalıklarında 
klinik yaklaşımı yapar

Uygun elektrofizyolojik işlemleri seçer, 
karşılaştırır

Gerekli olan SEP, dermatomal SEP ve MEP, 
miyotomal MEP ile rutin elektrofizyoloji 
endikasyonlarını değerlendirir.
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Doğru tanıya uygun elektrofizyolojik 
yöntemler aracılığıyla varmak

Yapılan elektrofizyolojik inceleme 
sonuçlarını yorumlar

klinik-elektrofizyolojik verileri 
değerlendirerek doğru tanıya ulaşır

Ön boynuz-motor nöron hastalıkları Öykü alır
Fizik ve nörolojik muayene bulgularını 
değerlendirir

Ön boynuz-motor nöron hastalıklarında 
nörolojik belirti-bulguları bilir.

Ön boynuz-motor nöron hastalıklarının 
ayırıcı tanısını ve sınıflandırmasını 
açıklar

Ön boynuz-motor nöron hastalıklarında 
gerekli ayırıcı tanıyı öğrenir.

Gerekli elektrofizyolojik inceleme 
yöntemlerini karşılaştırır

Rutin ve rutin dışı Elektrofizyolojik 
yöntemleri ile MEP incelemelerinin 
endikasyonlarını tanımlar
İnceleme planını oluşturur

Yapılan elektrofizyolojik incelemelerin 
sonuçlarını değerlendirir ve yorumlar

klinik-elektrofizyolojik verileri 
değerlendirerek doğru tanıya ulaşır

Ön boynuz hastalıkları
Periferik sinir hastalıkları Polinöropatiler Öykü alır

Fizik ve nörolojik muayeneyi yapar
Klinik ayırıcı tanıyı yapar
Elektrofizyolojik incelemeleri planlar Duyusal sinir iletim çalışmasını açıklar

Motor sinir iletim çalışmasını açıklar
Refleks çalışmasını açıklar
Geç yanıtlar çalışmasını açıklar
İğne EMG sini açıklar
Sempatik deri yanıtları incelemesini açıklar

Elektrofizyolojik incelemeleri uygular Duyusal sinir iletim çalışması yapar
Motor sinir iletim çalışması yapar
Refleks çalışması yapar
Geç yanıtlar çalışması yapar
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İğne EMG si yapar
Sempatik deri yanıtları incelemesi yapar

Elektrofizyolojik incelemeleri 
değerlendirir Rapor yazar
Elektrofizyolojik inceleme dışındaki 
gerekli tetkikleri planlar Kan tetkiki planlar

BOS tetkiki planlar
Görüntüleme incelemesi planlar

Tuzak nöropatiler Öykü alır
Fizik ve nörolojik muayeneyi yapar
Klinik ayırıcı tanıyı yapar
Elektrofizyolojik incelemeleri planlar Duyusal sinir iletim çalışmasını açıklar

Motor sinir iletim çalışmasını açıklar
Refleks çalışmasını açıklar
Geç yanıtlar çalışmasını açıklar
İğne EMG sini açıklar

Elektrofizyolojik incelemeleri uygular Duyusal sinir iletim çalışması yapar
Motor sinir iletim çalışması yapar
Refleks çalışması yapar
Geç yanıtlar çalışması yapar
İğne EMG si yapar

Elektrofizyolojik incelemeleri 
değerlendirir Rapor yazar

Periferik sinir yaralanmaları Öykü alır
Fizik ve nörolojik muayeneyi yapar
Klinik ayırıcı tanıyı planlar
Elektrofizyolojik incelemeleri planlar Duyusal sinir iletim çalışmasını açıklar

Motor sinir iletim çalışmasını açıklar
Geç latans çalımasını açıklar
F refleksi çalışmasını açıklar
İğne EMG sini açıklar

Elektrofizyolojik incelemeleri uygular Duyusal sinir iletim çalışması yapar
Motor sinir iletim çalışması yapar
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Geç latans çalıması yapar
F refleksi çalışması yapar
İğne EMG si yapar

Elektrofizyolojik incelemeleri 
değerlendirir Rapor yazar
Elektrofizyolojik takibini yapar

Sinir-kas bileşkesi 
hastalıkları Presinaptik hastalıklar Öykü alır.

Presinaptik kavşak hastalıklarına özgü klinik 
öyküyü tanımlar.

Muayene eder
Presinaptik kavşak hastalıkları muayenesini 
açıklar ve uygular.

