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Önsöz 

İyi tasarlanmış bir eğitim programının hedefi, nörolojik hastalıkların geniş bir spektrumunun tanı ve tedavisi için yeterli bilgi 

ve beceri ile donanmış, alanındaki yenilikleri takip edebilme ve kendini geliştirebilme yetkinliği edinmiş, araştırma 

yöntemlerini bilen ve gerektiğinde uygulayabilen, iletişim becerilerini iyi kullanabilen nörologlar yetiştirmektir.  

 

1. GİRİŞ 

 

Nöroloji uzmanlık eğitimi ülkemizde 1972 yılından beri ayrı bir uzmanlık alanı olarak,  bu alandaki bilimsel gelişmeler eğitim ve hizmet o 

Nöroloji uzmanlık eğitimi 58 Üniversite hastanesi ve …. Eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere … eğitim merkezinde 

gerçekleştirilmektedir.  Eğitim merkezlerindeki eğitici sayısı ..., uzmanlık öğrencisi sayısı ise yaklaşık ..... Eğitici/ uzmanlık öğrencisi oranı 

.... dır.  

 

 

2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı: Nöroloji uzmanlık eğitimini, uzmanlık eğitimi veren merkezlerin tümünde, çağın gerektirdiği bilimsel düzeye 

çıkarmak ve standardize etmektir. Nihai hedef ülkemizde nöroloji alanında sağlık hizmetini en üst bilimsel ve etik düzeye 

getirebilmenin yanında alanımızda potansiyel bilim insanlarının yetişmesini sağlamaktır. 

 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

i. Türk Nöroloji Derneği uzmanlık alanı ile ilgili olarak, günün koşullarına uygun çekirdek eğitim müfredatını, farklı eğitim 

merkezlerindeki öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde hazırlamış ve uygulamaya 

koymuştur. Bu müfredat uzmanlık eğitimini uluslararası standartlara (UEMS/ EBN) göre ve eğitimin devrelerine göre 

hazırlanmış, bu programda rotasyonlar ve uygulama dönemleri ayrıntılandırılmıştır. 

c. Müfredat Haritası 

NÖROLOJİ  UZMANLIK  EĞİTİMİ  ÇERÇEVE  PROGRAMI 
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ROTASYONLAR 

 Temel 
Nöroloji 

Hasta Takibi 

(Klinikte) 

Nöbet Poliklinik Konsültasyon Rotasyon Araştırma 

 1. 
YIL 

Nörolojik 
myn 

Nöroanotomi 

Nörofizyoloji 

Nöropatoloji 

 

1. aydan sonra 

 

2 ay 
refakat 
nöbeti  

 

 

6 aydan 
sonar 

kıdemli 
eşliğinde 

 

 

- 
 

 

 

1 ay anestezi  

1 ay kardiyolojİ 

 

 

Araştırmalara 
katılım 

2. 
YIL             +    +    

+ 

 

Uzman 
denetiminde 

 

Uzman 
danışmanlığında 

1 ay endokrin  

  2  ay dahiliye 

         3  ay radyoloji 

 

Araştırmalara 
katılım 

3. 
YIL    +    +   +   + 

Uzman 
denetiminde 

 

3  ay psikiyatri 

Tez,  

Bilimsel 
çalışmalara 
katılım 

 

4.YIL 
   +   +   +   +   + 

 

3 ay çocuk nörolojisi 

 

Bilimsel 
çalışmalara 
katılım, TEZ  

5. 
YIL 

Müfredat 

Içeriğine 
uygun 
düzenleme 

Profesyonellik 

gelişimi 
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Gidilecek Bölüm Yıl Süre Açıklama 

KOMİSYONCA ÖNERİLEN  
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

2 4 Bir ayı kapalı serviste yapılmak üzere   

Çocuk Nörolojisi 3 3   

Kardiyoloji 1 1   

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 1 1  

İç Hastalıkları 1 1 

 Nefroloji, romatoloji ve diğer dahili dallarda veya seçmeli olmak üzere genel 
acil olarak 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 1    

Fizik tedavi ve rehabilitasyon 2 1  

Yoğun Bakım 
1.  

3 
2 ay 1. yıl 2 ay 3. 

yıl Nörolojik yoğun bakım olarak İç rotasyon şeklinde uygulanması 

Klinik Nörofizyoloji 2 4 2 ay EMG, 2 ay EEG - uyku ve diğer modaliteler 

Nöroradyoloji 3 2 Nöroradyoloji olarak iç rotasyon şeklinde olanak yoksa dış rotasyon 
uygulanması 

S.B. TARAFINDAN KABUL 
EDİLEN  

MEVCUT DURUM 

  

1  1  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları  
1
 2  İç Hastalıkları  
1  1  Kardiyoloji  
3  3  Radyoloji  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Nöroloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidiri Genel, sf: 7/14 8/50



 

8 

8 

 

 

 

 

 

 

2  3  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  
 

 

 

 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli :  Nöroloji asistanları TUS ile seçilmektedir. 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar: Nöroloji uzmanlık eğitim sürecinin zor ve yoğun bir süreci kapsadığı dikkate alındığında bu 

çalışma periyoduna uyumlu çalışabilecek, nörolojinin gerektirdiği çağdaş bilgi birikimini edinebilme ve izleyebilme 

kapasitesi ve laboratuar ve girişimsel uygulama becerilerine sahip, nöroloji alanına istekli adaylar olması tercih edilir. 

e. Asistanlık Süresi: Mevcut yasal durumda dört yıl olan nöroloji uzmanlık eğitimi çağın gereklerine uygun, uluslar arası 

standartlarda bir müfredatın uygulanabilmesi için yeterli değildir. Nöroloji Uzmanlık Eğitimi en az beş yıl olmalıdır. 

f. Yan dallar: 1978 yılından beri nöroloji çocuk nörolojisi yan dalına sahip ve bu yandal ile ilgili eğitim ve hizmet vermekte iken 2001 

yılında yayımlanan Uzmanlık Tüzüğü ile nöroloji yan dalı olmaktan çıkarılmış ve sadece çocuk ana dalına bağlanmıştır. Bu alanda 

hukuksal girişimler sürmektedir. Mevcut yasal durumda nöroloji yandalları  

i. Klinik Nörofizyoloji 

ii. Yoğun bakım 

iii. Algoloji  

 

 

 

Yan dal olması gereken alanlar:  

1. Çocuk Nörolojisi 
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2. Geriatri 

3. Nöroradyoloji 

4. Serebrovasküler Hastalıklar 

5. Nörorehabilitasyon 

6. Hareket bozuklukları  

7. Nöromuskuler hastalıklar 

8. Epilepsi 

9. Davranış nörolojisi 

10. Nöroonkoloji 

11. Nörooftalmoloji 

12. Nöropatoloji 

13. Nöroimmunoloji 

14. Nörosonoloji 

15. Nörootoloji 

 

 

 

 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 
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GÖREV ANALİZİ 2 İÇİN SEÇENEKLER 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

Genişletilmiş müfredat eğitim birimlerinin kendi özelleşmiş aktivitelerine göre düzenlenecektir. 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

A. Teorik  

a. Dersler 

b. Seminerler 

c. Olgu sunumları 

d. Multidisipliner toplantılar 

e. Literatür gözden geçirme 

f. Kongre ve sempozyumlar 

g. E- öğrenme 

B. Uygulama, beceri 

a. Hasta başı uygulama (yatan hasta, acil ve poliklinik) 

b. Laboratuar uygulama 

c. Konsultasyon değerlendirme ve isteme 

d. Raporlama ve adli süreç yürütme  

e. Araştırma projesi hazırlama ve geliştirme, tez hazırlama 

f. Bir nöroloji kliniğini yönetebilme ve performansını yükseltme becerisi 

g. Öğretici ve eğitici olma formasyonu 

C. Tutum ve iletişim 

a. Ekip çalışması 

b. Rol modeli olma 

c. Etik ve deontolojik davranış 
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d. Hasta ve hasta yakınları ile iletişim 

e. Sorun ve kriz çözme 

f. Profesyonel tutum ve davranış geliştirme 

 

6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 

 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Bir Üniversite veya S.B. Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

nöroloji kliniğinde en az beş yıl nöroloji uzmanı olarak çalışmış 

olmak 

Sağlık Bakanlığı  tarafından tanımlanan eğitici niteliklerine 

sahip olmak 

En az üç eğitici bulunması 

Fiziksel  

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

Nörolojik yoğun bakım (en az altı yatak) 

Nöroloji servisi (en az 20 yatak) 

Nöroloji poliklinikleri (en az bir genel ve en az üç özel hastalık 
poliklinikleri) 
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Müdahale odası (bir adet) 

Ayaktan tedavi  ünitesi (bir adet) 

Elektrofizyoloji laboratuarı (EEG, EMG, UP laboratuarları) 

Toplantı ve seminer mekanları  (en az iki ve en az 20 kişilik) 

Uluslar arası bilgi kaynaklarına ve yayınlara tam metin ulaşım 
olanağı (elektronik ve basılı bilgi kaynakları, internet ulaşımı) 

 

 

Portföy  

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

Müfredatta yer alan hasta gruplarını nörolojik yoğun bakım, 

nöroloji servisi, nöroloji poliklinik alanlarında takip edebilme, 

laboratuar tetkik ve girişim (Yeterli sayılar asistan karnesinde 

belirtilmiştir) 

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

1. Ara değerlendirma sınavları (altı ayda en az bir sınav) 

2. Uzmanlık bitirme sınavı 

3. Türk Nöroloji Derneği Yeterlik Sınavı 

 

ii. Hizmet içi değerlendirme 

1. Hasta başı değerlendirme 

2. Sunum becerilerinin değerlendirilmesi 

3. Laboratuar becerilerinin değerlendirilmesi 
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4. Araştıma becerilerinin değerlendirilmesi 

5. İletişim becerilerinin değerlendirilmesi 

6. Raporlama ve adli süreç yürütme becerilerinin değerlendirilmesi 

 

iii. Karne 

1. Asistan karnesi  

2. Portfolio 

 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

i. Hasta başı uygulama, değerlendirme, iletişim ve laboratuar becerileri işlem sırasında işlemin yeterliliğine göre gözlem 

altında eğitici tarafından değerlendirilir. 

