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1. GİRİŞ 

 

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı, hareket sistemini oluşturan kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait doğumsal ve edinsel hastalıklar 

ile bu dokulara ait yaralanmaların tanı ve tedavisini kapsar. Hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları ve laboratuar bulguları birlikte 

değerlendirilerek tedavi planlaması yapılır.  

Uzmanlık süresi boyunca sadece cerrahi değil, aynı zamanda konservatif tedavi yöntemleri, farmakolojik tedavi, ortez ve protez uygulamaları 

ile fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi de verilir. 

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık dalı, çeşitli yönleri ile diğer uzmanlık alanları ile de ilişkidir. Çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde Genel 

Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Nöroşirurji, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Romatoloji, Geriatri, Spor Hekimliği, Deniz ve Sualtı Hekimliği ve diğer dallar ile yakın işbirliği 

gerekmektedir. 

 

Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi içerik olarak şunları kapsamaktadır: 

 Anatomik bölgeler: Üst ve alt ekstremiteler, intervertebral disk, omurga ve pelvise ait kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait 

hastalıkların tanı ve tedavisinin tüm yönleri,  

 Akut ve kronik hastalıkların tedavisi: Akut travma, infeksiyon hastalıkları, nörovasküler yaralanma, nöromüsküler ve metabolik kemik 

hastalıkları, doğumsal anomaliler, iyi ve kötü huylu kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavi yöntemleri, 

 Eğitim alanıyla ilgili klinik konular: Kas iskelet sistemi görüntülenmesi, laboratuar testlerinin yorumlanması, ortez ve protez bilgisi, nörolojik 

ve romatolojik hastalıklar hakkında bilgi, tıbbi etik ve adli tıp uygulamaları, 

 Araştırma: Klinik, deneysel ve /veya laboratuar araştırmaları,  
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 Temel bilimler: Anatomi, biyokimya, biyomateryaller, biyomekanik, mikrobiyoloji, patoloji, fizyoloji ve alanımızla ilişkili diğer temel 

bilimlerde eğitim içermelidir. 

 

2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı 

Bu dalda yetişmekte olan uzmanlık öğrencilerini kas-iskelet sistemi hastalıkları ve travmatolojisi açısından tanı ve tedavide yetkin 

kılmak, onları tıp ahlakı yönüyle iyi bir uygulayıcı haline getirmektir. Genç meslektaşlarımıza mesleki yaşamında gerekli olacak bilgi, 

beceri ve tutumları kazanmaları ve geliştirmeleri için yardımcı olmaktır. Bu amaca ulaşmak için, 

a. Ortopedi ve Travmatoloji’nin tüm alanlarında cerrahi veya cerrahi dışı tedavi eğitimine olanak sağlanmalı, 

b. Teknik, bilişsel ve iletişim kurma açısından, öğrenme ve araştırma becerilerinin eğitim süreci içinde geliştirilmesine 

yardımcı olunmalı, 

c. Yeni bilgi üretebilme ve bilgiyi eleştirel değerlendirilebilme yeteneği kazandırılmalı, 

d. Etik ve deontolojik davranışlar geliştirilmelidir. 
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Müfredat Hazırlık Süreci 

Türk Ortopedi veTravmatoloji Birliği Derneği (TODBİD) bünyesi içersinde 2001 yılında Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim 

Konseyi (TOTEK) kuruldu. TOTEK 2002 yılından itibaren ortopedi ve travmatoloji asistan eğitimine temel teşkil etmek üzere bir 

“çekirdek eğitim müfredat programı” üzerinde çalışmaya başladı  ve dönemler halinde çalışmalara devam edildi.  2001-2003 

döneminde  hazırlanan taslak tamamen Avrupa Uzmanlık Dernekleri Kurulu UEMS in hazırlamış olduğu programın bir uyarlaması 

tarzında idi. Sağlık Bakanlığı nezdinde kurulan “eğitim-müfredat komisyonu”  ile  birlikte ortak toplantı gerçekleştirilmiş, o tarihte 

hem TOTEK üyesi, hem de komisyon başkanı olan sayın Prof. Sefa Kapıcıoğlu’na sunulmuştu.  Hazırlanan bu ilk taslak ilgili yan dal 

derneklerinin katkıları ile 2003-2005 döneminde daha detaylı bir program şeklinde tamamlanmış ve eğitim kliniklerine gönderilmişti. 

Bazı eğitim klinikleri tarafından da uygulamaya koyulmuştu. TOTEK’in eğitim kliniklerine bir yaptırım talimatı iletememesi sebebiyle 

hem çekirdek müfredat hem de asistan karnesi yaygın olarak kullanıma sokulamamıştır. 

2009 yılı sonunda S.B. Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, uzmanlık tüzüğü gereği olarak, tüm dallarda eğitim müfredat 

komisyonları oluşturdu. Ocak 2010’da Antalya’da yapılan toplantıda ortopedi komisyon üyeleri aralarında Prof Dr Mümtaz Alpaslan 

başkan seçildi ve TOTEK ‘in hazırladığı müfredat baz alınarak çalışmalara başlandı. Antalya toplantısı sonrası komisyon üyeleri 

bireysel veya birlikte yaptıkları çalışmalarda bu başlıkların altını, bakanlık bilgisayar formatı içersine yerleştirmenin zorluğunu, hatta 

imkansızlığını yaşadı. Bunun üzerine komisyon Ankara’da tekrar toplanarak yeni bir görevlendirme yaptı ; görev gruplarını ve 

görevleri tekrar belirledi.  Görev analizi ve öğrenim hedeflerini belirleme işlemini ise komisyon üyelerine tevdi etti. Haziran 2011’de 

ise S.B. Eğitim Genel Müdürlüğü’nün daveti üzerine Ankara’daki toplantıda konu başlıklarında belirlenen görev grup ve görevlerinin, 

görev analiz ve hedefleri belirlenerek üyelerce bilgisayar programına işlendi ve Müfredat belirleme çalışmalarının ilk aşaması 

tamamlandı. 
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b. Müfredat Haritası 

I. KURAMSAL EĞİTİM: 

Kuramsal eğitim, beceri kadar önemlidir. Eğitim kurumunun düzenlediği toplantılar, olgu tartışmaları, konferanslar, 

makale saatleri gibi etkinlikleri içeren eğitim programları ile edinilir. Eğitim gören kişilerin bilgiye kolayca ulaşabilecekleri 

ortamın sağlanması için, internet bağlantısı ve iyi bir kütüphane şarttır. 

II. TEMEL CERRAHİ EĞİTİM: 

Her Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı, temel cerrahi bilgiler, anestezioloji, ağrı tedavisi ve yaşam desteği bilgileri ile 

donatılmış olmalıdır. Kas iskelet sisteminin her noktasına cerrahi yaklaşım yollarını iyi bilmelidir. Ortopedi ve Travmatoloji 

uzmanı için üç düzeyde bilgi ve beceri tanımlanabilir: 

i. Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken bilgiler şunlardır: 

 Burkulmalar, kırık ve çıkıklar  

 Ekstremitenin akut dolaşım ve nörolojik bozuklukları  

 Temel sıvı-elektrolit tedavisi, şok tedavisi  

 Kas-iskelet sistemi inflamatuar ve infeksiyöz hastalıkları 

 Dejeneratif eklem hastalıkları  

 Ameliyat öncesi ve sonrası bakım 

 Temel adli tıp bilgileri, mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler 

ii. Yeterli deneyim sahibi olduğu veya iyi düzeyde bilmesi gereken bilgiler şunlardır 

 Kas-iskelet sistemi anatomi, fizyoloji, fizyopatoloji ve biyomekaniği  

 Politravmaya yaklaşım  

 Travma bakımı organizasyonu ve major yaralanmalar  
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 Doğumsal ve edinsel kas iskelet sistem hastalıkları  

 Kas iskelet sistemi tutan tümörlerin tanısı  

iii. Başkasından izlediği veya kısmen kuramsal olarak bilmesi gereken bilgiler şunlardır: 

 Az görülen ortopedik hastalıklar  

 düzey ortopedik girişimler (pelvis, asetabulum kırıkları, revizyon cerrahisi, kompleks omurga ameliyatları, 

replantasyon cerrahisi vb.)  