Kullanılacak elektrofizyolojik 
yöntemleri belirler.

Ardışık sinir uyarımı ve yorulma sonrası 
bileşik kas aksiyon potansiyeli 
değişimlerinin presinaptik hastalıklara özgü 
olanlarını tanımlar.

Elektrofizyolojik sonuçları değerlendirir 
ve tanı koyar.

Elektrofizyolojik sonuçlar ve klinik veriler 
ile tanıyı çözümler.
Presinaptik tutuluşa neden olan etyolojileri 
ve hastalıkları tanımlar.

Tedavisini planlar ve takibini yapar.
Presinaptik hastalıkların tedavisi ve tedavi 
yöntemlerini açıklar.

Postsinaptik edinsel hastalıklar Öykü alır.
Postsinaptik kavşak hastalıklarına özgü 
klinik öyküyü tanımlar.

Muayene eder.
Postsinaptik kavşak hastalıkları muayenesini 
ve klinik bulguları açıklar.

Kullanılacak elektrofizyolojik 
yöntemleri belirler.

Ardışık sinir uyarımı ve yorulma sonrası 
bileşik kas aksiyon potansiyeli değişimleri 
ve tek lif EMG tekniğini postsinaptik 
hastalıklara özgü olanlarını tanımlar.

Elektrofizyolojik sonuçları değerlendirir 
ve tanı koyar.

Elektrofizyolojik sonuçlar ve klinik veriler 
ile tanıyı çözümler.
Presinaptik tutuluşa neden olan etyolojileri 
ve hastalıkları tanımlar.
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Tedavisini planlar ve takibini yapar.
Postsinaptik hastalıkların tedavisi ve tedavi 
yöntemlerini açıklar.

Konjenital miyastenik sendromlar Öykü alır.
Konjenital kavşak hastalıklarına özgü klinik 
öyküyü tanımlar.

Muayene eder.
Konjenital kavşak hastalıkları muayenesini 
ve klinik bulguları açıklar.

Kullanılacak elektrofizyolojik 
yöntemleri belirler.

Ardışık sinir uyarımı ve yorulma sonrası 
bileşik kas aksiyon potansiyeli değişimleri 
ve tek lif EMG tekniğini konjenital kavşak 
hastalıklarına özgü olanlarını tanımlar.

Elektrofizyolojik sonuçları değerlendirir 
ve tanı koyar.

Elektrofizyolojik sonuçlar ve klinik veriler 
ile tanıyı çözümler.

Tedavisini planlar ve takibini yapar.
Konjenital kavşak hastalıklarının tedavisi ve 
tedavi yöntemlerini açıklar.

Kas hastalıkları Edinsel kas hastalıkları Öykü alır.
Edinsel kas hastalıklarına özgü klinik 
öyküyü tanımlar.

Muayene eder.
Edinsell kas hastalıkları muayenesini ve 
klinik bulguları açıklar.

Kullanılacak elektrofizyolojik 
yöntemleri belirler.

Sinir iletimleri, iğne EMG ve diğer EMG 
yöntemlerinin tanısal önemini açıklar.

Elektrofizyolojik sonuçları değerlendirir 
ve tanı koyar.

İğne EMG sonuçları ve klinik özellikler, 
biokimyasal analizler, genetik veriler ile 
tanıyı çözümler.

Tedavisini planlar ve takibini yapar.
Edinsel miyopatilerin tedavi yöntemlerini 
açıklar.

Konjenital kas hastalıkları Öykü alır.
Konjenital kas hastalıklarına özgü klinik 
öyküyü tanımlar.

Muayene eder.
Konjeintal kas hastalıkları muayenesini ve 
klinik bulguları açıklar.

Kullanılacak elektrofizyolojik 
yöntemleri belirler.

Sinir iletimleri, iğne EMG ve diğer EMG 
yöntemlerinin tanısal önemini açıklar.
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Elektrofizyolojik sonuçları değerlendirir 
ve tanı koyar.

İğne EMG sonuçları ve klinik özellikler, 
biokimyasal analizler, genetik veriler ile 
tanıyı çözümler.

Tedavisini planlar ve takibini yapar.
Konjenital miyopatilerin tedavi yöntemlerini 
açıklar.

Metabolik, toksik ve iyatrojenik kas 
hastalıkları Öykü alır.