ii. Sınavlarda yeterlilik her sınav için saptanacak yeterlilik düzeyine göredir 

iii. Portfolio ve asistan karnesi için gerekli ölçütler nöroloji asistan karnesinde yer alacaktır 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

i. Asistan geribildirim anketleri 

ii. Hasta geribildirim anketleri 

iii. Geribildirim toplantıları 

iv. Öğrenci geribildirimleri 

v. Personel geri bildirimleri 

 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

i. Hazırlanan müfredat bütün eğitim merkezlerinde uzmanlık öğrencilerine eşit olarak uygulanacaktır.  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Nörolojik hastalıklar alanında tıbbi hizmet

Teorik temel nöroanatomi, nörofizyoloji, 
nöropatolojik süreçler hakkında bilgisini 
edinmek
. Klinik bulgu ve belirtilerin tanınmasına 
yönelik bilgi ve beceri edinmek
Nörolojik hastalıkların tanısına yönelik tanı 
yöntemlerini bilmek ve kullanmak
Nörolojik hastalıkları bilimsel olarak doğru 
tedavi etmek
Bilinç bozuklukları

Serebrovasküler hastalıklar
Serebrovasküler anatomiyi ve dolaşım 
fizyolojisini bilir
Serebral fonksiyonel anatomiyi bilir
Serebrovasküler hastalık patofizyolojisini 
bilir
Serebrovaskler hastalık risk faktörlerini 
bilir, etyolojik inceleme yapar
Serebrovasküler hastalık semptom ve 
bulgularını değerlendirir
Serebrovasküler tanı yöntemlerini bilir ve 
değerlendirir BT, MRI (tüm modaliteler)

BT Anjio, MRA, serebral anjio 
değerlendiriir, serebral anjioda asiste eder

Sonografik yöntemleri bilir, uygular
Girişimsel vasküler yöntemleri bilir, asiste 
eder.

Serebrovasküler hastalık ayırıcı tanısını 
yapar
Serebrovasküler hastalığa yönelik primer 
tedavi yöntemlerini bilir, uygular Trombolitik tedaviyi bilmek uygulamak

Antikoagulan, antiagregan, antiödem 
tedavileri bilmek, uygulamak
Cerreahi yöntemleri bilmek, uygulamak
Hipotermi ve diğer destek tedavileri bilmek 
ve uygulamak

Serebrovasküler hastalık dğerlendirme 
skalalarını bilir, uygular
Serebrovasküler hastalık komplikasyonlarını 
tanır, tedavsini sağlar
Serebrovasküler hastalık destek tedavisini 
bilir, yönetir
Serebrovasküler hastalık strok ünitesi 
kavramını bilir
Serebrovasküler hastalık rehabilitasyonunu 
yönlendirir
Serebrovasküler hastalık risk faktörlerine 
yönelik profilaksi yöntemlerini bilir, yönetir

Nörolojik yoğun bakımda izlenen bilinç 
bozuklukları ile ortaya çıkan hastalıklar

Bilinç bozukluklarının tanımını ve 
çeşitlerini bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilinç bozuklupuna neden olan hastalıkları 
bilir

Serebrovasküler hastalıklar (ilgili bölümde 
ayrıntılandırıldı)

Anoksik durumlar, kardiak komplikasyonlar
Metabolik anormallikler
SSS enfeksiyonları
Nöroimmunolojik durumlar
Entoksikasyonlar
SSS maligniteleri
SSS travmaları
Epilepsiler

Bilinç bozukluğuna neden olan durumların 
ayırıcı tanısını yapar

Bilinç bozukluğu olan hastada EEG 
bulgularını bilir
CT, MRI, Serebral anjiyo ve fonksiyonel 
görüntüleme, nörosonoloji uygulamalarını 
biliri yorumlar, assiste eder

Bilinç bozukluğu olan hastanın bilinç 
düzeyini değerlendirir

Bilinç düzeyi değerlendirme ölçeklerini 
bilir, uygular

Bilinç bozukluğu olan hastanın vital 
bulgularının monitorizasyonunu yapar

Serebral ve periferik olsijenasyonu bilir, 
takip eder
Sonumum kontrolü yapar, mekanik 
ventilasyon ve ventilasyondan çıkarma 
kararını değerlendirir, ventilasyonu takip 
eder
Kardiak monitorizasyonu yapar
Dolaşım monitorizasyonu yapar
Kafa içi basınç monitorizasyonunu bilir
GIS monitorizasyonunu yapar
Hematolojik takibi yapar

Bilinç bozukluğuna neden olan primer 
hastalığa yönelik tedavileri bilir

Bilinç bozukluğuna yol açan primer 
hastalıklar ilgili bölümlerde ayrıntılandırıldı

Bilinç bozukluğu olan hastnın yoğun 
bakımda genel destek tedavisini bilir ve 
uygular Bilinci bozuk hastanın beslenmesini yönetir

Soulunum desteği - mekanik, non invazif 
sağlar
Kardiak komplikasyonları tanır tedavisini 
sağlar
Enfeksiyonu tanır tedavisini sağlar
Hematolojik komplikasyonları tanır 
tedavisini sağlar
Üriner komplikasyonları tanır ve tedavisini 
sağlar
GIS komplikasyonlarını tanır ve tedavisini 
sağlar
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Nörolojik yoğun bakımda izlenen bilinç 
bozuklukluğu olmayan hastalıklar

Beyin ölümü Beyin ÖlümüTanısı koyar
Biliç kaybı ve komaya yol açan nedenleri 
tanımlar
Yoğun bakım hastasında fizik muayene ve 
vital bulguları değerlendirir
Yoğun bakım hastasının nörolojik 
muayenesini yapar, değerlendiri
Koma ölçeklerini kullanır
Beyin ölümü kirterlerini tanımlar, 
değerlendiri
Apne testini tanımlar değerlendirir
Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken 
durumları tanımlar, değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar-diğer koma tablolarını 
dışlar

EEG, EP, BT, MR, Anjiografi, SPECT, PET 
ve diğer görüntüleme yöntemlerini 
değerlendirir
Transkranial dopler sonucunu değerlendirir
Anjiografiye asiste eder.
Transkranial dopler tetkiki yapar.
EEG, EP Tetkiki yapar.

Beyin öülümü kararı öncesi ve sonrası donor 
bakımı - organ koruma tedavisini - yoğun 
bakım destek tedavisini yapar.

Yoğun bakım hastasında enfeksiyon 
bulgularını tanır, tanımlar.
Yoğun bakım hastasında solunum 
bozukluklarını değerlendirir, mekanik 
ventilasyon sürecini yönetir.
Yoğun bakım hastasında çıkacak metabolik 
anormallikleri tanır. Tanımlar
Yoğun bakım hastasında çıkacak otonom 
anormallikleri tanır. Tanımlar
Yoğun bakım hastasında çıkacak kardiak 
anormallikleri tanır. Tanımlar
Yoğun bakım hastasında çıkacak 
hematolojik anormallikleri tanır. Tanımlar
Yoğun bakım hastasının beslenme 
bozukluklarını bilir, tanımlar
Beyin ölümü komisyon çalışmasını ve 
iletişim zincirini açıklar
Koplikasyon gelişen hastayı tanır
Organ ve donör korumaya yönelik tedavi 
komplikasyonlarını yönetir

Baş dönmesi
Vertigo etyolojisinin tanı ve tedavisinin 
öğrenilmesi Vertigoya yol açan nedenleri tanımlar

Vertigo hastasında fizik muayene ve vital 
bulguları değerlendirir
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Vertigo hastasının nörolojik muayenesini 
yapar, değerlendirir
Vestibüler manevra yöntemlerini kullanır, 
değerlendirir
Kalorik testi tanımlar değerlendirir
Yürümenin değerlendirilmesi
İşitmenin değerlendirilmesi

vertigonun periferik ve santral bulgularını 
tanımlar ve değerlendirir Periferik vertigo nedenlerini tanımlar

Santral vertigo nedenlerini tanımlar
Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken 
durumları tanımlar, değerlendirir
Vertigo hastasında eşlik edecek diğer 
semptomları tanır ve tanımlar
Santral vertigo ayırıcı tanısını yapar-diğer 
vertigo tablolarını dışlar
KBB ünitesinden konsültasyon ister
EP, BT, MR, Anjiografi, ve diğer 
görüntüleme yöntemlerini değerlendirir
Transkranial dopler sonucunu değerlendirir

Vertigonun medikal tedavisini düzenler İlaç tedavisini düzenler
Periferik nedenli ise tedavi amaçlı 
pozisyonel testleri uygular
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Komplikasyonları yönetir
Beyin ölümü sürecinde ortaya çıkan tıbbi 
komplikasyonları yönetir Vestibuler testller, EP Tetkiki yapar.

Epilepsi Epilepsi Etyolojisi ve tanı ve tedavisi
Nöbet ile başvuran hastanın ilk 
değerlendirmesini yapar
Bilinen epilepsisi olan bir hastada nöbete 
yol açabilecek nedenleri tanımlar
İlk nöbeti ile başvuran bir hastada nöbee yol 
açabilecek nedenleri tanımlar

Hastayı nörolojik ve kardiyak muayeneyi de 
içerecek şekilde detaylı olarak muayene eder
Hangi yardımcı incelemelerin isteneceğini 
öğrenir
Nöbetle başvuran bilinci açık olmayan 
hastaya ilk yaklaşımda neler yapılacağını 
bilir, nöbetin ortaya çıkmasına neden olacak 
etkenlerin ortaya çıkarılması için EKG dahil 
tüm tetkikleri değerlendirebilir, 
yorumlayabilir.
Statusa yaklaşımdaki temel prensipleri ve 
hastaya uygun tedavi seçeneklerini öğrenir
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İlk nöbet e bilinen epilepsisi olup da nöbet 
geçiren hastanın tedavisinin nasıl 
yönlendirilmesi gerektiğini bilir
Hangi tedavinin hangi epilepsi tipleri için 
uygun olduğunu, hangilerinde kontrendike 
olduğunu bilir
İlaçların yaş aralığı, metabolik durum ve 
etiyolojiye göre nasıl planlanması 
gerektiğini; hangi ilacın hangi durumda 
tercih edilip , tercih edilmemesi gerektiğini 
bilir
İlaçların yan etki profilleri ve olası yan 
etkileri hakkında yeterli bilgiye sahiptir
EEG montajının nasıl yapılacağını, çekimin 
üm evrelerini, aktivasyon yöntemlerini bilir
Normal bir EEG yi yorumlayabilir
Normal bir EEG de görülebilecek normal 
dalga paternlerini patolojik olanlardann 
ayırdedebilir. Artefaktları ayırdedebilir.
Nörogörüntülemede, MRG standartlarını 
bilir MRG yi yorumlayabilir.
Patolojik EEG yi tanıyabilir ve detaylı 
olarak yorumlayabilir
Uzun süreli EEG yi tanıyabilir ve 
yorumlayabilir.