III. EDİNİLMESİ GEREKEN BECERİLER: 

Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi sırasında edinilmesi gereken beceriler şunlardır: 

i.  Temel cerrahi ve tıbbi beceriler: 

 Sistemik muayene yapabilme becerisi  

 Vücut dokularına yaklaşım ve temel cerrahi teknikler  

 Bazı anestezi teknikleri hakkında bilgi sahibi olma  

 Hava yolu açabilme ve endotrakeal intübasyon  

 Pnömo-hemo toraks için tüp takabilme  

 Temel yoğun bakım bilgi ve becerisi (sıvı ve şok tedavisi)  

 Tromboz ve infeksiyon gibi komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi  

ii. Ortopedi ve travmatolojiye ait beceriler: 

 A: Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken beceriler şunlardır: 

i. Acil durumlarda: 

 Tüm yaşlardaki burkulma, kırık ve çıkıkların kapalı tedavisi ve alçı uygulamaları  

 Temel osteosentez tekniklerinin uygulaması  
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 Ekstremitenin damarsal ve nörolojik bozuklukları  

 Akut kompartman sendromu  

 Kas iskelet sistemi infeksiyonları (tüberküloz dahil)  

 Kas-iskelet sistemi inflamatuar hastalıkları  

 Ağrılı durumlar (kas spasmları, kalsifiye tendinitler, sinir sıkışmaları, vb.)  

 Tümörlerin akut komplikasyonları (parapleji, patolojik kırık)  

 Basit spor yaralanmaları ve ağrılı durumları  

 Vertebra kırıklarının konservatif tedavisi  

 Travmatik amputasyonlar,  

ii. Acil olmayan durumlarda 

 Kas-iskelet sistemi dejeneratif ve infeksiyöz hastalıkları  

 Sık görülen kas-iskelet sistemi deformiteleri,  

 Bel ağrısına yaklaşım,  

 Osteoporoz ve ortopedik komplikasyonları,  

 Diyabetin ortopedik komplikasyonları,  

 Ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve komplikasyonlar,  

 Koruyucu ortopedi,  

 Her türlü alçı ve bandaj uygulamaları,  

 Eklem ponksiyonları  

iii. Temel ve sık ameliyatları uygulayabilme: 
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Üst ekstremite: 

 Humerus kırıkları  

 Çocuk suprakondiler kırıkları  

 Olekranon kırıkları  

 Ön kol kırıkları  

 El bileği kırıkları  

 Akut kompartman sendromu  

 Metakarp ve parmak kırıkları  

 Tenosinovit (tetik parmak, vb.)  

 Ekstensor tendon rüptürü  

 Ameliyat sonrası her türlü alçı uygulamaları  

 Omuz sıkışma sendromu  

 Sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu, vb.)  

 Cilt grefti uygulamaları  

Pelvis ve alt ekstremite: 

 Pelvis kırıklarında ilk stabilizasyon  

 Femur boyun ve trokanter kırıkları  

 Femur ve tibia diafiz kırıkları  

 Distal femoral kırıklar  

 Patella kırık ve çıkıkları  
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 Proksimal tibia kırıkları  

 Ayak bileği kırıkları  

 Kompartman sendromu  

 Çocuklarda traksiyon tedavisi  

 Amputasyonlar  

 Diz ve kalçanın osteoartriti (osteotomiler ve primer artroplastiler)  

 Gelişimsel Kalça Displazisinin konservatif tedavisi  

 Doğumsal ayak deformitelerinin konservatif tedavisi  

 Menisküs yaralanmaları, artroskopi teknikleri  

 Edinsel parmak deformiteleri (Çekiç parmak halluks valgus, halluks rigidus).  

 B. Yeterli deneyimi olması veya iyi düzeyde bilmesi gereken beceriler şunlardır: 

Acil durumlarda: 

 Politravma hastası  

 Spinal travma, omurga kırığı ve kırıklı çıkıkları  

 Periferik sinir yaralanması  

 Major pelvis yaralanmaları  

 Rekonstrüksiyon gerektiren yumuşak doku yaralanmaları ile birlikte olan kırıklar  

 Eklem içi kırıkların açık ve kapalı tedavisi  
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Acil olmayan durumlarda: 

 Gelişimsel kalça displazisi (erken çocukluk çağı pelvik osteotomileri dahil)  

 Doğuştan çarpık ayak cerrahi (PEV) tedavisi  

 Omurga deformitelerinin cerrahisi  

 Kronik osteomyelit  

 Psödoartroz cerrahisi  

 Habitüel omuz çıkığı  

 Patella rekürrent çıkığı  

 Ön çapraz bağ tamiri  

 Büyük eklem artrodezi  

 Ekstremite uzatma- kısaltma  

 Disk hernisi  

 

 C: Başkasından izlediği veya kısmen bilmesi gereken beceriler şunlardır: 

 Malformasyon ve doğumsal hastalıklar  

 Kalça ve diz protezi revizyon cerrahileri  

 Omuz, dirsek, el ve ayak bileği artroplastisi  

 Diz eklemi dışı artroskopiler  

 Üst ekstremite ve pelvik amputasyonlar  

 Major doku kayıplarında tedavi ve replantasyon 
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 Fleksör tendon onarımı  

 Ortopedik onkolojik cerrahi, rezeksiyon rekonstrüksiyon 

 Komplike omurga hastalıkları tedavisi  

 

c. Asistanlık Süreci 

I. Kayıt Şekli 

Asistanların eğitim birimlerine yerleştirilmesi TUS sınavı ile yapılmaktadır. 

 

II. Adaylarda Aranan Şartlar 

 

  

d. Asistanlık Süresi 

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitiminin süresi 5 yıldır. Bu süre içinde, 

Yetişkin ortopedisi alanında   en az 12 ay 

Erişkin travması alanında   en az 12 ay 

Pediatrik ortopedi ve travma alanında en az 12 ay  

Ortopedinin diğer alt alanlarında  en az 6 ay çalışmak zorunludur.  

 

Uzmanlık öğrencisinin bağlı olduğu eğitim programında bu koşullar sağlanamadığı taktirde başka bir eğitim kurumunda yeterli 

süre rotasyona gönderilmesi gereklidir.  
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Yönetmelik gereği diğer dallarda yapılması gereken rotasyonlar şunlardır: 

 İlk 1 yıl içinde  

o Genel cerrahi: 1 ay süreyle, acil uygulamalar ve travma ağırlıklı olmak üzere. 

o Acil tıp: 2 ay süreyle 

 2. Öğrenim yılı içinde 

o Anestezi ve reanimasyon: 2 ay süreyle, 1 ayı anestezi ve 1 ayı reanimasyon biriminde olmak üzere 

o Fiziksel tıp ve rehabilitasyon: 1 ay süreyle 

 3. Öğrenim yılı içinde 

o  Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi: 2 ay süreyle 

o Kalp ve damar cerrahisi: 1 ay süreyle, periferik damar cerrahisi eğitimine yönelik 

e. Yan Dallar 

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi sonrasında “El cerrahisi” alanında yan dal eğitimi yapılabilir.  

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 
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4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 
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5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 
a. Klinik uygulamalar sırasında hasta başı eğitim 

b. Klinik içi eğitim seminerleri 

c. Klinik içi olgu tartışmaları: Haftada en az bir toplantı yapılmalı, ayda en az bir kere morbidite mortalite toplantısı 

d. Klinik içi literatür tartışmaları 

e. Klinikler arası konseyler 

f. Kurumlar arası düzenli aylık eğitim toplantıları 

g. TOTEK tarafından önerilen ve her yıl düzenlenen temel kurslar 

1. Yıl ve sonrası: Temel Ortopedik Travma Kursu 

2. Yıl ve sonrası: TOTEK Temel Bilimler ve Araştırma Okulu (TBAO), Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pes Ekinovarus Kursu 

3. Yıl ve sonrası: TOTEK Çekirdek Eğitim Programı, Temel El Cerrahisi Kursu 

4. Yıl ve sonrası: Temel Artroskopi Kursu, Temel Artroplasti Kursu, Temel Omurga Kursu 

5. Yıl: Omuz – Dirsek Çekirdek Eğitim Programı 

h. TOTEK web sitesinde ulaşılabilen “Ortopedik Bilgi Ağı” kapsamında sunulan eğitim seminerleri 

i. Eğitim programı eksiklerini tamamlamaya yönelik ortopedi klinikleri arası rotasyonlar 

 

 Haftada en az 4 saat süreyle b, c, d, e ve f grubunda yer alan toplantılara mesai saatleri içinde vakit ayrılmalıdır. 
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6. STANDARTLAR 

 

Bir kurumda Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlık eğitimi verilebilmesi için hem eğitim programının, hem de eğiticilerin bazı 

önkoşulları sağlaması gereklidir. Buna ek olarak eğitimin verildiği kurum ve kurumların da standartlara uygunluğu sağlanmalıdır. 