Metabolik ve toksik kas hastalıklarına özgü 
klinik öyküyü tanımlar.

Muayene eder.
Metabolik ve toksik kas hastalıkları 
muayenesini ve klinik bulguları açıklar.

Kullanılacak elektrofizyolojik 
yöntemleri belirler.

Sinir iletimleri, iğne EMG ve diğer EMG 
yöntemlerinin tanısal önemini açıklar.

Elektrofizyolojik sonuçları değerlendirir 
ve tanı koyar.

ğne EMG sonuçları ve klinik özellikler, 
biokimyasal analizler, genetik veriler ile 
tanıyı çözümler.

Tedavisini planlar ve takibini yapar.
Metabolik ve toksik miyopatilerin tedavi 
yöntemlerini açıklar.

Otonom sinir sistemi 
hastalıkları
Hipereksitabilite 
hastalıkları
Kanal hastalıkları
Radikülopatiler Öykü alır

Fizik ve nörolojik muayene 
bulgularını değerlendirir

Ön tanı ve uygulanacak elektrofizyolojik 
yaklaşımı planlama mümkün olur

Radikülopatilerde ayırıcı tanıyı 
tanımlar
Gerekli elektrofizyolojik inceleme 
yöntemlerini uyarlar

Ön tanıyı elektrofizyoloji katlısı ile 
doğrulayabilir

Yapılan elektrofizyolojik 
incelemelerin sonuçlarını 
değerlendirir ve yorumlar

Klinik ve elektrofizyolojik verileri 
birleştirir ve doğru tanıyı sağlar
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Pleksopatiler Öykü alır
Yakınmaları, yakınmaların kronolojik 
gelişimini, yayılımını tartışır

Pleksopatilerin, hikeye özelliklerini, 
yakınmaları ve yakınmaların seyrini bilir.

Fizik ve nörolojik muayene 
bulgularını değerlendirir Fizik ve nörolojik muayeneyi yapar

Pleksopatilerde ortaya çıkan fizik ve 
nörolojik muayene bulgularını bilir.

Tanıyı destekleyici ve şüphe getirici 
bulguları belirler Pleksoparilerde ayırıcı tanıyı yapabilir.

Diğer spinal sinir hastalıklarının 
ayırıcı tanısına açıklık getirir

Öykü ve muayene bulguları ile tanıyı ve 
muhtemel öntanıları belirler

Pleksopatilerde ayırıcı tanıyı 
yapabşilmelidir.

Gerekli elektrofizyolojik incelemeyi 
planlar

Kıyaslamalı sinir iletim,iğne EMG, geç 
yanıtlar ve SEP, MEP incelemelerini 
karşılaştırır

Pleksopatilerde EMG, SEP veya MEPin 
değerini ve tercih nedenlerini bilmelidir.
Seçilen (veye gönderen doktorun istediği 
tekniğin) pleksopati bulgularını bilir.

Uygun gördüğü (veya gönderen 
doktorun istediği) elektrofizyolojik 
yöntemi (EMG/SEP/MEP)uygular

Uygun gördüğü (veya gönderen doktorun 
istediği) elektrofizyolojik yöntemi 
(EMG/SEP/MEP)uygulamayı bilir.
Pleksopatlerde yapması gereken sinir iletim 
çalışmaları ve iğne EMG nın yerlerini bilir

Elektrofizyolojik incelemelerin 
sonuçlarını değerlendirir ve 
yorumlar

Klinik ve elektrofizyolojik bulguların 
analizini yapar.

Pleksopatilerin anatomik tutuluşuna göre 
elektrofizyolojik bozukluğun değişimini 
tartışır

Tanıyı destekleyici veya şüphe getirici 
bulguları tartışır

Pleksopati nin elektrofizyolojik 
ayrıcıtanısını yapar

Yukarıdaki tartışmaların sonucuyla 
tanıyı kesinleştirir.

Pleksopatiye ait klinik ve elektrofizyolojik 
tartışmayı yapar

Laboratuvar 
görevler EEG

Çocuk ve erişkinde rutin EEG 
(ayaktan)

Hastayı kabul edip, kısa hikayesini alır, 
EEG istek kağıdını okur ve hastayı 
bilgilendirir

Çocuk ve erişkinde EEG endikasyonlarını 
tanımlar
Kullanılan bazı ilaçların EEG ye olası 
etkilerini tanımlayabilir.
Şuur ve kooperasyon durumu, yeni 
geçirilmiş nöbetlerin EEG yi hangi yönde 
değiştirebileceğini açıklar.
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Çekime hazırlar EEG elektrodlarını tanır.