Epilepside Konsültasyon
Konsültasyonun tıbbi ve hukuki boyutlarının 
bilinmesi
Hangi kliniklerce konsültasyonun daha 
yoğun istendiğini bilmek
Nörolojik muayene ve ayırıcı tanılara hakim 
olmak
Konsültasyonun resmi yolla istenmesinin 
önemini öğrenir
Konsültan hekim, konsültasyon isteğine en 
kısa zamanda yanıt vermenin önemini 
öğrenir
Hastanın değerlendirilmesi ve sorumlu 
öğretim üyesine danışılması
Konsültasyon sonucu istemlerin yazılı 
olarak bildirilmesi ve takibi
Konsültasyon bilgilerinin konsültan 
hekimcede ikinci bir nüsha ile 
saklanmasının önemi

Demans
Demans varlığının geçerliliği için gerekli 
ölçütlerin anahtar ilkelerini tanımlar.

Bu ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığını 
değerlendirmek için mevcut problemin 
değerlendirilmesi
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Hastayı iyi bilen bir kişiden bilgi edinilmesi 
(bilgi verene dayalı öykü alma)
Fizik ve nörolojik muayeneler
Hastanın bilişsel, davranışsal ve işlevsel 
durumunun değerlendirmesini yapar

Bu ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığını 
değerlendirmek için

Normal yaşlanma, depresyon ve demanstaki 
bellek şikayetlerini ayırt etmeyi öğrenir

Bilişsel defisitlerin varlığını doğrulamak 
için mini mental durum muayenesi gibi 
bilişsel testleri, yaş ve eğitime göre 
değerlendirmeyi öğrenir.

Klinik demans derecelendirme ölçeği 
kullanarak demansı derecelendirir.

Anamnez, nörolojik muayene, 
nöropsikiyatrik değerlendirmenin ışığında 
demanslı hastalarda B12 eksikliği, 
hipotiroidizm gibi sıklıkla eşlik eden 
hastalıkları dışlamak için gerekli laboratuar 
tetkiklerini ister.
Klinik yönden önemli beyin neoplazmları, 
subdural hematomlar, normal basınçlı 
hidrosefali gibi reversible demansların 
ayırıcı tanısı için yapısal nörogörüntüleme 
(kranial MRG veya kontrastsız BBT) ister 
ve değerlendirmeyi öğrenir.

Demyelinizan hastalıklar Demyelinizan hastalıklara genel yaklaşım İmmün sisteme genel bakış ve otoimmünite
İmmün sistemin temel elemanlarının 
anlaşılması
Hücresel ve humoral immünitenin 
anlaşılması
Otoimmünite kavramının değerlendirilmesi

Santral sinir sisteminde myelin kılıfının 
özellikleri

SSS'de myelin kılıfının histolojik, fizyolojik 
ve patolojik özelliklerinin tanımlanması
Demyelinizasyon ve remyelinizasyon 
sürecinin temel basamaklarının anlaşılması

SSS'nin demyelinizan hastalıklarının 
tanımlanması

SSS'nin demyelinizan hastalıklarının 
sınıflandırılması

Multipl Skleroz (MS) Genel bilgiler Tanımı ve sınıflandırması
Patolojisi
Etiyoloji ve epidemiyolojisi
Patogenez
Presipitan faktörler
Klinik seyir ve prognozun tayini

Tanı Ayırıcı tanı
Klinik bulgular
MS varyantları

Laboratuar testleri Beyin omurilik sıvısının değerlendirilmesi
Manyetik rezonans görüntüleme
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Elektrofizyoloji

Tedavi Klasik akut atak tedavisi
Alternatif akut atak tedavisinin 
değerlendirilmesi (IVIg ve plazmadeğişimi 
vb.)
İmmünsüpresan tedavi
Hastalık modifiye edici tedaviler
Otoimmün tedaviler
Semptomatik tedavi

Tedavi yönetimi Tedaviye bağlı komplikasyonlara yaklaşım
Tedavide hedeflenen ölçütler ve takibi

Neuromyelitis Optica Genel bilgiler Tanımı
Patolojisi
Etiyoloji ve epidemiyolojisi
Patogenez
Presipitan faktörler
Klinik seyir ve prognozun tayini

Tanı Ayırıcı tanı
Klinik bulgular

Laboratuar testleri Beyin omurilik sıvısının değerlendirilmesi
Manyetik rezonans görüntüleme
Elektrofizyoloji

Tedavi Klasik akut atak tedavisi
Alternatif akut atak tedavisinin 
değerlendirilmesi (IVIg ve plazmadeğişimi 
vb.)
İmmünsüpresan tedavi
Hastalık modifiye edici tedaviler
Otoimmün tedaviler
Semptomatik tedavi

Tedavi yönetimi Tedaviye bağlı komplikasyonlara yaklaşım
Tedavide hedeflenen ölçütler ve takibi

Akut Dissemine Ensefalomyelit Genel bilgiler Tanımı
Patolojisi
Etiyoloji ve epidemiyolojisi
Patogenez
Presipitan faktörler
Klinik seyir ve prognozun tayini

Tanı Ayırıcı tanı
Klinik bulgular

Laboratuar testleri Beyin omurilik sıvısının değerlendirilmesi
Manyetik rezonans görüntüleme
Elektrofizyoloji

Tedavi Klasik akut atak tedavisi
Alternatif akut atak tedavisinin 
değerlendirilmesi (IVIg ve plazmadeğişimi 
vb.)
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İmmünsüpresan tedavi

Tedavi yönetimi Tedaviye bağlı komplikasyonlara yaklaşım
Tedavide hedeflenen ölçütler ve takibi

Akut Nekrotizan Ensefalomyelit Genel bilgiler Tanımı
Patolojisi
Etiyoloji ve epidemiyolojisi
Patogenez
Klinik seyir ve prognozun tayini

Tanı Ayırıcı tanı
Klinik bulgular

Laboratuar testleri Beyin omurilik sıvısının değerlendirilmesi
Manyetik rezonans görüntüleme
Elektrofizyoloji

Tedavi Klasik tedavi
Diğer tedavi seçenekleri

Tedavi yönetimi Tedaviye bağlı komplikasyonlara yaklaşım
Tedavide hedeflenen ölçütler ve takibi

Demyelinizan hastalıklar ile ilgili idari 
işlemler Tedavi

İlaçların reçete edilmesi, bütçe uygulama 
talimatına göre rapor hazırlanması, ICD tanı 
kodlarının belirlenmesi
Hastanın kullanacağı yardımcı malzemeler 
için rapor tanzim edilmesi (idrar sondası 
vb.)
Endikasyon dışı ilaç rapor tanzimi ve ilaç 
temininde dikkat edilecek hususların 
bilinmesi

Demyelinizan hastalıklar ile ilgili sosyal 
işlemler Hasta ve hasta yakınlarının yönetimi

Hasta ve hasta yakınlarının hastalık 
hakkında bilgilendirilerek süreç hakkında 
bilgi verilmesi

Nörodejeneratif hastalıklar
Nörodejeneratif Hastalıklar (Demans 
Sendromları) Nörodejeneratif Hastalıklara Genel Yaklaşım Demans Tanımı

Primer ve sekonder demans kavramını 
tanımlar.
Primer Dejeneratif Demansları tanımlar.
Sekonder Demans nedenlerini tanımlar.
Demansı taklit eden tabloları tanımlar.
Yüksek kortikal işlevleri tanımlar.

Alzheimer Hastalığı Genel Bilgiler
Tanımı
Patolojisi
Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Klinik Bulgular
Klinik Seyir ve Evrelendirme
Laboratuar testleri
Nöropsikolojik Testlerin Kullanım Esasları
Görüntüleme Tetkikleri
BOS Özellikleri
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Genetik Özellikleri
Tedavi ve Takip
Hasta ve Yakınlarını Prognoz Hakkında 
Bilgilendirme
Farmakolojik tedavi
Psikiyatrik Semptomların Tedavisi
Hasta ve yakınlarına yönelik destekleyici 
yaklaşımlar

Frontotemporal Lober Dejenerasyonlar Genel Bilgiler
Tanımı
Alt Tiplerinin Tanımlanması
Patolojisi
Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Klinik Bulgular
Klinik Seyir ve Evrelendirme
Laboratuar testleri
Nöropsikolojik Testlerin Kullanım Esasları
Görüntüleme Tetkikleri
BOS Özellikleri
Genetik Özellikleri
Tedavi ve Takip
Hasta ve Yakınlarını Prognoz Hakkında 
Bilgilendirme
Farmakolojik tedavi
Psikiyatrik Semptomların Tedavisi
Hasta ve yakınlarına yönelik destekleyici 
yaklaşımlar

Posterior Kortikal Atrofiler Genel Bilgiler
Tanımı
Alt Tiplerinin Tanımlanması
Patolojisi
Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Klinik Bulgular
Klinik Seyir ve Evrelendirme
Laboratuar testleri
Nöropsikolojik Testlerin Kullanım Esasları
Görüntüleme Tetkikleri
BOS Özellikleri
Genetik Özellikleri
Tedavi ve Takip
Hasta ve Yakınlarını Prognoz Hakkında 
Bilgilendirme
Farmakolojik tedavi
Psikiyatrik Semptomların Tedavisi
Hasta ve yakınlarına yönelik destekleyici 
yaklaşımlar