Uzmanlık eğitimi veren birimlerin asgari nitelikleri ve standartları şunlardır: 

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

 Eğitim biriminde en az 3 öğretim üyesi (profesör, doçent, yardımcı doçent, şef ve şef yardımcısı ve 

başasistanların toplamı) bulunmalıdır. 

 Eğitim sorumlusu profesör, doçent veya şef ünvanlarından birisine sahip olmalıdır. 

 Eğitim biriminde en az 1 eğiticinin TOTEK sertifikası bulunmalıdır. 

 Eğitim birimi sorumlusu kendi kurumu dışındaki başka bir eğitim biriminin sorumluluğunu 

üstlenemez. 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) 

 Bir kurumda ortopedi ve travmatoloji eğitim programı açılabilmesi için eğitim programına ayrılmış en 

az 30 yatak bulunmalıdır. Uzmanlık öğrencisi başına düşen yatak sayısı 4’ün altında olmamalıdır. 

 Eğitim kurumunda ortopedi ve travmatoloji alanında acil hasta kabul edilmelidir. Yoğun bakım ünitesi 

bulunmalıdır. 

 Birimde şu cihazların bulunması gereklidir: 

 Seyyar röntgen cihazı 
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 Floroskopi  

 Traksiyon masası 

 Artroskopi ünitesi 

 Birimin kullanabildiği bir arşiv ve kayıt sistemi ve bir eğitim salonu bulunmalıdır. 

 Kurumda düzenli aralıklarla toplanan bir infeksiyon komitesi bulunmalıdır. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, 

Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) 

 Eğitim biriminde ortopedi ve travmatoloji alanında acil hasta kabul edilmelidir. 

 Eğitim biriminde 1 yıl içinde en az 1000 ameliyat yapılmalı, bu ameliyatların en az %25’i travma vakası 

olmalıdır.  

 Çekirdek müfredatta uzmanlık öğrencisinin yapması veya katılması öngörülen, tanımlanan alt 

dallardaki cerrahi girişimlerin her yıl içinde yapılmış olması gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Ortopedi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 18/20 19/60



 

19 

19 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

I. Sınavlar 

TOTEK her yıl içinde bir kere yalnızca asistanların katılımına açık bir ortak sınav düzenlemektedir. “Uzmanlık Eğitimi 

Gelişim Sınavı” olarak isimlendirilen bu sınavın sonuçları yalnızca asistanın kendisi ve eğitim gördüğü kurumun eğitim 

sorumlusu ile paylaşılmaktadır. Tüm asistanların bu sınava girmesi zorunludur. 

II. Asistan karnesi 

TOTEK tarafından hazırlanan asistan karnesi TOTBİD tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tüm asistanların bu 

karneyi doldurması ve eğitim sorumlularına onaylatması gereklidir.  

III. Eğitim sorumlusunun kanaati 

Eğitim sorumluları uzmanlık öğrencilerinin her biri için yılda en az bir kere değerlendirme raporu doldurur.   

 

 

 

KARNE EKTEDİR EKLENECEKTİR 

 

 

 

b. Değerlendirme Ölçütleri 
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I. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavlarının sonuçları katılımcılara eş kıdemindeki diğer öğrencilere göre hangi düzeyde 

olduğunu gözlemlemesi fırsatı verilmektedir. Eğitim sorumlusunun öğrencinin gelişimini takip etmesi için objektif bir 

kriter oluşturmaktadır. 

II. Asistan karnesine kaydedilmiş ameliyat ve asistans sayıları cerrahi eğitimin takibinde objektif bir ölçüt olarak kullanılır. 

Müfredatta yer alan ve zorunlu kabul edilen girişimlerin uzmanlık eğitimi süresince tamamlanmış olması gereklidir.  

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tanım ve amaçlar Uzmanlığın tanımı

Temel Kavram ve Uygulamalar
Görüntüleme yöntemleri ve 
diğer tanı yöntemlerini yönetir.

Genel Postür ve yürüme analizi 
değerlendirmeyi yönetir. Gözlemsel ve yürüme analizini tanımlar.

Hemiparatik, antaljik, spastik diplejik ( 
Crouch,jump,stiff-knee v.s. ) kısalık topallığı , kalça 
flex kont.yürüyüşü skolyotik, kifotik, trendelenburg, 
düşük ayak, miyopatik yürüyüş şekillerini tanır.

Postür değerlendirmesini yapar. Atipik postürü 
ayırır.

Kifoz,skolyoz,giboz,lordoz ve pelvik seviyeyi 
değerlendirir. Radyolojik değerlendirmesini uygular 
ve yorumlar.
Boyun hareket açıklığını tanımlar.
Nötral -0- metodunu tanımlar.
Gövde hareket açıklığını tanımlar.
Göğüs ekspansiyon parmak ucu yer mesafesini 
değerlendirir.

Alt ekstremite dizilim bozukluklarını tanımlar.
Mekanik ve fonksiyonel dizilimi ve bozukluklarını 
tanımlar , deformite analizini tanımlar ve uygular.

pediatrik hasta alt ekstremite gelişimini tanımlar.

Fizyolojik gelişimi alt ekstremite dizilimini ve 
torsiyel durumunu yaşa göre dizilim gidişini 
normalini tanımlar ve klinik uygulamalar.

Laboratuvar yürüme analizini tanır.
Yürümenin fazlarını ve normal yürüme kinematiğini 
tanır ve genel değerlendirir.

Üst ekstremite provokatif testleri tanımlar .
Valsalva spurling , jackson kompresyon testlerini 
uygular.

Alt ekstremite provokatif testleri tanımlar.
Lasegue, sakroiliak zorlama testlerini uygular ve 
değerlendirir.

Kas gücünü değerlendirir yönetir.
Üst ve alt ekstremite kaslarını tek tek güç 
değerlendirmesini yapar ve yorumlar.

Üst ve alt ekstremite dolaşımını yönetir.
Venöz tromboembolik hastalıkları , torakal- çıkış 
sendromunu tanımlar.

Homans, Allen, Adson, kostaklavikular 
hiperabduksiyon testlerini yapar ve yorumlar.

Ekstremite duyu değerlendirmesini yönetir.
1- Alt ekstremite duyu dermatomunu tanımlar. 2- 
Üst ekstremite duyu dematomunu tanımlar.

Üst ve alt ekstremite duyu muayenesi yapar. İki 
nokta ayrım-sıcak-soğuk testlerini uygular. Alt ve üst 
ekstremite dermatomlarını yorumlar.

Fonksiyonel testleri yönetir. Gelişimsel kalça çıkığı, 
impingement sendromu OA travma enfeksiyon 
konjenital anomalileri tanımlar.

Trendelenburg testi: Barlow ve ortoloni testi galeazzi 
teleskop , bisiklet ve impingement testlerini tanımlar 
ve uygular.

Radyolojiyi değerlendirir. Detaylı düz grafileri kalça 
MR ve CT, US görüntülerini ve pediatrik 
artrografiyi tanımlar.

Pelvis judet grafileri, yan kurbağa pozisyon 
grafilerini tanımlar. Kalça US çeker ve değerlendirir. 
Kalça hastalıklarının radyolojisini tanır. Kemik ve 
yumuşak doku tümörlerini evreler. Artrografi 
uygular. Protez gevşeme kriterlerini tanı

Ekstremite Nörolojik Muayeneyi yönetir. Üst ekstremite reflekslerini tanımlar. Üst ekstremite reflekslerini uygular.
Alt ekstremite reflekslerini tanımlar. Alt ekstremite refleks testlerini uygular.

Üst ekstremite provokatif testleri tanımlar.
Valsava, supurling, jackson kompresyon testlerini 
uygular.

Kas gücünü değerlendirir yönetir.
Üst ve alt ekstremite kaslarını tek tek güç 
değerlendirmesini yapar ve yorumlar.
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Omurga görüntüleme yöntemleri 
değerlendirmesini yönetir. Normal ve anormal değerleri tanımlar.

Sagital torasik dizilimi ölçer. Tüm spine sagital 
balansı ve koroner Tüm spine travmatik konjenital ve 
gelişimsel problemlerini tanır ve değerlendirir. MR 
ve CT değerlendirmesini yapar. spine sagital balansı 
ve koroner sagital balansı öl

Omuz Muayenesi yönetir. Omuz kasları güç muayenesini yönetir.

İzole paralizleri tanır. 
Biceps,subskapularis,suprassupinatus deltoid 
infraspinatus kasları değerlendirmesini yapar.