Elektrotların temizlenme yöntemini açıklar.
Saçlı deriye elektrod yerleştirmeyi 10-20 
Uluslararası sistemine göre öğrenir ve 
alıştırmalarını yapar.
Montajları düzenler , uyarlar.

EEG çekimini gerçekleştirir
EEG cihazlarını inceler ve çalışma 
prensiplerini tanımlar..
Minimum EEG çekim kriterlerini 
tanımlayabilir.
uygun filtre , frekans ayarlarını tanımlar.

EEG çekimi sırasındaki hiperventilasyon, 
göz açıp-kapama, fotik stimülasyon, duruma 
göre spesifik uyaranları EEG sırasında 
verme (refleks epilepsilerde) nonepileptik 
nöbet şüphesinde telkin yöntemi, indüksiyon 
gibi provakasyon yöntemlerini sayar
Çekim sırasında beklenmedik nöbet 
geçirme, ajitasyon gibi durumlarda 
yapılacakları açıklar

EEG yi değerlendirir
EEG çekimi sırasında oluşabilecek 
artefaktları tanımlar ve önlemini alır.
Provokasyon yöntemlerine olan EEG 
cevaplarını açıklayabilir
Normal ve anormal EEG paternlerini tanır
Peryodik deşarjları tanır ve sınıflar
İnteriktal ve iktal epileptiform paternleri 
tanır
Psödoepileptiform paternler 
(nonepileptiform epileptiform paternleri) 
tanır.
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Çocuk ve erişkinde Rutin EEG 
raporlamasını yapar.

Raporlamada standart formatı ve 
terminolojiyi tanımlayabilir..

Çocuk ve erişkinde uyku 
deprivasyonlu ve uyku EEG si 
(ayaktan)

Hastayı kabul edip, kısa hikayesini alır, 
EEG istek kağıdını olur ve hastayı 
bilgilendirir

Çocuk ve erişkinde Uyku ve uyku 
deprivasyonlu EEG çekim kriterlerini 
tanımlar ve uygular.
Kullanılan bazı ilaçların EEG ye olası 
etkilerini tanımlayabilir
Şuur ve kooperasyon durumu, yeni 
geçirilmiş nöbetlerin EEG yi hangi yönde 
değiştirebileceğini açıklar.

Çekime hazırlar EEG eletrodlarını tanır.
Elektrotların temizlenme yöntemini açıklar
Saçlı deriye elektrod yerleştirmeyi 10-20 
Uluslararası sistemine göre öğrenir ve 
alıştırmalarını yapar.
Uyku montajında orta hat elektrotlarını 
içeren uygun montajı düzenler.
Uyku sırasında kas hareketi , kalp, solunum 
gibi parametreleri de kaydetmek istiyorsa 
kullanılacak ekstra elektrotları tanımlayıp 
yerleştirmeyi, uygun montajlarda 
kullanmayı açıklayabilir.

EEG çekimini gerçekleştirir
Çekim sırasında oluşan artefaktları tanır ve 
yok etmeyi gösterir.
Çekim sırasında nöbet olursa müdahaleyi 
açıklayabilir.
Süresinin bir uyku siklüsünü içermesini 
düzenler

EEG yi değerlendirir
EEG çekimi sırasında oluşabilecek 
artefaktları tanımlar ve önlemini alır.
Normal Uyku paternlerini tanımlar
Anormal uyku paternlerini bilir.
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İnteriktal, ve iktal epileptiform paternleri 
tanımlar

İyi huylu küçük dikenler gibi 
nonepileptiform epileptiform paternleri tanır

EEG yi rapor eder.
Standart rapor şeklini ve geçerli 
terminolojiyi tanımlar.

Çocuk ve erişkinde uzun süreli 
video EEG Monitorizasyon

Hasta hikayesi alınıp, ayrıntılı fizik ve 
nörolojik muayene yapılır ve eski 
tetkikleri gözden geçirilir.