Demans Plus Sendromlar Genel Bilgiler
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Tanımı
Alt Tiplerinin Tanımlanması
Patolojisi
Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Klinik Bulgular
Klinik Seyir ve Evrelendirme
Laboratuar testleri
Nöropsikolojik Testlerin Kullanım Esasları
Görüntüleme Tetkikleri
BOS Özellikleri
Genetik Özellikleri
Tedavi ve Takip
Hasta ve Yakınlarını Prognoz Hakkında 
Bilgilendirme
Farmakolojik tedavi
Psikiyatrik Semptomların Tedavisi
Hasta ve yakınlarına yönelik destekleyici 
yaklaşımlar

Sekonder Demans Sendromları Genel Bilgiler
Tanımı
Alt Tiplerinin Tanımlanması
Patolojisi
Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Klinik Bulgular
Klinik Seyir ve Evrelendirme
Laboratuar testleri
Nöropsikolojik Testlerin Kullanım Esasları
Görüntüleme Tetkikleri
BOS Özellikleri
Genetik Özellikleri
Tedavi ve Takip
Hasta ve Yakınlarını Prognoz Hakkında 
Bilgilendirme
Farmakolojik tedavi
Psikiyatrik Semptomların Tedavisi
Hasta ve yakınlarına yönelik destekleyici 
yaklaşımlar

Hareket bozuklukları Hareket bozukluklarına giriş Ekstrapiramidal sistem yapısı Bazal ganglionların anatomisi
Hareketin oluşum mekanizmasını anlama
Motor yolların anatomisi
İnen ve çıkan yolların yapısını anlama

Hareket bozukluklarının sınıflaması Hipokinetik hareket hastalığı tanımı
Hipokinetik hareket bozukluklarının 
semiyolojisini öğrenme
Hiperkinetik hareket hastalığı tanımı
Hiperkinetik hareket bozukluklarının 
semiyolojisini öğrenme
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Hipokinetik hareket bozuklukları Genel bilgiler Tanımı

Hipokinetik hareket bozukluklarına genel 
bir bakış
Sınıflandırması
Alt tiplerini sınıflandırma

Parkinson hastalığı Genel bilgiler
Tanımı ve sınıflandırması
Etiyoloji ve epidemiyolojisi
Patogenez
Presipitan faktörler
Klinik seyir ve prognozun tayini
Tanı
Genel klinik özellikler
Muayene bulguları
Ayırıcı tanı
Laboratuar testleri
Manyetik rezonans görüntüleme, PET
Elektrofizyoloji
Tedavi
Motor bulguların tedavisi
Non-motor bulguların tedavisi
Cerrahi tedavi
Tedavi yönetimi
Tedaviye bağlı komplikasyonlar
Tedavide hedeflenen ölçütler ve takibi

Parkinson artı sendromları Genel bilgiler
Sınıflandırma
Ayırıcı tanı
Multi sistem atrofisi
Tanımı
Alt tipleri
Fizyopatolojisi
Klinik ve laboratuar özellikleri
Tedavi yaklaşımları
Progresif supranükleer felç (palsy)
Tanımı
Fizyopatolojisi
Klinik ve laboratuar özellikleri
Tedavi yaklaşımları
Kortikobazal Dejenerasyon
Tanımı
Fizyopatolojisi
Klinik özellikleri
Laboratuar özellikleri
Tedavi yaklaşımları
Lewy Cisimcikli Demans
Tanımı
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Fizyopatolojisi
Klinik ve laboratuar özellikleri
Tedavi yaklaşımları

Semptomatik parkinsonizm Genel bilgiler
Tanımı
Sınıflandırması
İlaca bağlı parkinsonizm
Tanımı
Klinik ve laboratuar özellikleri
Toksik parkinsonizm
Tanımı
Klinik ve laboratuar özellikleri
İntrakraniyal yer kaplayan lezyonlara bağlı 
parkisonizm
Tanımı

Hiperkinetik hareket bozuklukları Genel bilgiler
Hiperkinetik hareketi tanımlama
Sınıflandırması
Alt tiplerini isimlendirme

Distoni Genel bilgiler
Tanımı
Sınıflandırması
Tutulum yerine göre
Başlangıç yaşına göre
Etyolojisine göre
Klinik özellikleri
Muayene bulguları
Tedavi yönetimi
Medikal ve girişimsel tedaviler

Kore ve ballizm Genel bilgiler
Tanımı
Etiyopatogenezi
Sınıflandırma
Klinik özellikleri
Korenin ve Ballizm genel özellikleri
Laboratuar bulguları
Beyin MRI görüntüleme özelliklerini bilir
Genetik özelliklerini bilir
Kan tetkikleri
Tedavi yaklaşımları
Mevcut medikal ve cerrahi tedavi 
yaklaşımları

Huntington hastalığı Genel bilgiler
Tanımı
Etiyopatogenezi ve genetik özellikleri
Klinik özellikleri
Başlangıç yaşı, aile öyküsü,
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Muayene bulgularını bilir
Laboratuar bulgularını bilir
Beyin MRI görüntüleme özelliklerini bilir
Serum biyokimyasal incelemeler
Tedavi yaklaşımları
Mevcut medikal tedavilerin öğrenilmesi

Sydenham Koresi Genel bilgiler
Tanımını bilir
Etiyopatogenezi
Klinik özellikleri
Hastalığın başlangıç yaşı, öncesinde 
geçirdiği enfeksiyonlar
Muayene bulgularını bilir
Laboratuar bulguları
Beyin MRI görüntüleme özelliklerini bilir
Rutin laboratuar incelemeler (Tam kan, 
Rutin)
Tedavi yaklaşımları bilir
Mevcut tedavi yaklaşımları bilir

Tremor Genel bilgiler
Tanımını bilir
Sınıflandırmasını bilir
Ayırıcı tanısını bilir
Klinik özellikleri
İstirahat ve aksyon tremorunun ayrımının 
yapılmasıni bilir
Rubral tremor özelliklerini bilir
İntansiyonel tremor özelliklerini bilir
Fizyolojik tremor
Klinik özelliklerini bilir
Ortostatik tremor
Klinik özelliklerini bilir
Tedavisini bilir
İzole Çene Tremoru (Geniospazm)
Klinik özelliklerini bilir
Tedavisini bilir
Distonik Tremor
Klinik özelliklerini bilir
Tedavisini bilir
Palatal Tremor (Palatal Miyoklonus)
Klinik özelliklerini bilir
Tedavisini bilir

Tik bozuklukları Genel bilgiler
Tanımını yapar
Fizyopatolojisini bilir
Sınıflandırmasını yapar
Klinik özellikleri
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muayenede dikkat edilecek hususları bilir
Tedavi yaklaşımları
Kullanılan ilaçlar, psikiyatrik yaklaşım bilir

Miyoklonus Genel bilgiler
Tanımını yapar
Fizyopatolojisi
Sınıflandırmasını yapar
Tedavi yaklaşımları
Kullanılan ilaçlar, psikiyatrik yaklaşımları 
bilir

Ataksiler Genel bilgiler
Tanımını yapar
Fizyopatolojisi
Sınıflandırmasını yapar
Tedavi yaklaşımları
Kullanılan ilaçlar, psikiyatrik yaklaşımları 
bilir

Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları Genel bilgiler
Tanımını yapar
Sınıflandırmasını yapar
Huzursuz bacak sendromu
Tanımı
Klinik özellikleri bilir
Tedavi yaklaşımları bilir
Uykunun primer bacak hareketleri
Tanımı
Klinik özellikleri bilir
Tedavi yaklaşımlarını bilir

Psikojenik hareket bozuklukları Genel bilgiler
Tanımı
Klinik özellikleri bilir
Tedavi yaklaşımları bilir

Uyku bozuklukları Uyku-Uyanıklık Sirkadyen ritm fizyoloji Uykufizyolojisine genel bakış
Uykunun fizyolojik ve patolojik 
özelliklerinin tanımlanması
Uyku dönemlerinin öğrenilmesi
Uyku dönemlerindeki temel biyolojik 
özelliklerin anlaşılması

Uyku Bozukluklarıın Sınıflaması
Uyku bozukluklarının uluslar arası 
sınıflamasının öğrenilmesi
Birincil ve ikincil uyku bozukluklarının 
ayrımının yapılabilmesi

İnsomnia-Hipersomnia-Parasomnia Genel bilgiler Tanım ve sınıflandırmaki yeri
Etiyoloji ve epidemiyolojisi
Patogenez
Temel Klinik Özellikler
Klinik seyir

Tanı Ayırıcı tanı

29/50



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Nöroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  15/35

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Laboratuar testleri
Genel biyokimyasal tetkiklerin 
değerlendirilmesi
Nörogörüntüleme
Polisomnografi

Tedavi

İnsomnia tedavisinde gece uykusunu bozan 
durum ya da bozuklukların hedef alır, 
koşullanma ile uykuya geçiş eğitimi verir
Hipersomniada uyku hijyeninin 
düzenlenmesini sağlar gerekirse 
farmakolojik ajanlardan yararlanır
Parosomnilerde hastalığın özelliğine göre 
uygun tedavi seçer ve uygular
Tedavide hedeflenen ölçütleri takip eder

Sirkadiyen Ritm Bozuklukları Genel Klinik Özellikler

Gecikmeli ve Önekaymış Uyku Evresi 
Sendromu ve Jet Lag Sendromu Klinik 
özelliklerini bilir

Tedavi Metodları

Uyku hijyeninin düzenlenmesini hedef alır, 
jet-lag'de gerekirse kısa süreli 
Benzodiazepinlerden yararlanır.
Tedavide hedeflenen ölçütler ve takibi

Uyku ile ilgili Solunum Bozuklukları Genel bilgiler

Uyku apnesinin tanımını ve periferik ya da 
santral faktörlerin etkisiyle oluşabileceğini 
bilir

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Obstrüktif Uyku Apnesinin 
Fizyopatolojisini, Üst hava yolundaki gerek 
mekanik tıkanmalar gerekse buradaki kas 
aktivitesi ve bunların refleks aktivitelerinde 
işlevsel bozulmanın patolojisini bilir
Hastalığın epidemiyolojisini bilir ve 
obezitenin en önemli presipitan olduğunu 
bilir

Tanı
Anamnezde dikkat edilecek hususları bilir 
ve polisomnografi özelliklerini tanır

Tedavi

Tedavide ilk adımın kilo vermek olduğunu 
ve gerekirse ağız içi aparatlardan ve 
basıncın düzenlenmesine dayalı cihazlar 
kullanabileceğini bilir.