Eklem hareket açıklığını yönetir kontraktür veya 
kısıtlamaları tarifler.

Doğumsal brakial pleksus felci muayene bulgularını 
yorumlar değerlendirir. Donmuş omuzu tanır.

Omuz instabilitesini tanır.

Omuz instabilitesini yorumlar tanı koyar. Rowe-
zarins korku ön arka çekmece, sulcus ve relakasyon 
tersterini uygular.

Omuz döndürücü manşon şıkışma sendromunu 
yönetir.

Muayene yöntemlerini açıklar. İmpingement 
sendromu, manşet yırtıkları manşet artroplastisi 
kalsifiye tendinit donuk omuz AC Osteoartriti omuz 
artriti tanır.
Ağrılı ark, jope, lift, off subskapılaris suprasupinatus 
infraspinatus testlerini drop-arm, neer, hawkins, 
yergeson speed testlerini uygular. Enjeksiyon 
testlerini tanımlar ve uygular.

Omuz görüntüleme yöntemleri muayenesini yönetir.

Düz grafi poz,syonlarını ve normali MR ve BT 
değerlendirir. Radyolojik tanı koyar. Omuz grafilerini 
kırık ve çıkıklarını tanımlar. Strker, notch, neer 
outcet gibi radyografi pozis- yonlarını tanımlar. 
Tümörleri değerlendirir. Omuz MR ve CT gö

Dirsek ve önkol muayenesini yönetir.

Muayene yöntemlerini açıklar. Hareket açıklığını 
değerlendirir. Lokalize şişlikleri tanır. Kompartman 
sendromunu tanır.

Bursit effüzyon nodül tümör gibi lokalize şişlikleri 
tanımlar. Taşıma açısını ölçer. İnstabilite testlerini 
uygular. 5P belirtisini, kompartman sendromunu 
bulgularını tanımlar.

Provokatif testlerini tanımlar.
Epikondilit sinir sıkışma sendromlarını tanır, testleri 
uygular.

Radyolojileri değerlendirir. Kemikleşme noktalarını 
ve zamanlarını tanır.

Çocuk ve yetişkin kırıkları , çıkıkları tanır. 
Malunionları değerlendirir. enfeksiyonlarını 
tümörlerini ve osteoartritlerini tanımlar.

El bileği bölgesini ve muayenesini yönetir.
Eklem hareket açıklığını yönetir. Kontraktür ve 
kısıtlamaları ölçer tarifler. Nötral 0 yöntemlerini uygular.
Lokalize şişlikleri yönetir. Inspeksiyon, palpasyon 
ve lokalizasyonu tanımlar.

Ganglion sinovyal hipertrofi , tenosinovit karpal ve 
ulnar tünel muayenelerini ve testlerini uygular.

El bölgesi muayenesini yönetir.
Radyolojik muayeneyi yönetir. Rutin grafiler ve 
spesifik pozisyon grafilerini tanımlar.

Kemikler birbirleri ile ilişkisini ve bozukluklarını, 
AVN bulgularını disasyonları , enfeksiyon ve 
tümörlerini yorumlar.

Lokalize şişlik ve deformiteleri yönetir. İnspeksiyon 
, palpasyon muayene yöntemlerini tanımlar.

Kuğu boynu, butoniere, çekiç ve tetik parmak 
pulleyproblemleri , dupuytren kontraktürlerini tanır. 
İntrensek plus deformitesini ve enfeksiyonlarını 
tanımlar.
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Eklem hareket açıklığını yönetir. Kontraktür ve 
kısıtlamaları tanımlar.

Her bir parmak hareketlerinin ölçer . 
FDP,FDS,FPL,EPL muayenelerini tanımlar.

Kuvvet testlerini yönetir. 0-5 manuel aktif kas test 
muayenesini tanımlar.

Tendonyaralanmalarını yorumlar., el fonksiyon 
testlerini uygular.

Radyolojik muayeneyi yönetir.

Osteartrit, enfeksiyon, metobolik travmatik ve 
tümoral patolojileri tanımlar. Radyolojiyi 
değerlendirir.

kalça muayenesini yönetir.
Fonksiyonel testlerin yönetir. Provokatif testeri 
tanımlar.

Finkelstein, skafoid shift, triquetrolunat skafolunat 
ballotman testlerini uygular. Pronator teres, guyan 
kanalı karpal tünel testlerini tanımlar ve uygular.

Eklem hareket açıklığını yönetir. Nötral-0- 
yöntemini tanımlar kısalık ve kontraktürleri 
değerlendirir.

Thomas, Ely, Ober FABERE , Tensor famia gerginlik 
testlerini tanımlar ve uygular. Kalça dışı nedenleri 
tanır. Asetabular ve femur zorlama manevralarını 
uygular.

Fonksiyonel testleri yönetir. Gelişimsel kalça çıkığı , 
impingement sendromu OA travma enfeksiyon 
konjenital anomalileri tanımlar.

Tredelenburg testi; Barlow ve ortoloni testi , 
galeazzi, teleskop , bisiklet ve impingement testlerini 
tanımlar ve uygular.

Radyolojiyi değerlendirir. detaylı, düz grafileri kalça 
MR ve CT, US görüntülerini ve pediatrik 
artrografiyi tanımlar.

Pelvis judet grafileri , yan kurbağa pozisyon 
grafilerini tanımlar. Kalça US çeker ve değerlendirir. 
Kalça hastalıklarının radyolojisini tanır. Kemik ve 
yumuşak doku tümörlerini evreler. Artrografi 
uygular. Protez gevşeme kriterlerini tan

Diz muayenesini yönetir.
Eklem açıklığı ve kontraktürlerini yönetir. Nötral - 0- 
Yöntemini tanır.

Rektus , hamstring gastrokinemius kas gerginliği ve 
kontraktürlerini tanımlar.

Patella Problemlerini yönetir. İnstabiliteyi ve 
kondromalaziyi tanır.

Faset hassasiyeti krepitasyon fairbank korku testini 
patella tilt testini effüzyon testlerini tanır ve uygular. 
Ponksiyon yapar.

Menisküs problemlerini yönetir. Travmatik ve 
dejeneratif menisküs problemlerini tanımlar.

Apley, McMurray Steinmann, ege ve benzeri testleri 
uygular. Diz effüzyonunu değerlendirir.

Diz ligament stabilizesini yönetir. Stabilite testlerini 
tanımlar.

Varus-valgus, lachman , çekmece pivot shift, jerk 
gibi testleri uygular ve değerlendirir.

Diz görüntüleme yöntemlerini yönetir. Aks 
grafilerini , özel pozisyon grafilerini tanımlar.

Rosenberg , Merchart ve benzeri grafileri tanır. 
Patellofemoral ilişkiyi değerlendirir. Dizin gelişimsel 
konjenital ve akiz hastalıklarını tanır. Travmatik 
problemlerini tarifler.

Postür değerlendirmesini yapar. Tipik ve atipik 
postürü ayırır.

Kifoz, skolyoz, giboz, lordoz ve pelvik seviyeyi 
değerlendirir.

Nötral-0- metodunu tanımlar. Boyun hareket açıklığını tanımlar.
Gövde hareket açıklığını tanımlar.
Göğüs ekstansiyon, parmak ucu yer mesafesini 
değerlendirir.

Ayak ve ayak bileği muayenesini yönetir.

Eklem hareket açıklığı ve postür bozukluklarını 
tanımlar. Nötral-0-yöntemi ve ayak arklarını 
tanımlar.

Ayak bileği, subtalar , midtarsal ve parmak hareket 
açıklıklarını değerlendirir. Arka,orta ve önayak 
hareket planlarını , ayak ve parmakların patolojik 
postür- lerini tanır. Patolojilerini tarifler.
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Ayak bileği bağ yaralanmalarını tanısal yönetir. 
Palpasyon, inpeksiyon ve zorlama test 
uygulamalarını tanımlar.

Ayak bileği ağrılı durumları değerlendirir. Bağ 
yaralanmalarını belirler ve evreler.

Ayak bileği travma dışı ağrılı problemlerini tanımlar. 
Şişlik hassasiyet ve defortileti değerlendirir. Ayak 
bileği görüntüleme yöntemlerini tanımlar. Normal 
düz grafi CT,MR scan gibi radyolojik incelemeleri 
değerlendirir.

Tenosinovit ve tendinitleri tanır. Sistemik 
hastalıkların ( Enf.gut.romatoid v.s.) ayırıcı tanısını 
yapar. Osteonekroz, osteokondiritis, stress kırığı, 
travmatik kırıklar , çıkıklar ve tümörlerinin 
radyolojisini değerlendirir. Özel pozisyo

Pediatrik ayak problemlerini tanımlar.