Epilepsi nöbet ve epilepsi sendromlarını 
sınıflandırır
Epilepsi hastalarında kullanılan inceleme 
yöntemlerini sayar

Hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve 
gerektiğinde eğitim amaçlı 
görüntülerinin kullanılabileceği yönünde 
iznin de olduğu yazılı izin alınır

Çocuk ve erişkinde EEG endikasyonlarını 
tanımlar

Bilgi verirken ve yazılı onam kağıdında 
olası morbidite ve hatta mortalite 
konusunda bilgi verilir

Güvenlik açısından , olası status epileptikus 
gelişmesi durumlarında tedaviyi ve 
yapılacakları açıklar.
Oksijen, entübasyon seti gibi acil setlerin 
sağlanmasının önemini açıklar

Çekime hazırlar Elektrotları tanır
Elektrotların hijyenini sağlamayı tanımlar
Kollodion gibi yapıştırıcıların olası 
zararlarından korunmayı düzenler
Hastanın önceki bilgilerine göre montajları 
düzenler
Uzun süreli video EEG monitorizasyon 
ünitesinde gereken ekstra elektrotları bilir ve 
yerleştirmesini tanımlar (Sfenoidal 
elektrodlar, T1, T2 elektrodları v.b.)
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Gerektiğinde kullanılabilecek diğer ekstra 
elektrodlar ( kas aktivitesi, EKG gibi diğer 
parametreleri de monitorize etmek için) 
seçimini yapar.
Hemşire ve refakatçi hasta yakınlarının 
nöbet gerçekleştiğinde yapacakları ( 
düğmelere basma, o anda hasta güvenliğini 
sağlama, muayene gibi) düzenler

Çekimi gerçekleştirir
Hemşire, teknisyen, refakatçi hasta yakını 
eğitimlerini düzenler
Artefaktları tanımayı , yok etmeyi, önlemeyi 
açıklar
Çekim günlerce sürebileceğitden belli 
aralıklarla elektrotların jellenmesinin 
önemini gösterir
Gerektiğinde, nöbetlerin önce olmasını 
sağlamak üzere, antiepileptik ilaçları 
azaltmayı, hiperventilasyon yöntemini 
kullanmayı tanımlar.
Refleks epilepsilerde uyaranı kullanmayı 
düzenler
Nöbet olduğunda nöbet sırasında uygun 
sorularla muayeneyi gösterebilir.
Nonepileptik psikojenik nöbet 
düşünülüyorsa indüksiyon yöntemlerini 
uygular

Çekimi değerlendirir Artefaktları tanımlar
interiktal EEG anomalilerini tanır.
Nonepileptiform epileptiform paternleri 
tanımlar
İktal EEG paternlerini tanır.
İktal semiyolojiyi tanımlar
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Elektroklinik korelasyon (semiyolojinin 
ortaya çıkmasının o sıradaki EEG ile 
korelasyonu) gerçekleştirebilir.

Uzun süreli videoEEG 
monitorizasyonun raporunu yazar

Ulusal ve uluslararası kabul görmüş rapor 
formatını tanımlar

Çocuk ve erişkinde acil koşullarda 
EEG

Önce acil durumdaki hastanın hayati 
fonksiyonlarını gözden geçirir ve 
önlemleri alır

Şuur bozukluğunu derecelendirmeyi, 
komayı sınıflar
Status epileptikus ve nöbet tiplerini sınıflar
Acil durumlarda tedaviyi açıklayabilir

Hastayı çekime hazırlar

Rutin EEG çekime hazırlama hedeflerine ek 
olarak, duruma uygun montajlar, sensitivite 
ayarları, filtrelemeleri düzenler. EKG gibi 
ek elektrotları düzenler.

Çekimi gerçekleştirir
Acil koşullarda çok olabilecek artefaktları 
tanır ve önlemek için yapılacakları açıklar
Status epileptikus durumu varsa tedaviyi 
başlatır, sürdürür -EEG sırasında- değişen 
elektrografik paternleri tanımlar.
Çeşitli nedenlerle EEG süresinin diğer rutin 
EEG lerden daha kısa-ağır ajitasyon 
durumlarında- veya çok daha uzun - status 
epileptikus durumlarında tedaviyi de 
izlemek nedeniyle - olabileceğini açıklar

Çekimi değerlendirir
Çekim sürerken bir yandan da 
değerlendirmenin neden sürdüğünü açıklar
Status epileptikusta görülen EEG 
paternlerini tanımlar
İlaçların EEG üzerine etkilerini yorumlar
Ensefalit ve bazı metabolik 
ensefalopatilerde , tanı koydurabilecek de 
olan EEG paternklerini tanımlayabilir.