Santral Uyku Apne Sendromu

Primer santral uyku apne sendromu klinik 
özelliklerini ve Tıbbi sorunlara bağlı diğer 
santral uyku apne nedenlerini bilirler

Tanı
Anamnezde dikkat edilecek hususları bilir 
ve polisomnografi özelliklerini tanır

Tedavi

Altta yatan olası patogenetik mekanizmalara 
yönelik tedavi yaklaşımlarını bilir ve 
uygular
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Uykuda Hareket Bozuklukları Genel Klinik Özellikler

Uykuda periyodik bacak hareketlerini ve 
Huzursuz Bacak Sendromu ve diğer uyku ile 
ilişkili hareket bozukluları hakkında bilgi 
sahibi olur

Huzursuz Bacak Sendromu

HBS'nun uykuya dalma ve sürdürmeye 
ilişkin güçlükler yaratabileceğini bilir ve 
tanı kriterleri hakkında bilgi sahibi olur

Patogenez
Etyopatogenezinde dopaminerjik yetersizlik 
olduğunu bilir

Tedavi
Tedavide L-dopa ve dopamin agonistlerini 
kullanır

Periyodik Bacak Hareketleri Senndromu Hastalığın genel kinik özelliklerini bilir

Patogenez
Olası patogenetik mekanizmaları ve uyku 
dönemleri ile ilişkisini bilir

Tedavi
Uygun olgularda olası patogenetik 
mekanizmalara yönelik tedavi planlar

Polisomnografi Hasta hazırlanması ve kayıt
Polisomnografinin teknik özelliklerini bilir 
ve hastayı tetkik için hazırlar

Skorlama
Polisomnografide uyku evrelerinin 
özelliklerini bilir ve skorlama işlemi yapar
Polisomnografide apne ve periyodik bacak 
hareketlerinin skorlamasını yapar

Raporlama
Polisomnogrefi bulgularını klinisyen için 
uygun şekilde raporlar

Uyku Bozuklukları ile ilgili idari işlemler Tedavi

İlaçların reçete edilmesi, bütçe uygulama 
talimatına göre rapor hazırlanması, ICD tanı 
kodlarının belirlenmesi
Hastanın kullanacağı malzemeler için rapor 
tanzim edilmesi (CPAP cihazı vb.)
Endikasyon dışı ilaç rapor tanzimi ve ilaç 
temininde dikkat edilecek hususların 
bilinmesi

Uyku Bozuklukları ile ilgili sosyal işlemler Hasta ve hasta yakınlarının yönetimi

Hasta ve hasta yakınlarının hastalık 
hakkında bilgilendirilerek süreç hakkında 
bilgi verilmesi

Kraniyal sinir hastalıkları
Nöromusküler kavşak ve kas hastalıkları
Periferik sinir sistemi hastalıkları
Otonomik sinir sistemi
Akut ve kronik spinal kompresyonun 
tedavisi
Vertebra ve omurilik hastalıkları
Baş ağrıları
KIBAS
Diğer ağrılı durumlar
Nörotoksisite- meslek hastalıkları
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Sinir sisteminin akut ve kronik enfeksiyöz 
hastalıkları

enfeksiyöz sinir sistemi hastalıklarını 
yönetir tanı koyar tiplerini ayırt eder

bakteriel enfeksiyonları tanımlar
viral enfeksiyonları tanımlar
mantar enfeksiyonlarını tanımlar
paraziter enfeksiyonları tanımlar
insan immün yetmezlik virusunun nörolojik 
belirti ve bulgularını tanımlar
prion hastalıklarını tanımlar
bulguları değerlendirir
meninks irritasyon bulgularını değerlendirir
ensefalopati bulgularını değerlendirir
sistemik bulguları tanır ve değerlendirir
lomber ponksiyon yapar ve bulgularını 
değerlendirir
sinir sistemi enfeksiyonlarının EEG 
bulgularını değerlendirir
sinir sistemi enfeksiyonlarının 
nöroradyolojik bulgularını değerlendirir
ayırıcı tanıyı yapar
ense sertliği yapan enfeksiyon dışı sebepleri 
ayırt eder
ateş ile seyreden enfeksiyon dışı sebepleri 
ayırt eder
enfeksiyon tipini ayırt eder

tedavisini yönetir medikal tedavisini yapar
enfeksiyon tipine göre uygun antibiotik 
seçimini yapar
enfeksiyon tipine göre uygun 
antienflamatuar ve antiödem tedaviyi yapar
destek tedavi yapar
klinik gidişe göre tedaviyi tekrar düzenler

tedavi ile değişen durumları yakın gözlemler
tedavi ile değişen bos, eeg, radyoloji ve 
laboratuvar bulgularını değerlendirir

komplikasyonları yönetir
sinir sistemi enfeksiyonlarının 
komplikasyonlarını açıklar
komplikasyonların klinik ve laboratuvar 
bulgularını açıklar
komplikasyonların tedavisini düzenler
komplikasyon gelişen hastayı tanır

Yaygın nöro-oftalmolojik bozuklarının tanı 
ve tedavisi optik nöropatileri yönetir tanı koyar tiplerinin ayırt eder

enflamatuar optik nöropatileri tanımlar
iskemik optik nöropatileri tanımlar
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herediter optik nöropatileri tanımlar

toksik ve besinsel optik nöropatileri tanımlar
bulguları değerlendirir
optik sinir ve görme yollarına ait muayene 
bulgularını tanımlar
görme keskinliğini değerlendirir
pupil reflekslerini tanımlar ve değerlendirir
renkli görmeyi tanımlar ve değerlendirir
optik diski değerlendirir
optik nöropatilerde elektrofizyolojik 
bulguları tanımlar ve değerlendirir
ayırıcı tanısını yapar
papil ödem yapan diğer nedenleri ayırt eder
optik atrofi yapan diğer nedenleri tanımlar

tedavisini yönetir medikal tedavisini yapar
medikal tedavisini açıklar
hasta bazlı tedavi düzenler
hastanın değişen durumunu gözlemler
hastanın değişen durumuna göre tedaviyi 
düzenler

komplikasyonları yönetir optik nöropati komplikasyonlarını açıklar
komplikasyon gelişen hastayı tanır
komplikasyon tedavilerini açıklar

optik disk ödemi ve papil ödemi yapan 
tabloları yönetir tanı koyar tiperini ayırt eder

kafa içi basınç artışına bağlı papilödemi 
tanımlar
idiopatik intrakranyal hipertansiyona bağlı 
papil ödemi tanımlar
bulguları değerlendirir
optik diskin direkt oftalmoskop ile muayene 
bulgularını tanımlar
papil ödemin mekanik ve vasküler 
bulgularını tanımlar
görme alanı muayenesini tanımlar
elektrofizyolojik bulguları tanımlar
ayırıcı tanısını yapar
papil ödem yapan nedenleri tanımlar
papil ödeme eşlik eden bulguları tanımlar

tedavisini yönetir medikal tedavisini yapar
medikal tedavisini açıklar
hastanın tedavi ile değişen durumunu 
gözlemler
hastanın tedavi ile değişen durumuna göre 
tedaviyi düzenler
cerrahi tedaviyi değerlendirir
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cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar
acil cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar

görme alanı defekti yapan tabloları yönetir tanı koyar lezyonu lokalize eder
görme yollarını ve lezyon lokalizasyonunu 
tanımlar
görme alanı muayenesini tanımlar
tiplerini ayırt eder
kiazmatik lezyonlara bağlı alan defektlerini 
tanımlar
retrokiazmatik lezyonlara bağlı alan 
defektlerini tanımlar
kortikal ve lober lezyonlara bağlı patolojileri 
tanımlar
migrene bağlı alan defektlerini tanımlar
diğer nedenler bağlı alan defektlerini 
tanımlar
bulguları değerlendirir
elektrofizyolojik bulguları değerlendirir
görme alanı muayene bulgularını 
değerlendirir

tedavisini yönetir medikal tedavisini yönetir
cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar

bakış paralizisi yapan durumları yönetir tanı koyar lezyonu lokalize eder
3. kranyal sinir lezyonu bulgularını tanımlar
4. kranyal sinir lezyonu bulgularını tanımlar
6. kranyal sinir lezyonu bulgularını tanımlar
konjuge bakış bozukluklarını tanımlar
tiplerini ayırt eder
izole kranyal nöropatileri tanımlar
internükleer oftalmoplejiyi tanımlar
horizontal bakış paralizilerini tanımlar
vertikal bakış paralizilerini tanımlar
bulguları değerlendirir
elektrofizyolojik bulguları değerlendirir
nöroradyolojik bulguları eğerlendirir

tedavilerini yönetir
Nörolojik semptom ve bulgularla ortaya 
çıkan konnektif doku hastalıkları

nörolojik semptom ve bulgulara neden olan 
bağ dokusu hastalıklarını yönetir tanı koyar tiplerinin ayırt eder

sistemik lupus eritematosus tanı kriterlerini 
tanımlar
antifosfolipit antikor sendromunu tanımlar
Sjögren sendromunu tanımlar
sistemik sklerozu tanımlar
mikst konnektif doku hastalıklarını tanımlar
romatoid artriti tanımlar
bağ dokusu hastalıklarındaki myopatileri 
tanımlar
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bulguları değerlendirir
SLE nin merkezi sinir sistemi bulgularını 
değerlendirir
SLE nin periferik sinir sistemi bulgularını 
değerlendirir
antifosfolipit antikor sendromunun nörolojik 
bulgularını değerlendirir
Sjögren sendromunun merkezi sinir sistemi 
bulgularını değerlendirir
Sjögren sendromunun periferik sinir sistemi 
bulgularını değerlendirir
sistemik sklerozun merkezi ve periferik sinir 
sistemi bulgularını değerlendirir
mikst konnektif doku hastalıklarınının klinik 
görünümünü değerlendirir
romatoid artritin merkezi ve periferik sinir 
sistemi bulgularını değerlendirir
konnektif doku hastalıklarının laboratuvar 
bulgularını değerlendirir
konnektif doku hastalıklarının 
elektrofizyolojik bulgularını değerlendirir
konnektif doku hastalıklarının 
nöroradyolojik bulgularını değerlendirir
ayırıcı tanı yapar
konnektif doku hastalıklarının sinir 
sisteminin vasküler hastalıklarından ayırt 
eder
konnektif doku hastalıklarının sinir 
sisteminin myelin ile ilişkili hastalıklarından 
ayırt eder
konnektif doku hastalıklarının tiplerini ayırt 
eder

tedavisini yönetir
hastalık tipine göre immünsupresan tedaviyi 
düzenler
klinik gidişe göre tedaviyi yönetir
tedavi cevabını değerlendirir
tedavi ile değişen durumları değerlendirir

komplikasyonları yönetir tedavinin komplikasyonlarını yönetir
komplikasyon gelişen hastayı tanır