T.Equinovarus,Equinus, pes cavus Pes planus 
,cavovarus planovalgus problemlerini oblik ve 
vertikal talusu tanır. Nöropenik ayağı değerlendirir. 
Adölesan halluks valgus ve spastik pes planusu tanır. 
Radyolojilerini değerlendirir. tedavi pla

Ortopedik cerrahi enfeksiyon profilaksisini 
yönetir.

Ameliyathane ortamı şartlarını asepsi ve antisepsi 
kavramlarını tanımlar.

Oda temizliği, oda trafiği prensipleri hasta 
örtme,yıkama, saha hazırlama, prensiplerini tanımlar. 
Yıkama ve fırçalama antiseptik solüsyonları tanır ve 
uygular.

Selektif cerrahide antibiyotik profilaksisini tanımlar.
Antibiyotik profilaksisi zamanını seçilecek 
antibiyotik prensiplerini verilme süresini tanımlar.

Açık kırık-çıkık yaralanmalarındaki profilaksiyi 
tanımlar.

Yıkama ve debridman prensiplerini 
tanımlar.Profilaktik antibiyotik seçimini tanımlar ve 
uygular. Antibiyotiklerin özelliklerini ve 
spektrumlarını tanır. Empirik tedavi prensiplerini 
bilir ve uygular.

Erişkin ekstremite travmatolojisi
Kırık, çıkık ve yumuşak doku 
yaralanmaları Kemik yapısı ve fonksiyonları

Kemik onarımı ve kırık iyileşmesi
Kemiğin özellikleri ve kırık riskleri
Kırığa ait lokal ve sistemik bulgular
Kırığın radyolojik tanı yöntemleri
Kırık sınıflaması
Kırık iyileşmesinin biyomekaniği
Kırık tedavisinin biyomekaniği
İnternal fiksasyon biyomekniği
Eksternal fiksasyon biyomekaniği
Cerrahi dışı kırık tedavi yöntemler
Kırıkların tedavilerinde kabul edilebilir 
değerler
Kırık tedavisi sonra fonksiyonun geri 
kazınılması yönetimi
Epifiz yaralanması tanısı sınıflaması ve 
tedavisi
Travmatik yaralanmadan sonra gelişen 
ağrının yönetimi
Kompartman sendromu tanı ve tedavi 
yönetimi
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Açık kırık yönetimi
Klostridial enfeksiyonlar sağaltımı
Yumuşak doku yaralanmalarının yönetimi
Ateşli silah yaralanmasının
Patolojik kırıklar tanı ve tedavi yönetimleri
Kırıklarda oluşacak komplikasyonların 
yönetimi
Akut çıkıkların tanı ve tedavi yönetimi

Ekstremitenin akut dolaşım ve 
nörolojik bozuklukları

Akut arter yaralanması tanı ve tedavisi 
yönetimi
Akut arter tıkanması tanı ve tedavisi 
yönetimi
Akut ven yaralanması tanı ve tedavisi 
yönetimi
Derin ven trambozu (DVT) tanı ve tedavisi 
yönetimi
Merkezi sinir sistemi yaralanmalarında 
Eksteremiteler ve yönetimleri
Periferik sinir sistemi yaralanmalarında 
Eksteremiteler ve yönetimleri
Merkezi sinir sistemi akut hastalıklarında 
Eksteremiteler ve yönetimleri
Periferik sinir sistemi akut hastalıklarında 
Eksteremiteler ve yönetimleri
Tuzak nöropatiler tanı ve tedavi yönetimleri

Politravma hastasına yaklaşımı 
yönetir

Politravmalı hastada “Altın saat” kavramını 
tanımlar Politravma sonrası "Altın Saat" kavramını bilir Öykü alır

Yaralanma zamanı sonrasında geçmiş olan sürenin 
"Altın Saat" olarak isimlenen kısmını bilir

Politravmalı hastanın ilk 
değerlendirilmesinde uygulanacak 
sistematik yaklaşımın yönetimi
Politravmalı hastaya kaza yerinde ve 
hastanede yapılması gereken acil 
müdahalenin yönetimi
Politravmalı hastanın transportu için 
optimum şartları sağlayabilmenin yönetimi
Stabilite parametreleri ve hastanın stabil 
olup olmadığına karar verebilmeli
Stabil “künt travma” hastalarında 
resüsitasyon basamakları ve yönetimi
Stabil “penetran travma” hastalarında 
resüsitasyon basamakları ve yönetimi
Ölmekte olan (preeks ya da ekstrem) 
hastalarda resüsitasyon basamaklarının 
yönetimi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Havayolu obstrüksiyonu ve solunum 
yetmezliği bulgularının önemi ve yönetimi
Hangi hastaya yapay havayolu açması ve 
hangi yolu seçmesi gerektiğinin yönetimi
İTYD (İleri travma yaşam desteği 
protokolleri)' e göre yapay havayolu 
endikasyonları ve yönetimi
Yüz maskesi ve el ventilatörü uygulamayı, 
endikasyonlarını, avantaj ve 
dezavantajlarının yönetimi
Airway yerleştirmeyi, laringeal maske 
(LMA) ve kombi tüp (KT) uygulama 
yönetimi
Havayolu ve solunum desteği sırasında 
kullanılabilecek temel ilaçları, 
endikasyonlarını, kullanım dozlarını ve yan 
etkilerinin yönetimi
Hızlı ve seri entübasyon (HSE) tekniğinin 
basamaklarını ve uygulama yönetimi
Cerrahi havayolu açma endikasyonlarını ve 
acil durumlarda uygulama yönetimi
Ventilasyon ve oksijenizasyonu 
değerlendirme parametrelerinin takibi
Travmada enfeksiyon riskini arttıran 
nedenler, mikroorganizmalar, profilaksi ve 
tedavi yönetimi
Travmalı hastalarda tetanoza eğilimli ve 
eğilimsiz yaraların klinik özelliklerinin ve 
proflaksinin yönetimi
Travmalı hastalarda venöz tromboemboli 
profilaksisi algoritmasını ve VTE 
profilaksisinde kullanılan ilaçların yönetimi
Travma hastasında ağrının değerlendirilmesi 
ve sağaltımı yönetimi
Travma hastasına en kısa zamanda doğru 
tanıyı koymak ve gerekli müdahaleyi 
yapabilmek için hastanın primer problemi 
doğrultusunda en uygun görüntüleme 
yöntemini

Temel sıvı-elektrolit tedavisi, 
şok tedavisi

Vücudun çeşitli sıvı bölümlerinin içerik ve 
dağılımının kavranması
Günlük su kaybının hangi yollardan ve ne 
kadar olduğunun kavranması ve takibi
Cerrahi hastada hücre dışı sıvı hacmi 
eksikliğinin ve fazlalığının nedenlerinin 
kavranması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Asit-baz bozukluklarının tiplerini temel 
sorunun ne olduğunu, en sık nedenlerini, 
vücudun kompansasyon mekanizmalarının 
kavranması
Asit-baz bozukluklarının akut ve kronik 
dönemde solunumsal ve metabolik 
bileşenlerindeki (pH, Pco2, plazma HCO3) 
değişimleri ve yönetimi
Cerrahi hastalarda şiddetli metabolik asidoz 
ve metabolik alkalozun en sık nedenlerini ve 
uygun tedavisini yönetimi
Normal bir insanda vücutta Na, K, Ca ve 
Mg iyonlarının ortalama değerlerini, 
eksikliğinin ve fazlalığının neden olduğu 
bulguları ve tedavisinin yönetimi
Sıvı-elektrolit tedavisinde en sık kullanılan 
parenteral solüsyonları , içerikleri ve temel 
endikasyonları
Cerrahi hastada sıvı bozukluklarının 
sınıflandırmasının yönetimi
Elektif operasyon planlanan hastalarda 
preoperatif dönemde hacim azalması 
yapabilecek nedenleri ve kayıpları saptayıp 
tamamlamayıp yönetme
Operasyon sırasında gelişebilecek sıvı kaybı 
nedenlerini ve tedavisinin yönetimi
Cerrahi hastada erken postoperatif dönemde 
sıvı kaybı miktarını saptayarak tedavisini 
düzenlenme yönetimi
Postoperatif hastada günlük sıvı 
gereksinimini bilmeli ve idame sıvı 
tedavisini düzenleyebilmeli, idame sıvı 
tedavisinin takibinde kullanılan 
parametrelerin takibi
Geç postoperatif dönemde sıvı kaybı 
nedenlerinin ve tedavisinin yönetimi
Postoperatif hastada hacim fazlalığı 
yapabilecek nedenler, bulguları ve 
tedavisinin yönetimi
Travma ya da cerrahi stres sonrası gelişen 
akut böbrek yetmezliğinin nedenlerini, 
bulgularını, tanısal yardımcı parametreleri 
ve tedavisinin yönetimi
Şokun tanımını, patofizyolojisini, çeşitlerini, 
nöroendokrin yanıtın kavranması, ilk 
müdahalenin yönetimi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Özellikle hemorajik (hipovolemik) şok, 
septik şok ve travmatik şok' un tanımı, 
teşhisi, nedenleri ve tedavisinin yönetimi
Travmatik-hemorajik şokun 
resusitasyonunda yeterliliği gösteren doku 
perfüzyon parametreleri ve hemodinamik 
parametrelerin kavranması
Şok resusitasyonunda kullanılan sıvılar ve 
kan ürünleri, Şok resusitasyonunda sonuçları 
değerlendirme yönetimi
Şokta kan ürünlerinin transfüzyon 
endikasyonlarını ve kan transfüzyonu 
sırasında gelişebilecek allerjik 
reaksiyonları,Transfüzyona bağlı 
koagülopatinin nedenini, teşhisini ve 
tedavisinin yönetimi