EEG yi raporlar
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Çocuk ve erişkinde yoğun Bakımda 
EEG

Hasta hakkında bilgi edinir, hastanın 
şuur durumuna göre onu bilgilendirir

Yoğun bakımda EEG çekimi 
endikasyonlarını sayar

Hastayı EEG çekimine hazırlar

Acil durumlarda EEG çekimine hazırlamaya 
ek olarak , burada çekimin uzun sürebileceği 
i öngörülerek elektrot yapıştırıcılarının 
neden kollodion gibi uzun süreli 
dayananlardan seçilebileceğini açıklar

Çekimi gerçekleştirir

Çekimi gerçekleştirmede başlangıçta 
değerlendirme de yapması gerektiğini 
açıklar
Acil durumlarda EEG çekim 
gerçekleştirmesine ek olarak, yoğun 
bakımda EEG bazen saatlerce devam 
edebilecektir. Bu durumda yoğun bakım 
çalışan doktor ve hemşirelerinin de 
eğitiminin sağlanmasının önemini açıklar
Status epileptikus durumunda yapılacakları 
açıklar

Çekimi değerlendirir

Yoğun bakımlarda çekim sırasında neden 
çok sık değerlendirilme gerektiğini ve hangi 
sıklıkta değerlendirmeye çekim anında 
gidilmesi gerektiğini açıklar
Artefaktları, özellikle yoğun bakıma has 
artefaktları tanımlar ve önleme yöntemlerini 
açıklar

Rapor yazar
Çocuk ve erişkinde kortikografi Hastanın hikayesini alır

Fizik ve norolojik muayenesini yapar.
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Hikaye, muayene ve diğer tetkiklere 
göre elekrot yerleşimini planlar. Bunun 
amaeliyat sırasında mı (peroperatuvar), 
epilepsi cerrahisi öncesi kafa içi 
eletrotlarla monitorize mi edileceği 
(preoperatuvar) kararını verir Kafa içi elektrodlarının tiplerini sayar.

Kafa içi elektrotlar yerleştirme 
endikasyonlarını sayar.

Elektrotlar cerrah tarafından 
yerleştirildikten sonra elektrotlar cihaza 
bağlanır ve hazırlanan montajlara göre 
çekime geçilir.
EEG ler değerlendirilir. artefaktları tanır

kortikografik kayıtların interiktal 
paternlerini tanımlar
kortikografik kayıtların iktal paternlerini 
tanımlar

EEG ler rapor edilir.

Kortikal Stimülasyon

Kafa içi elektrotla izlenen hastalarda 
stimülasyon için bilgi verilir, olası 
komplikasyonlar anlatılır

Kortikal stimülasyon ile beyin haritalaması 
endikasyonlarını sayar
Stimülasyon sırasında gerçekleşebilecek 
nöbet, ajitasyon gibi durumlarda 
yapılacakları açıklar

Stimülasyon uygulanır Stimülatörde uygun parametreleri düzenler
Afterdischarge ortaya çıktığında 
yapılacakları sayar
Uyarı sırasında olanları çözümler ve 
değerlendirir

Kortikal stimülasyon ile olan beyin 
haritalamasını rapor eder

Bilgi içeren şekilde amaca uygun rapor 
etmeyi açıklar

Polisomnografi
CPAP titrasyonlu veya titrasyonsuz 
polisomnografi çekimi

PSG endikasyonu koyar ve hastayı 
bilgilendirir Uyku bozuklukları sınıflamasını açıklar
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Tanısında PSG gereken uyku bozukluklarını 
ve minimal PSG kayıtlama düzeneğini 
açaıklar.
CPAP ve benzeri solunum destek 
cihazlarının endikasyonlarını açıklar ve 
farklarını sayar.

PSG için hastayı hazırlar, elektrodların 
montajını yapar

PSG kayıtlamlarında kullanılan elektrod 
türleri ve gerekli durumları açıklar.
Elektrod yerleşim yerleriniaçıklar.
PSG cihazının temel çalışma prensiplerini 
açıklar.

Hastayı uykuya bırakır ve çekimi 
gerçekleştirir. Gerekirse CPAP montajı 
yaparak titrasyon uygulaması yapar.
PSG kayıtlarını inceler, uyku ve 
solunum olaylarını skorlar. Uyku skorlama kriterlerini sayar.
Skorlama sonucunda elde ettiği verilere 
göre solunumsal ve diğer uyku 
bozukluğunu olaylarını değerlendirir, 
raporlar.