Normal çocuk gelişimi Mental ve motor gelişmenin incelenmesi, Mororeflexi,
Emme arama reflexi,
Yakalama reflexi,
Başı yukarıda dik tutma,
Başı aşağıda dik tutma,
Yer bulma reflexi,
Yürüme reflexi,
Tonik boyun reflexi,
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Boyun doğrultma reflexi,
otolight-righting reflexi,
Landou reflexi

Beyin gelişmesi ile ilgili olarak aranılan 
reflex ve motor gelişim kriterleri Babinski,

Klonus,
Yürüme,
Konuşma,

Gelişmenin değerlendirilmesi Denver gelişim testi,
Gossel,
Binet
Bender - Gestault
Psikolojik testler

Büyüme ve gelişme dönemler Doğum öncesi dönem,
Doğum sonrası dönem
Yenidoğan dönemi,
Süt çocuğu dönemi, ilk 3ay

3-6 ay
6-9 ay
9-12 ay
12-18 ay
8-24 ay

okul öncesi dönem 2-3 yaş
3-4 yaş
4-6 yaş

okul çağı 6yaş
7-8yaş
9-10yaş
11-12 yaş

Puberte çağı
Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler genetik faktörler,

hormonal faktörler,
intrauterin faktörler
postnatal faktörler

Yaygın serebral palsi türleri Serbral palsi teşhisin konulması
Risk faktörlerinin saptanması Görülme sıklığının belirlenmesi
Tedavi sürecinin öğrenilmesi

Yaygın çocukluk çağı epilepsileri ve 
epileptik olmayan pediatrik paroksismal 
hastalıklar Çocukluk çağı epileptik nöbetleri parsiyel nöbetler

Jeneralize nöbetler
Unilateral nöbetler,
Sınıflandırılamayan nöbetler

Çocukluk çağındaki özel epilepsi türleri: Grandmal epilepsi,
Petit-mal epilepsi (Absans nöbetler),
Temporal lob epilepsi
Abdominal epilepsi,
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Infantil spazm (West Sendromu),
Febril Konvülsiyonlar

Çocuklarda az görülen diğer epilepsi türleri: Epilepsia partialis continua
Rolandik nöbetler
Jelastik nöbetler
Reflex epilepsi,
Histerik konvülsiyonlar,
Gece korkuları

Neonatal konvülsiyonların etyolojisisinin 
öğrenilmesi: Doğum travması,

Metabolik nedenler,
Hipoglisemi ,
Hipokalsemi,
Pridoxin yetmezliği,
Doğuştan metabolik hastalıklar,
Enfeksiyon,

Serebral malformasyonlar
Neonatal konvülsiyonların tanısını koyar ve 
tedavisini öğrenir.
Fizik muayeneyi yapar
özel laboratuvar tetkiklerini ister,
yardımcı inceleme metodlarına başvurur: 
EEG, Direkt kraniografi, BBT, MR, 
Anjiogrefi
Nöbet tipine ve ilacın yan etkilerine göre 
ilaç seçimini yapar. Başlıca antiepileptik 
ilaçların etki ve yan etkilerini öğrenir.
Prognozu belirler
Status epilepticusun tanı ve tedavisini 
öğrenir

Yaygın çocukluk çağı nöromüsküler 
hastalıkları periferik nöropatiler Periferik nöropatide bulgular: Duyu bozuklukları,

Tanı ve tedavi sürecini öğreni
Motor bozukluklar,
EMG'yi öğrenir
Otonomik bozukluklar

Periferik nöropatide etyoloji: Travmatik
Brachial Plexus zedelenmesi,
Periferik sinir zedelenmesi
Enfeksiyon
Postenfeksiyon ve postvaksinal
Bell Paralizisi,
Guillain-Barre Sendromu
Tetanus,
Toksik,
Metabolik ve dejeneratif hastalıklar
Vaskuler
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Neoplastik
Konjenital

Kas Hastalıkları tanı koyar
Fizik muayeneyi ve nörolojik incelemeyi 
yapar
Kas kitlesinin değerlendirilmesi,
Kas kuvvet azlığının değerlendirilmesi
GOWERS arazının değerlendirilmesi,
Kas hastalıklarına özgü bulgular,
myotonik reaksiyon, Fasikülasyon, DTR
Duyu kusurunun bulunmaması,
diğer sistemlerin incelenmesi

Primer kas hastalıkları Muskuler distrofile Duchene tipi,
Fasioscapulohümöral distrofi
Omuz kalça tipi muskuler distrofi,

Konjenital myopatiler, Myotoniler,
Thomsen hastalığ
Steinert hastalığı
Paramyotoni,

Metabolik myopatiler
Myositis,
Kas sinir kavşağı hastalıkları Myastenia Gravis,

Çocukluk çağı Myastenia Gravis tipleri,
Myastenia Graviste tanı, Myastenia Graviste 
tedaviyi öğrenir
Sınıflandırmayı yapar
Yardımcı inceleme metodlarını öğrenir : 
Serumda yapılan incelemeler, BOS 
incelemesi, EMG, Kas biyopsisi

Çocuklarda görünen ilerleyici dejeneratif 
hastalıklar

Çocukluk çağı ilerleyici dejeneratif 
hastalıklarının sınıflandırılması tanı koyar

Sınıflandırmayı yapar
Yardımcı inceleme metodlarını öğrenir:idrar, 
serum, doku incelemesi

Dejeneratif hastalıkların klinik ve 
laboratuvar kriterlerini değerlendirilmesi

Dejeneratif hastalıkların klinik belirtilerini 
öğrenir
Gri cevherin dejeneratif hastalıklarını 
öğrenir
Nöron içinde depolanan hastalıkları 
öğrenir:Taysacks, Neeman-pick, Gaucher, 
Fabry, Amoratik idiosi
Nöron içinde depolanma olmayan 
hastalıklarI öğrenir:Alper hast,Familyal 
myoklonik epilepsi,SSPE
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Beyaz cevherin dejeneratif - demyelinatif 
hastalıkları öğrenir: Multiple skleroz, 
Shilder hastalığı (diffüz skleroz), 
Neuromyelitis optica, Akut dissemine 
ansefalomyelit, Subakut nekrotizan 
ansefalopati, SSPE
Beyaz cevherin dismiyelinize 
hastalıkları:Metakromatik lökodistrofi 
,Canavanın süngerimsi dejenerasyonu, 
Krabbe hast, Sudonofilik lökoddistrofi , 
Alexander hastalığı
Bazal ganglionda yerleşen hastalıkları 
öğrenir:Huntington hastalığı, Wilson 
hastalığı,Hallorvorden Spatz 
hastalığı,Distonia muscularum deformana 
hast.
Serebellum ve spinal kordun dejeneratif 
hastalıkları:Freidreich ataksisi,Ramsey Hunt 
hastalığı,Herediter Serebellar Ataksi, 
Ataksia Telenjiektesia

Yaygın çocukluk çağı davranış bozuklukları öğrenme bozuklukları
okuma bozukluğu(tanım, etyoloji, klinik 
özellik ve tanı, ayırıcı tanı, tedavi),
matematik bozukluğu (tanım, etyoloji, klinik 
özellik ve tanı, ayırıcı tanı, tedavi),
Başka türlü adlandırılmayan yazılı anlatım 
ve öğrenme bozukluğu(tanım, etyoloji, 
klinik özellik ve tanı, ayırıcı tanı, tedavi),

İletişim bozukluklar
Sözel anlatım bozukluğu (tanım, etyoloji, 
klinik özellik ve tanı, ayırıcı tanı, tedavi),
Fonolojik bozukluk (tanım, etyoloji, klinik 
özellik ve tanı, ayırıcı tanı, tedavi),
Kekemelik ((tanım, etyoloji, klinik özellik 
ve tanı, ayırıcı tanı, tedavi),
Başka türlü adlandırılmayan iletişim 
bozuklukları (tanım, etyoloji, klinik özellik 
ve tanı, ayırıcı tanı, tedavi),

Otistik bozukluk,
dikkat eksiklik bozukluğu,
Tik bozuklukları,
Enürezis nokturna
Çocuk ve ergende duygu durum 
bozuklukları Depresif bozukluklar ( tanı -tedavi),

Bipolar bozukluk,
Anksiyetik bozukluklar OKB

Ayrılık anksiyetesi,
Sosyal fobi
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Akut ve kronik yaygın psikiyatrik 
hastalıklar Psikoz Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar Şizofreni

Paranoid
Dezorganize
Katatonik
Farklılaşmamış
rezidüel
Şizofreniform bozukluk
Şizoaffektif bozuklu
Sanrılı bozukluk
Kısa psikotik bozukluk
Paylaşılmış psikotik bozukluk,
Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk
Madde kullanımının yol açtığı psikotik 
bozukluk
Başka türlü adlandırılamayan psikotik 
bozukluk

Duygu durum bozuklukları depresif bozuklukluklar, Major depresif bozukluk
Psikotik özellikli ağır
Katatonik özellikli
Melankolik özellikli,
Atipik özellikli,
Postpartum başlangıçlı
Başka türlü adlandırılamayan depresif 
bozukluk
Distimik bozukluk,
Başka türlü adlandırılamayan depresif 
bozukluk