Kas-iskelet sisteminin 
enfeksiyonları

İskelet sisteminin enfeksiyon ajanlarına 
karşı immun cevabın bilinmesi yönetimi
Enfeksiyon hastalıklarının genel 
prensiplerininin (etyoloji, hastaya bağlı 
faktörler, hastane veya cerraha bağlı 
faktörler) yönetimi
İskelet sisteminin sık görülen 
infeksiyonlarının tanı ve tedavi yönetimi
İskelet sisteminin seyrek görülen 
infeksiyonlarının tanı ve tedavi yönetimi

Dejeneratif eklem hastalıkları

Normal eklem kartilajının yapısını ve 
osteoartritik kartilajdaki değişiklikleri 
bilmeli.
Osteoartritin tanımını, etiyolojisini, 
etiyopatogenezini en sık etkilendiği 
eklemleri bilmeli.
Osteoartritin prevelansınıi temel 
sınıflandırmasını bilmeli.
Osteoartritin klinik özelliklerini ve klinik 
varyantlarını bilmeli.
Osteoartritte radyolojik ve labaratuvar 
bulguları bilmeli.
Osteoartrit tedavisini yönetmeli

Ameliyat öncesi ve sonrası 
bakım

Ameliyattan önce hastanın beslenme 
durumunu, sıvı dengesini, böbrek 
fonksiyonlarını, dolaşım sistemini ve 
solunum sistemini dikkatle 
değerlendirebilmeli
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Preoperatif süre boyunca hastanın ihtiyacı 
olan kalori, protein, vitamin ve su miktarını 
bilmeli ve tedavisini buna göre 
düzenleyebilmeli
Ameliyat öncesi hastanın kilosunda 
değişikliğe neden olabilecek durumları 
verilen tedavinin başarı kriterlerini 
değerlendirebilmeli
- Elektif ve acil cerrahi için gereken kan 
değerlerini ,Preoperatif kan ürünleri 
transfüzyonu endikasyonlarını yönetimi
Parenteral hiperalimentasyon 
endikasyonlarını ve solüsyonlarının 
hazırlanmasını ve kateter takibin 
komplikasyonlarının yönetimi
Profilaktik antibiyotik tedavisi başlama 
endikasyonlarını, uygun antibiyotik 
seçimini, dozunu, başlama zamanını, 
uygulama süresini, uygulama yolunu ve 
uzun kullanımda kullanılan antibiyotiğin 
yan etkilerinin yönetimi
Endokrin tedavi alan hastaların preoperatif 
tedavi gereksinimlerinin yönetimi
Yara iyileşmesini bozan faktörleri bilmeli ve 
preoperatif dönemde gerekli önlemlerin 
yönetimi
Hastanın ilaç allerjilerini ve ameliyat ile 
ortaya çıkabilecek ilaç yan etkilerinin 
yönetimi
Hastanın diğer nedenlerle almakta olduğu 
bazı ilaçların ameliyat gününe kadar devam 
edilmesi veya kesilmesi veya doz 
ayarlamasın yönetimi
Tedavinin takibi ve ileride doğabilecek 
hukuki sorunlardan dolayı hastanın 
dosyasını eksiksiz olarak tutabilmeli
Ameliyatın bir gece öncesi yapılması 
gereken hazırlığın yönetimi
Bulaşıcı hastalıklardan ve enfeksiyonlardan 
kendini ve hastalarını koruma yönetimi

Hastaların ameliyat öncesinde masaya 
alınırken, ameliyat sonrası sedyeye alınırken 
ve postoperatif dönemde yatağında 
hastalığına göre en uygun pozisyonu
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Genel, spinal, epidural ve lokal anestezinin 
komplikasyonları takibi yönetimi
Postoperatif erken dönem takip kriterlerinin 
yönetimi
Ameliyat sonrası ağrı ve bulantı tedavisini, 
bu tedavide kullanılan ilaçları ve 
komplikasyonlarının yönetimi
Hastanın postoperatif günlük sıvı 
gereksinimini, kaybedilen vücut sıvılarını ve 
parenteral tedavide kullanılan sıvıların 
yönetimi
Hastadaki nazogastrik sonda, idrar sondası, 
kateter, dren... takibinin yönetimi
Hastanın postoperatif dönemdeki diyet 
yönetimi
Uygulanan cerrahiye ve hastanın durumuna 
göre yatak içi ve dışı egzersizleri ve 
mobilizasyon zamanını ve mobilizasyon 
yönetimi
Postoperatif derin ven trombozu 
profilaksisini yönetimi

Ameliyat sonrası yara takibini ve steril 
pansuman yapmayı ve bölgesine göre 
değişen sütürlerin alınma zamanını yönetimi

Temel adli tıp bilgileri, mesleği 
ile ilgili yasal düzenlemeler

Ceza sorumluluğu ile ilgili kavramları iyi 
bilmeli

Suç kavramını bilmeli. Bir müdahelede suç ve ceza 
sorumluluğu bulunup bulunmadığı o olay içindeki 
davranışın yasalarda suç olarak kabul edilip 
edilmediğini bilmeli
Kasıtlı suçları bilmeli. Sağlık personelinin kasıtlı 
suçları ile ilgili bilgiye sahip olmalı.
Taksirli suçları bilmeli. Taksirle öldürme, taksirle 
yaralama suçlarının cezasını bilmeli.
Emir ve yönetmelikleri iyi bilmeli. Sorumluluğunun 
şartlarını bilmeli.

Hekimliğin kötü uygulanması (Malpraktis) 
ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmalı

Malpraktis ile ilgili cezalar hakkında bilgi sahibi 
olmalı

Yüksek sağlık şurası hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmalı.
Acil hastalarda hekim sorumluluğu ve 
hastayı kabul etme ile ilgili bilgiye sahip 
olmalı.
İlk yardımda hasta hekim ilişkileri ile ilgili 
yasay bilmeli.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Hastayı aydınlatma yükümlülüğünü bilmeli.
Hekim hastasını hangi durumlarda aydınlatması 
gerektiğini bilmeli.
Rıza ve aydınlatma sınırını bilmeli.
Hastanın aydınlatılmasının ortadan kalktığı 
durumları bilmeli.
Aydınlatma kapsamının daralması ve genişlemesi 
durumlarını bilmeli
Aydınlatılacak kişiyi, aydınlatmanın zamanını, 
aydınlatma tarzını bilmeli.
Aydınlatmanın ispatını yapabilmeli.
Aydınlatma ile ilgili yasal ve etik düzenlemeleri 
bilmeli.

Türk Tabipleri Birliği hekimlik meslek etiği 
kurallarını bilmeli.
Hastanın rızası (onamı) hakkında bilgi 
sahibi olmalı.

Rızada geçerlilik, Rızanın ispatı, Ayırtım gücü 
olmayanlarda rıza ile ilgili düzenlemeleri bilmeli.
Tıbbi girişim için geçersiz rızanın olduğu durumları 
bilmeli.

Hukukumuzda rızanın aranmadığı durumları bilmeli.
Rızanın varlığında tedavi hatası yapılması ile ilgili 
düzenlemeyi bilmeli.
Rızayla ilgili yasal ve etik düzenlemeleri bilmeli.