İlgili duruma göre hastanın tedavisini 
düzenler.

Solunumsal ve diğer uyku bozukluklarının 
medikal veya destek tedavi yöntemlerini 
açıklar.

Çoklu uyku latansı testi uygulama

MSLT endikasyonu koyma veya başka 
bir hekim tarafından yapılan MSLT istek 
endikayonunun uygunluğunu denetler. MSLT endikasyonlarını sayar.
Hastayı hazırlar, elektrod montajlarını 
yapar.

MSLT temel tekniğini açıklar. MSLT için 
gereken elektrod montajlamasını açıklar.

5 ayrı uyku oturumunda PSG kaydı 
yapar.
PSG kayıtlarını skorlar, uyku latansı ve 
REM latanslarını belirler. MSLT ve PSG skorlama kriterlerini sayar.
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Sonuçları rapor eder.
MSLT sonuçlarına göre hipersomni ve 
narkolepsi tanı kriterlerini açıklar.

Hastanın takip ve tedavisini planlar ve 
yapar. Narkolepsi tedavisini açıklar.

EMG
EMG tetkiki istenen hastadan öykü 
alır, muayene yapar, değerlendirir

TANIYA UYGUN EMG YÖNTEMİNİ 
SEÇER EMG endikasyonlarını sınıflar

Polinöropati protokolünü tanımlar
Tuzak nöropati protokollerini tanımlar
Kas hastalıkları protokollerini tanımlar
Ön boynuz hastalığı, radikülopati ve 
pleksopati protokollerini tanımlar farklarını 
açıklar
Kraniyal nöropati protokollerini tanımlar
Hastalığa göre incelenecek kasları ve 
sinirleri seçer, seçim nedenini açıklar
Uygulanacak refleks çalışmalarını tanımlar
Uygulanacak geç latanslı yanıtları tanımlar

HASTAYI HAZIRLAR HASTAYI BİLGİLENDİRİR
EMG nin kullanımını sınırlayan durumları 
açıklar
EMG sırasında oluşabilecek komplikasyon 
ve istenmeyen durumları açıklar

Hasta ve ortamı EMG incelemesine 
fiziksel olarak hazırlar

Laboratuvar ortamında görülebilecek 
artefakları tanımlar, çözümleme 
yöntemlerini açıklar
Laboratuvar dışı ortamlarda ortaya 
çıkabilecek artefaktları tanır, tanımlar ve 
çözümleme yöntemlerini açıklar
Ortam ısısının inceleme üzerine etkisini 
açıklar
İnceleme için gerekli elektriksel 
parametreleri açıklar

EMG uygulaması yapar
EMG cihazını değişik inceleme 
yöntemlerine uygun olarak hazırlar

Sinir iletim yöntemlerinde kullanılan 
parametreleri tanımlar
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İğne EMG yöntemlerinde kullanılan 
parametreleri tanımlar

ELEKTROT SEÇİMİ YAPAR Elektrodları sınıflar
Stimulatörleri sınıflar

ÖLÇÜMÜ PLANLAR
EMG İLE YAPILAN ÖLÇÜM 
ÇEŞİTLERİNİ AÇIKLAR
ÖLÇÜM ALGORİTMALARINI 
HASTALIKLARLA EŞLEŞTİRİR
Değişik motor ve duysal sinirlerin nıormal 
iletim hızı değerlerini açıklar

ELEKTROT YERLEŞTİRİR
SİNİR KAS TRASELERİNİ 
GÖSTEREREK AÇIKLAR

ÖLÇÜMÜ YAPAR
ELEKTROT YERLEŞİMİNE KARAR 
VERİR
Stimulatör tiplerinin özelliklerini açıklar
Yakın sinir inceleme yöntemini açıklar
Değişik motor ve duysal sinirlerin nıormal 
iletim hızı değerlerini açıklar
Ortodromik ve antidromik inceleme 
yöntemlerini tanımlar, farklarını açıklar
Yaş ile sinir iletim hızları arasındaki ilişkiyi 
açıklar
Isı ile sinir iletim hızları arasındaki ilişkiyi 
açıklar
F yanıtını tanımlar

Refleks çalışması yapar
H ve T reflekslerini tanımlar, farklarını 
açıklar
Göz kırpma refleksini tanımlar
Kraniyal refleksleri sınıflandırır, tanımlar
Bulbokavernöz ve anal refleksi tanımlar
Long loop refleksi açıklar
C refleksini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