Bipolar bozukluklar Bipolar I bozukluğu,
Bipolar II bozukluğu,
Siklotimik bozukluk,
Başka türlü adlandırılamayan bipolar 
bozukluk,

Genel tıbbi duruma bağlı duygu durum 
bozukluğu
Madde kullanımının yol açtığı duygu durum 
bozukluğu
Anksiyete bozuklukları Panik anksiyete bozuklukları

Fobik bozukluklar
Obsesif kompulsif bozukluk
Stres bozuklukları
Organik etyolojili anksiyete bozuklukları

Somatoform bozukluklar

Yapay bozukluklar
Daha çok bedensel belirti ve bulguları olan 
tip (Münchausen Sendromu):
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Daha çok Psikolojik belirti ve bulguları olan 
tip
Mixt tip
Başka türlü adlandırılamayan tip

Dissosiyatif bozukluklar Dissosiyatif amnezi ( Psikojenik Amnezi)
Dissosiyatif füg
Dissosiyatif kimlik bozukluğu (Çoğul 
Kişilik Bozukluğu)
Depersonalizasyon bozukluğu

Cinsel bozukluklar Cinsel İstek Bozuklukları
Cinsel Uyarılma Bozuklukları
Orgazm ile ilgili bozukluklar
Cinsel ağrı bozuklukları
Genel Tıbbi bir duruma bağlı cinsel işlev 
bozuklukları
Madde kullanımının yol açtığı cinsel işlev 
bozukluklar

Yeme bozuklukları Anorexia nervosa
Blumia nervosa

Uyku bozuklukları DİSSOMNİA
İntrensek uyku bozukluğu:
Psikofizyolojik insomnia
Uyku durumunun yanlış algılanması
İdiopatik insomnia
Narkolepsi
Rekürrant hipersomnia
İdiopatik hipersomnia
Posttravmatik hipersomnia
Obstrüktif uyku apnesi sendromu
Santral uyku apnesi sendromu
Santral alveoler hiperventilasyon sendromu
Periodik extremite hareketleri bozukluğu
Huzursuz Bacak Sendromu
Ekstrensek uyku bozukluğu
Yetersiz uyku hijyeni
Çevresel uyku bozukluğu
Yükseklik insomniası
Uyumsal uyku bozukluğu
Yetersiz uyku sendromu
Sınır koyamamakla ilgili uyku bozukluğu
Uykunun başlangıcı ile ilgili eşlikçilerin 
yokluğundan kaynaklanan uyku bozukluğu
Besin alerjisi insomniası
Noktürnal yemek yeme (içecek içme) 
sendromu
Hipnotik bağımlılığından kaynaklanan uyku 
bozukluğu
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Stimülan bağımlılığından kaynaklanan uyku 
bozukluğu
Alkol bağımlılığından kaynaklanan uyku 
bozukluğu
Toksinlerin yol açtığı uyku bozukluğu
Sirkadien ritim uyku bozuklukları

Zaman dilimi değişikliği (Jet Lag) sendromu

Düzensiz uyku-uyanıklık düzeni
Gecikmeli uyku evresi sendromu
Önekaymış uyku evresi sendromu
24 saatlik olmayan uyku-uyanıklık düzeni 
sendromu

Nörolojik hastalıkların sistemik 
komplikasyonları
Sistemik hastalıkların nörolojik 
komplikasyonları

Nörometabolik hastalıklar Tanı koyar
Nörometabolik hastalık klinik ve laboratuar 
kriterlerini değerlendirir

Nörolojik bulgulara yol açan metabolik 
bozuklukları tanımlar
Nörometabolik hastalıkların klinik 
bulgularını (örneğin bilinç bozukluğu ve 
nöbet gibi) tanımlar
Fizik muayene ve vital bulguları 
değerlendirir
Nörolojik muayene yapar, değerlendirir
Bilinç bozukluğu ve nöbet ile gelen hastada 
metabolik bozukluk sebeplerini araştırır
Biyokimyasal tetkik ister ve değerlendirir
Nörometabolik hastalığın tanı kriterlerini 
tanımlar, değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar ve diğer tabloları dışlar Beyin BT ve EEG tetkiklerini değerlendirir

Tedavisini yönetir

Bilinç bozukluğu ve nöbet gibi nörolojik 
tablo ile gelen hastada saptanan metabolik 
bozukluk tablolarını tedavi eder

Gerekirse EEG takibi ile tedaviyi gözden 
geçirir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Komplikasyonları yönetir

Nörometabolik hastalıkların tanısında 
gecikme ve tedavisinde oluşabilecek tıbbi 
komplikasyonları yönetir EEG, Beyin MR tetkiki ister.

Kafa travması periferik sinir sistemi 
travmaları Kafa Travması Tanı koyar

Travmalı hastanın klinik ve labaratuar 
bulgularını değerlendirir
Kafa travmalı hastanın klinik görünümünü 
tanımlar
Posttravmatik intrakranial lezyon tiplerini 
tanımlar
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Hastane başvurusu öncesi ve acil serviste 
kafa travmalı hastaya yaklaşımı 
değerlendirir, hastanın stabilizasyonu sağlar.
KİBAS bulgularını araştırır.
Nörolojik muayene yapar ve Glaskow, Four 
skorlamaları ile koma düzeylerini tanımlar.
Beyin BT ile travma tipini ve hasarı tesbit 
eder.

Tedavisini yönetir
Cerrahi müdahale gereken hastaları konsülte 
ederek tesbit eder
Cerrahi gerekmeyen hastaları yoğun 
bakımda takip eder
Kafa travmalı hastanın medikal tedavisini 
planlar, gerekli hastaların mekanik 
ventilatörde takibini yapar
Kafa travmalı hastanın fizik tedavi ve 
rehabilitasyonunu planlar
DVT proflaksisi tedavisini düzenler
Koplikasyon gelişen hastayı tanır

Komplikasyonları yönetir
Herniasyon durumlarında acil cerrahi 
girişim planlar
Geç dönemde çıkabilecek komplikasyonları 
tanır
Adli olayları tanır

Periferik sinir sistemi travması Tanı koyar
Periferik sinir travmasının klinik ve 
laboratuar kriterlerini değerlendirir
Periferik sinir sistemi anatomisini tanımlar
Periferik sinir travma tiplerini ve 
rejenerasyonunu tanımlar
Travmatik sinir hasar mekanizmalarını 
tanımlar.
Periferik sinir hasarı ile oluşan klinik 
bulguları tanımlar
Nörolojik muayene yapar, değerlendirir
EMG istenme zamanını planlar
EMG ve görüntüleme yöntemleri ile sinir 
hasarının derecesini belirler

Tedavisini yönetir
Hasarlanma düzeyini belirleyerek tedaviyi 
yönlendirir
Cerrahi onarımın zamanlaması ve 
endikasyonlarını bilir
Rehabilitasyon programını düzenler
Sinir hasarıyla ilişkili nöropatik ağrının 
tedavisini düzenler
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Kranial ve omurilik yaralanmaları ve diğer 
subdural ve intrakraniyal hematomlar, 
subaraknoid kanamalar, Spinal kord travması Tanı koyar

Spinal kord travmasının klinik ve laboratuar 
kriterlerini değerlendirir
Spinal kord anatomisini tanımlar
Spinal şoku tanır ve evrelerini tanımlar
Spinal kord hasarlanma sendromlarını 
tanımlar
Nörolojik muayene ve görüntüleme 
yöntemleri ile travma tipi ve düzeyini 
belirler

Tedavisini yönetir
Hasarlanma düzeyini belirleyerek tedaviyi 
yönlendirir
Farmakolojik ve cerrahi tedavi 
endikasyonlarını bilir
DV T proflaksisi tedavisini düzenler

Komplikasyonları yönetir
Mesane ve barsak disfonksiyonu nedeniyle 
oluşan komplikasyonları yönetir
Otonomik disfonksiyon ile oluşan 
semptomları tanır ve tedavisini düzenler

serebral apse, Tanı koyar Klinik özelliklerini tanır Beyin apsesinin klinik semptomlarını tanır
KİBAS semptomlarını tanır

Serebral apse etyoloji ve patojenlerini tanır Serebral apse etyolojisini araştırır
Serebral apseye sebep olabilecek patojenleri 
tanır

Ayırıcı tanı yapar Serebral apse ve tümör ayırıcı tanısı yapar
Ateş ve KİBAS bulgularında serebral apse 
ayırıcı tanısı yapar

Tedavisini yönetir
Apse lokalizasyon ve olası etkene göre 
antibiyoterapi planlar
Lokalizasyonuna göre apsenin stereotaktik 
veya total çıkarılması açısından beyin 
cerrahi girişimini planlar
Tedavi sonrası nörogörüntüleme yöntemleri 
ile takibini yapar

serebral tümör, akut gelişen intrakraniyal 
basınç

Serebral tümör, akut gelişen intrakraniyal 
basınç Tanı koyar Serebral tümör tiplerini ayırt eder

Serebral tümör tiplerinin özelliklerini 
tanımlar
Serebral tümürleri klinik görünümü ve 
patolojik özelliklerine göre ayırt eder
Klinik özelliklerini tanır
Beyin tümörünün semptomlarını tanır
KİBAS semptomlarını tanır
Hastaların nörolojik muayenesini yapar
Gözdibi muayenesini yapar
Ayırıcı tanı yapar
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Başağrısı ile gelen her hastada beyin tümörü 
ayırıcı tanısı yapar
Sistemik kanserin ilk bulgusu olabileceği 
için olası primer lezyonu araştırır
Beyin tümörü ve beyin apsesi ayrıcı tanısını 
yapar
İlk kez epileptik nöbetle başvurmuş hastada 
beyin tümörü ayırıcı tanısı yapar
Lomber ponksiyondan önce görüntüleme 
yapmadan başağrısı olan her hastayı olası 
beyin tümörü kabul eder

Tedavisini yönetir
Tümör tipine uygun olarak hastaya bilgi 
verir ve tedavisini planlar
Hastanın tümör tipine göre takip kararı 
verebilir
Gerekli hastada antiödem tedavi yapar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi Tedavi planını ve 
komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonları yönetir
Beyin tümörünün takibinde gelişebilecek 
komplikasyonlarını açıklar
Cerrahi tedavinin olası komplikasyonlarını 
tanımlar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Koplikasyon gelişen hastayı tanır ve 
tedavisini düzenler