Tanıda ve tedavi yönteminde yükümlülük ile 
ilgili düzenlemeyi bilmeli.
Hekimin ilaç kullanılmasından 
sorumluluğunu bilmeli.
Hekimin cerrahi operasyonlardaki 
sorumluluğunu bilmeli.
Hekim ihbar yükümlülüğünü bilmeli.
Memur doktorlarla ilglili suçları bilmeli.

Kemik ve yumuşak doku tümörleri
Kas-iskelet sistemi temel 
bilimler konuları
Travma bakımı organizasyonu 
ve major yaralanmalar
Doğumsal kas iskelet sistem 
hastalıkları
Kas-iskelet sisteminin 
inflamatuar hastalıkları
Nöromüsküler hastalıklar
Kas iskelet sistemini tutan 
tümörlerin tanısı

Erişkin eklem rekonstrüksiyonu Az görülen ortopedik hastalıklar Malformasyon ve Doğumsal Hastalıklar Bu hastalıkları tanır
İlgili branşlar ile konsulte eder
Bu hastalıkların prognoz ve tedavilerini yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İleri düzey ortopedi ve 
travmatoloji girişimleri Kalça ve diz revizyon artroplastisi Revizyon artroplastisi revizyonlarını yönetir.

Revizyon cerrahisine gerekli olabilecek implantların 
seçimini yapar.
Revizyon cerrahisi komplilasyonlarını yönetir.

Omuz,dirsek el ve ayak bileği artroplastisi Ameliyat endikasyonlarını koyar.
Ameliyat için gerekli olan implantların seçimini 
yapar.
Ameliyatların olası komplikasyonlarını yönetir.

Diz eklemi dışı artroskopiler
Diz dışında artroskopi uygulanan eklemlerin 
artroskopi endikasyonlarını koyar.
Diz dışında artroskopi uygulanan eklemlerin 
artroskopi komplikasyonlarını yönetir.

Forequarter amputasyon ve hemipelvektomi Bu ameliyatların endikasyonlarını koyar.
Cerrahi tekniklerini bilir ve ilgili branşlarla 
koordinasyonu sağlar.
Ameliyatların olası komplikasyonlarını yönetir.

Adelosan ve erişkin kalça ve pelvik 
osteotomileri Ameliyat endikasyonlarını koyar.

Ameliyat için gerekli olan implantların seçimini 
yapar ve uygun tekniklerle ameliyatı uygular.
Ameliyatların olası komplikasyonlarını yönetir.

Nörolojik hastalıkların ortopedik tedavisi Bu ameliyatların endikasyonlarını koyar.
Ameliyat için gerekli olan implantların seçimini 
yapar ve uygun tekniklerle ameliyatı uygular.
Gerekli olan konsültasyonları yapar.
Ameliyatların olası komplikasyonlarını yönetir.

Major doku kayıpları ile birlikte olan açık 
kırıklar ve replantasyon Bu ameliyatların endikasyonlarını koyar.

Cerrahi tekniklerini bilir ve ilgili branşlarla 
koordinasyonu sağlar.
Ameliyatların olası komplikasyonlarını yönetir.

Fleksör tendon onarımı Bu ameliyatların endikasyonlarını koyar.
Cerrahi tekniklerini uygular.
Ameliyatların olası komplikasyonlarını yönetir.

İleri ortopedik onkolojik cerrahi rezeksiyon 
ve rekonstrüksiyonlar Bu ameliyatların endikasyonlarını koyar.

Cerrahi tekniklerini bilir ve ilgili branşlarla 
koordinasyonu sağlar.
Gerekli olan konsültasyonları yapar.
Ameliyatların olası komplikasyonlarını yönetir.

Komplike Omurga hastalıkları Bu ameliyatların endikasyonlarını koyar.
Cerrahi tekniklerini uygular.
Gerekli olan konsültasyonları yapar.
Ameliyatların olası komplikasyonlarını yönetir.

Temel kavramlar ve uygulamalar yeni görev
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Sistemik ve bölgesel muayene 
yapabilme becerisi Genel Postür analizini tanımlar. Gözlemsel yürüme analizini tanımlar. Alt ekstremite dizilim bozukluklarını tanımlar.

Pediatrik hasta alt ekstremite gelişimini tanımlar.

Hemiparatik, Antaljik, spastik diplejik ( Croch , jump 
,stiff-knee vs ) kısalık topallığı , kalça fkelsiyon 
kontraktür yürüyüşü skolyotik, kifotik,trendelenburg, 
düşük ayak , miyopatik yürüyüş şeklillerini tanır.
Mekanik ve fonksiyonel dizilimi ve bozukluklarını 
tanımlar, deformite analizini tanımlar ve uygular.
Fizyolojik gelişimi alt ekstremite dizilimini ve 
torsiyel durumunu tanımlar.

Laboratuvar yürüme analizini tanır.
Yürümenin fazlarını ve normal yürüme kinematiğini 
tanır ve genel değerlendirir.

Omurga Muayenesini yönetir. Postür değerlendirmesini yapar. Tipik ve a tipik postürü ayırır.
Kifoz, skolyoz,giboz,lordoz ve pelvik seviyeyi 
değerlendirir.

Nötral-0-metodunu tanımlar. Boyun hareket açıklığını tanımlar.
Gövde hareket açıklığını tanımlar.
Göğüs ekstansiyon, parmak ucu yer mesafesini 
değerlendirir.

Ekstremite Nörolojik muayeneyi yönetir. Refleksleri açıklar ve değerlendirir. Üst ekstremite reflekslerini tanımlar
Üst ekstremite reflekslerini uygular
Alt ekstremite reflekslerini tanımlar
Alt ekstremite refleks testlerini uygula.

Provakatif testleri yönetir
Valsava supurling,jackson kompresyon testlerini 
uygular.

Alt ekstremite provokatif testleri tanımla
Lasegue,sakroiliak zorlama testlerini uygular ve 
değerlendirir.

kas gücünü değerlendirir yönetir. Manuel kas kuvvet testini tanımlar
Üst ve alt ekstremite kaslarını tek tek güç 
değerlendirmesini yapar ve yorumlar.

Üst ve alt ekstremite dolaşımını yönetir.
Venöz tromboembolik hastalıkları torakal- çıkış 
sendromunu tanımlar.
Homans Allen Adson kostaklavikular hiperbduksiyon 
testelerini yapar ve yorumlar.

Ekstremite duyu değerlendirmesini yönetir.
Alt ekstremite duyu dermatomunu tanımlar. Üst 
ekstremite duyu dermatomunu tanımlar.
Üst ve alt ekstremite duyu muayenesi yapar.İki nokta 
ayrım- sıcak -soğuk testlerini uygular.

Omurga görüntüleme yöntemleri 
değerlendirmesini yönetir. Normal ve anormal değerledi tanımlar.
Omuz muayenesini yönetir. Omuz kasları güç muayenesini yönetir. İzole paralizleri tanır

Biceps,subskapularis,suprasupinatus,deltoid 
infranspinatus kasları değerlendirmesini yapa.

Eklem hareket açıklığını yönetir. Kontraktür veya kısıtlamaları tarifler
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Doğumsal brakial pleksus felci muayene bulgularını 
yorumlar değerlendirir. Donmuş omuzu tanır.

Omuz instabilitesini yönetir. Omuz instabilite testlerini yorumlar .Tanı koyar.
Rowe-Zarins, korku ön arka çekmece ,sulcus ve 
relakasyon testlerini uygular.

Omuz döndürücü manşon sıkışma sendromu 
yönetir. Muayene yöntemlerini açıklar.

İmpingement sendromu manşet yırtıkları manşet 
artroplastisi kalsifiye tendinit donuk omuz AC 
osteortriti omuz artriti tanır.
Ağrılı ark Jope lift off subskapularis supraspinatus 
infraspinatus testlerini drop-arm neer,hawkins 
uergoson - speed testlerini uygular. Enjeksiyon 
testlerini tanımlar.

Omuz görüntüleme yöntemleri muayenesini 
yönetir.

Düz grafi pozisyonlarını ve normali MR ve BT 
değerlendirir. Radyolojik tanı koyar

Omuz grafilerini kırık ve çıkıklarını 
tanımlar.Styker,notch,neer outcet gibi radyografi 
pozisyonlarını tanımlar. Tümörlerini değerlendirir. 
Omur MR ve CT görüntülerini tanır.

Dirsek ve önkol muayenesini yönetir. Muayene yöntemlerini açıklar.