İğne EMG uygulaması yapar
İğne EMG incelemelerinde kullanılan 
elektrodları tanımlar
Tek lif EMG elektrodunu tanımlar
Makro EMG elektrodunu tanımlar
Normal motor üniti tanımlar
Nörojenik motor ünitleri tanımlar
Miyojenik motor üniti tanımlar
Patolojik spontan aktiviteleri sınıflar, 
tanımlar

Otonom sinir sistemi elektrofizyolojik 
değerlendirmesini yapar Kardiyak parasempatik testleri tanımlar

Kardiyak parasempatik testlere uygun 
inceleme parametrelerini açıklar
Deri potansiyellerini tanımlar
Deri potansiyellerine uygun inceleme 
parametrelerini açıklar

Verileri değerlendirir ve raporlar

Uyarılmış potansiyeller

Uyarılmış potansiyel istenilen 
hastanın öyküsü, öntanısı, niçin UP 
istendiği öğrenilir. Kısa görme 
muayenesi yapılır

İstenilen veya gerekli görülen UP tekniği 
belirlenir

Uyarılmış potansiyellerin türlerini ve her 
birinin endikasyonlarını açıklar
VEP endikasyonları, tanısal değeri, hasta 
takibindeki yerini tanımlar
BAEP endikasyonları, tanısal değeri, hasta 
takibindeki yerini tanımlar
SEP endikasyonları, tanısal değeri, hasta 
takibindeki yerini tanımlar
MEP endikasyonları, tanısal değeri, hasta 
takibindeki yerini tanımlar

Hasta hazırlanır
Hastaya incelemenin gerekliliği ve 
beklentiler hakkında bilgi verilir. İncelemenin tanısal değerini değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastaya incelemenin yapılış şekli, 
verebileceği rahatsızlık ve 
komplikasyonları açıklanır

İncelemenin hastaya vereceği sıkıntıları, 
incelenmenin komplikasyonlarını tanımlar

Hastaya, uygulanacak tetkike göre 
pozisyon verilir.

Her UP tekniği için, incelemenin başarıya 
ulaşması için gerekli hasta pozisyonunu 
tanımlar

Seçilen UP tekniği için uygun kayıt, 
uyarım şekilleri ayarlanır

Uygun uyarıcı pozisyon ve diğer ayarları 
yapılır

VEP de tam yarım alan, flaş veya 
damatahtası uyaranlarının gereklilik ve 
kullanım yer ve şekillerini tanımlar
BAEPde klik uyarım frekans ve şeklinin 
önemini, uyaran sayısını maske uyaranın 
önemini tanımlar
SEPde uyarılacak sinir seçiminin önemini, 
nedenini, uyaran şiddetinin ayarının önemini 
tanımlar
MEPde uyarılacak bölgenin seçiminin 
önemini

Seçilen UP tekniği için uygun 
olarak cihaz ayarları yapılır.

VEP, SEP, BAEP ve MEP ,için 
cihazların kayıt parametrelerini 
tartışabilir.

UP incelemelerinde süpürme zamanı, 
amplitüd özellikleri, filtre ayarları, uyarım 
şekil ve frekansındaki değişimlerin etkilerini 
tartışabilir.

Seçilen UP tetkiki uygulanır
Elde edilen kayıtlar incelenir, analiz 
edilir, yorumlanır,raporlanır

Kaydedilen UP tekniğindeki 
değişkenlerin ölçümünü yapar.

UP kayıtlarındaki değişkenlerin ölçüm 
tekniklerini tartşır

UP parametrelerindeki değişimlerin 
önemi tartışılır

UP tekniklerindeki değişkenlerin klinik 
anlamlarını tartışır

UP parametrelerindeki değişimlerin 
klinik önemi ve yorumlar raporlanır

UP tekniklerindeki parametrelerin 
değişimlerinin klinik değerlendirmesini 
yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Olaya ilişkin endojen potansiyel 
uygulamaları

Olaya ilişkin endojen potansiyeller, 
P300, CNV-(cognitive negative 
variation), P50 ve MMN(mismatch 
negativity) değerlendirme ve hasta 
bazında rapor ve yorumlama, montaj, 
kayıtlama, değerlendirme ve hasta 
bazında rapor ve yorumlama

İntaoperatif Monitörleme
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