Cerrahi müdahale sonrası gelişebilecek akut 
nöro-tıbbi sorunlar

Cerrahi müdahale sonrası gelişebilecek akut 
nöro-tıbbi sorunlar Tanı koyar

Cerrahi müdahale nedeni ile kötüleşebilecek 
kronik nörolojik hastalıkları tanır
Anestezi uygulamasının hangi kronik 
nörolojik hastalıkları kötüleştirdiğinde tanır

Tedavisini yönetir

Cerrahi uygulanacak kronik nörolojik 
hastaların preop ve postop tedavisini 
düzenler

Komplikasyonları yönetir
Cerrahi müdahale sonrası oluşabilecek akut 
nörolojik olayları tanır
Anestezi ve cerrahi nedeni ile kötüleşen 
kronik nörolojik hastaların tedavisini 
düzenler

Özel hasta gruplarının nörolojik 
hastalıkları(yaşlılık, hamilelik) Hamilelikte nörolojik hastalıklar Tanı koyar Danışmanlık hizmeti verir

Kronik nörolojik hastalığı olan hastaları 
hamilelik öncesi bilgilendirir ve tedavisini 
düzenler
Gebelikle sıklığı artan nörolojik hastalıkları 
tanır
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Gebelikte kronik nörolojik hastalıkları 
yönetir
Postpartum dönemde oluşabilecek nörolojik 
olayları tanır

Tedavisini yönetir

Kronik nörolojik hastalıkların gebelikte 
tedavisini gözden geçirir ve gerekirse 
değiştirir
Akut gelişen nörolojik olayların tedavisini 
düzenler

Komplikasyonları yönetir Eklamsi ve serebral venöz trombozu tanır
Postpartum dönemde oluşabilecek 
komplikasyonları bilir ve yönetir.

Yaşlılıkta nörolojik hastalıklar Tanı koyar Yaşlılıkta görülen nörolojik olayları tanır
Yaşlılıkta görülen sistemik hastalıkları tanır
Yaşlılıkta sıklığı artan nörolojik hastalıkları 
tanır
Kognitif muayeneyi bilir

Tedavisini yönetir
Yaşlılıkta görülen nörolojik hastalıkları 
tedavi eder
Yaşlıda hastada kullanılacak ilaç seçimini 
yapar
Yaşlılarda ilaçların oluşturabileceği yan 
etkileri ve ilaç etkileşimlerini tanır

Komplikasyonları yönetir
Sistemik hastalık ve ilaç yan etkisi nedeni 
ile oluşabilecek durumları yönetir
Kognitif etkilenmede oluşabilecek adli 
sorunları tanır

Akademik görev
Nöroloji alanında bilimsel (deneysel-klinik) 
araştırma yapabilmek-araştırmalara katılmak
Tez hazırlama
Kanıta dayalı tıp ve meta-analizlerin 
değerlendirilmesi becerisinin kazanılması. 
(3. yıl)
Araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi
Tez çalışması
Hasta sunumu, lit sunum, seminer, bildiri 
(poster-sözel) hazırlama ve sunum yetisi 
kazanması, Epikriz hazırlama Hasta sunumu Hastanın anamnezini alır

Nörolojik muayeneyi eksiksiz yapmasını 
bilir ve uygular
Hastanın tetkiklerini doğru bir şekilde ister
Hastanın tetkiklerini değerlendirmesini bilir
Hastanın teşhisini koyar
Hastanın tedavisini planlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın kısa anamnezi, nörolojik muayene, 
laboratuar bulgularını, teşhis ve tedavisini 
öğretim üyeleri ve meslektaşlarına sunma 
yeteneğini kazanır

Literatür sunumu Veritabanlarından literatür taramasını bilir
Çeşitli dillerdeki literatürleri türkçeye 
çevirebilir
Literatürü okuyarak önemli olan noktaları 
tespit eder
Literatürden elde ettiği verileri görsel 
ögelerle süsleyerek slayt haline getirir
Dinleyicilerin anlayabileceği şekilde akıcı 
ve göz teması kurarak sunar
Konuyla ilgili gelen sorulara cevap 
verebilecek donanıma sahiptir

Seminer sunumu

Seminer konusu ile ilgili yeterli sayıda 
literatür taraması yapar ve bu konuyla ilgili 
kitapları okur
Elde ettiği bilgilerin özetini çıkarır
Elde ettiği verileri görsel ögelerle süsleyerek 
slayt haline getirir
Dinleyicilerin anlayabileceği şekilde akıcı 
ve göz teması kurarak sunar
Konuyla ilgili gelen sorulara cevap 
verebilecek donanıma sahiptir

Bildiri hazırlama Bildiri olabilecek vakaları ayırt eder
Bildiri ile ilgili literatürleri tarar
Hastanın bilgilerinin yanında gerekli klinik 
ve laboratuar görüntüleri alır
Konuyu görsel ağırlıklı olarak bildiri 
tekniklerine uygun olarak hazırlar
Bildirileri internet ortamından 
gönderilmesini bilir

Hastanın kısa anamnezi, nörolojik muayene, 
laboratuar bulgularını, teşhis ve tedavisini 
öğretim üyeleri ve meslektaşlarına sunar

Epikriz hazırlama
Hastanın anamnezini detaylı bir şekilde 
epikrize aktarır
Hastanın geliş ve çıkış nörolojik 
muayenesini detaylı bir şekilde yazar
Epikrize laboratuar tetkiklerini işler

Hastanın hanghi tanıyla takip ve tedavi 
edildiğini belirtir, klinik progresyonu açıklar
Hastaya yapılan girişimleri ve tedavileri 
belirtir

47/50



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Nöroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  33/35

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın uyması gereken kuralları 
maddeleyerek belirtir
Hastanın tedavilerini nasıl kullanacağına 
açık bir şekilde yazar
Hastanın kontrole ne zaman gelmesi 
gerektiğini belirtir

Araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi
Araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi, uygun 
yöntemin seçilebilmesi Klinik çalışma yöntemlerinin öğenilmesi

Deneysel çalışma yöntemlerinin bilinmesi
Diğer metaanalizler vb. çalışma 
yöntemlerinin bilinmesi, değerlendirilmesi

Ekip çalışması yapabilme becerisi Proje hazırlama ve sunma becerisi

Çalışma etik kurallarının bilinmesi

Etik kurul prosedürlerinin bilinme, etik 
çalışma esaslarının bilinmesi ve 
uygulanması
Onam formlarının hazırlanması ve 
uygulanması
Araştımalara sponsorlukla ilgili etik 
kuralların bilinmesi ve uygulanması

Istatistik yöntemlerin bilinmesi ve 
uygulanabilmesi
Çalışmaların rapora ve yazıya dönüştürülme 
becerisi
Sunum becerisi (slayt , poster vb)

Tez çalışması
Tez araştırması için aday olabilecek 
konuların taramasını yapmak
Aday tez konusunun orijinalliğini araştırmak 
ve doğrulamak
Aday tez konusu ile ilgili genel kavramlar 
ve bilgilerin araştırılması için gereken 
yöntemlerin bilinmesi
Araştıma çerçevesi ve planının 
yyapılabilmesi
Araştırma etik kurallarının bilinmesi
Temel istatistik ve veri işleme yöntemlerinin 
bilinmesi ve uygulanması
Araştırma yöntemlerinin bilinmesi
Sonuçların yorumlanması ve tartışılması
Tez bilgilerinin bir araştıma raporuna (yayın 
için hazırlanması) dönüştürülmesinin 
yapılabilmesi

Kanıta dayalı tıp ve meta-analizlerin 
değerlendirilmesi becerisinin kazanılması Makale inceleme

İletişim ve tutum geliştirme
Konsultasyon becerisi (isteme ve cevap 
verme becerisi)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim 
becerisi (hasta ile ile ilgili yönetilmesi zor 
durumlarla igili becerilerin verilmesi)
.Kanıta dayalı tıp ve meta-analizlerin 
değerlendirilmesi becerisinin kazanılması. 
(3. yıl)
Resmi belge hazırlama adli rapor (ölüm 
raporu ve diğer), sağlık kurulu eğitimi, proje 
–burs başvurusu hazırlama, etik komite 
başvuruları hazırlayabilmelidirler (3 yıl). 
Hasta sevk zinciri ve sevk belgelerini 
hazırlama becerisi.
Hasta sunumu (birinci yılın sonu), lit sunum, 
seminer (birinci yıl), bildiri (poster-sözel) 
hazirlama ve sunum yetisi kazanması (ikinci 
yıl). Epikriz hazırlama (birinci yıl).
Hasta sunumu, lit sunum, seminer, bildiri 
(poster-sözel) hazırlama ve sunum yetisi 
kazanması, Epikriz hazırlama

Konsultasyon becerisi
Hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim 
becerisi (hasta ile ile ilgili yönetilmesi zor 
durumlarla igili becerilerin verilmesi)

Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim 
kurabilme Empati yapar.

Hastanın kaygılarını ve şikayetlerini açık ve 
net bir şekilde aktarması için uygun davranış 
modeli oluşturur.

Hasta ve yakınlarına statü, cinsiyet ve din 
ayrımı yapmayan tutum ve davranış gösterir.
Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve 
yeterli bilgi edinir.
Hastaya ve hasta yakınlarına hastalığı ile 
ilgili yeterli ve anlayacağı biçimde bilgi 
vermeye özen gösterir.
Hastaya ve/veya hasta yakınlarına olası 
girişimler/ tedavi seçenekleri hakkında 
doğru ve yeterli bilgi verebilme, tedavi için 
onay alınmasını sağlar.
Kanser ve engellilik gibi özel yaklaşım 
gerektiren durumlarda iletişime önem verir.
Hastanın toplumsal ve ekonomik durumunu 
her aşamada göz önüne alarak değerlendirir.

Resmi belge hazırlama adli rapor (ölüm 
raporu ve diğer), sağlık kurulu eğitimi, proje 
–burs başvurusu hazırlama, etik komite 
başvuruları hazırlayabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hasta sevk zinciri ve sevk belgelerini 
hazırlama becerisi.
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