Hareket açıklığını değerlendirir.Lokalize şişlikleri 
tanır.Açısal deformiteleri tanır ve instabiliteyi 
tanır.Kompartman sendromu tanır
Bursit.effüzyon nodül, tümör gibi lokalize şişlikleri 
tanımlar. Taşıma a.çısını ölçer. İnstabilite testelrini 
uygular. 5P belirtisini kompartman sendromu 
bulgularını tanımlar.

Provokatif testleri tanımlar.
Epikondilit sinir sıkışma sendromlarını tanır ,testleri 
uygular.

Radyolojileri değerlendirir. Kemikleşme noktalarını ve zamanlarını tanır.
Çocuk ve yetişkin kırıkları, çıkıkları 
tanır.Malunionları değerlendirir. Enfeksiyonlarını 
tümörlerini ve osteoartritlerini tanımlar.

El bileği bölgesini ve muayenesini yönetir. Eklem hareket açıklığını yönetir. Kontraktür ve kısıtlamalrı ölçer tarifler.
Nötral 0 yöntemlerini uygular.

Lokalize şişlikleri yönetir. İnspeksiyon, palpasyon ve lokalizasyonu tanımlar.
Ganglion,sinovyal hipertrofi ,tenosinovit karpal ve 
ulnar tünel mueyenelerini ve testlerini uygular.

Radyolojik muayeneyi yönetir.
Rutin Grafiler ve spesifik pozisyon grafilerini 
tanımlar.
Kemikler birbirleri ile ilişkisini ve 
bozukluklarını,AVN bulgularını disasyonları , 
enfeksiyon ve tümörlerini yorumlar.

El bölgesi muayenesini yönetir. lokalize şişlik ve deformiteleri yönetir.
İnpeksiyon,palpasyon muayene yöntemlerini 
tanımlar.
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Kuğu boynu , butoniere , çekiç ve tetik parmak , 
pulley problemleri,duğuytren kontraktürlerini tanır. 
İntrensek plus deformitesini ve enfeksiyonlarını tanır.

Eklem hareket açıklığını yönetir. Kontraktür ve kısıtlamaları tanımlar.
Her bir parmak hareketlerini 
ölçer.FDP,FDS,FPL,EPL muayenelerini tanımlar.

Kuvvet testlerini yönetir. 0-5 manuel aktif kas test muayenesini tanımlar.
Tendon yaralanmalarını yorumlar, el fonksiyon 
testlerini uygular.

Radyolojik muayeneyi yönetir.
Osteoartrit , enfeksiyon, metobolik travmatik ve 
tümoral patolojileri tanımlar.

Fonksiyonel testleri yönetir. Provokatif testleri tanımlar.
Finkelstein, skafoid shift,triquetrolunat.Skafolunat 
ballotman testlerini uygular. Pronator teres, guyan 
kanalı , karpal tünel testlerini tanımlar ve uygular.

Kalça muayenesini yönetir. Eklem açıklığını yönetir.
Nötral-0-Yöntemlerini tanımlar kısalık ve 
kontraktürleri değerlendirir.
Thomas,Ely,Ober,FABRE,tensor famia gerginlik 
testlerini tanımlae ve uygular. Kalça dışı nedenleri 
tanır. Asetabular ve femur zorlama manevralarını 
uygular.

Fonksiyonel testleri yönetir.
Gelişimsel kalça çıkığı, impingement sendromu ,OA, 
travma enfeksiyon konjenital anomalileri tanımlar.
Tredelenburg testi ;BArlow ve ortoloni testi,galeazzi, 
teleskop , bisiklet ve impingement testlerini tanımlar 
ve uygular.

Radyolojiyi değerlendirir.
detaylı, düz grafileri kalça MR ve CT,US 
görüntülemelerini ve pediatrik artrografiyi tanımlar.
Pelvis judet grafileri , yan kurbağa pozisyon 
grafilerini tanımlar. Kalça US çeker ve değerlendirir. 
Kalça hastalıklarının radyolojisini tanır.Kemik ve 
yumuşak doku tümörlerini evreler.Artrografi uygular. 
Protez gevşeme kriterlerini tanır.

Diz muayenesini yönetir. Eklem açıklığı ve kontraktürlerini yönetir. Nötral - 0- yöntemini tanır.
Rektus, hamstring gastrokinemius kas gerginliği ve 
kontraktürlerini tanımlar.

Patella problemlerini yönetir. İnstabiliteyi ve kondromalaziyi tanır.
Faset hassasiyeti, kreopitasyon , fairbank korku 
testini , patella tilt testini , effüzyon testlerini tanır ve 
uygular. Ponksiyon yapar.

Menisküs problemlerini yönetir.
Travmatik ve dejeneratif menisküs problemlerini 
tanımlar.
Apley , McMuray,Steinmann,Ege ve benzeri 
testlerini uygular. Diz effüzyonu değerlendirir.
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Diz ligament stabilitesini yönetir. Stabilite testlerini tanımlar.

Varus-valgus, lachman, çekmece,pivot shift,jerk gibi 
testleri uygular ve değerlendirir.

Diz görüntüleme yöntemlerini yönetir. Aks grafilerini , özel pozisyon grafilerini tanımlar.
Rosenberg,Merchart ve benzeri grafileri 
tanır.Patellafemoral ilişkiyi değerlendirir. Dizin 
gelişimsel konjenital ve akiz hastalıklarını 
tanır.Travmatik problemlerini tarifler.

Ayak ve ayak bileği muayenesini yönetir.
Eklem hareket açıklığını ve postür bozukluklarını 
tanımlar.

Ayak bileği subtalar, midtarsal ve parmak hareket 
açıklıklarını değerlendirir. Arka,orta ve ön ayak 
hareket planlarını,ayak ve parmakların patolojik 
postürlerini tanır.Patolojilerini tarifler.

Ayak bileği bağ yaralanmalarını tanısal yönetir.
Palpasyon,inpeksiyon ve zorlama test uygulamalarını 
tanımlar.
Ayak bileği ağrılı durumları değerlendirir. Bağ 
yaralanmalarını belirler ve evreler.

Ayak bileği travma dışı ağrılı problemlerini tanımlar. Şişlik hassasiyet ve deformiteleri değerlendirir.
Tenosinovit ve tendonitleri tanır.Sistemik 
hastalıkların ( Enf,gut,romatoid v.s.) ayırıcı tanısını 
yapar.

Ayak bileği görüntüleme yöntemlerini tanımlar.
Normal düz grafi,CT,MR,Scan gibi radyolojik 
incelemeleri değerlendirir.
Osteonekroz,Osteokondiritis stress kırığı travmatik 
kırıklar ve çıkıklar , tümörleri tanır. Özel pozisyonlu 
grafileri tanır ve değerlendirir.

Pediatrik ayak problemlerini tanımlar.

T.Equinovarus,equinus,pes cavus,pes 
planus,canovarus planovalgus problemlerini oblik ve 
vertikal talusu tanır. Nöropenik ayağı değerlendirir. 
Adölesan hallux valgus ve spastik pes planusu tanır.

Yetişkin ayak problemlerini tanımlar. Ağrılı ayak ve deformiteleri değerlendirir.
H. Rigitus,valgus planus ,cavus tanılarını 
koyar.Provokatif testleri uygular. Ağrılı topuk 
nedenlerini sıralar.Nörojenik ayak problemlerini tanır 
ve diabetik ayak değerlendirmesini yapar.

Ayak radyolojik tetkiklerini tanımlar.
Travmatik dejeneratif nöropatik konjenital radyolojik 
bulguları değerlendirir.

Radyolojik bulguları tanır Mearly,Hibbs,talokalkanar 
İM,HV,DMMA vs açıları ölçer ve değerlendirir.

Tromboz ve infeksiyon gibi 
komplikasyonların önlenmesi ve 
tedavisi Venöz tromboemboli ve komplikasyonu

Alt Ekstremite venöz tromboemboli profilaksisini 
yönetir.

Ortopedik cerrahi enfeksiyon profilaksisini 
yönetir. Çevresel cerrahi enfeksiyon profilaksisini tanımlar.

Ameliyathane ortamı şartları asepsi ve antisepsi 
kavramlarını tanımlar.
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Oda temizliği, oda trafiği prensiplerini hasta 
örtme,yıkama,saha hazırlama prensiplerini tanımlar. 
Yıkama ve fırçalama antiseptik solüsyonları tanır ve 
uygular.
Selektif cerrahide antibiyotik profilaksisini tanımlar
Antibiyotik profilaksisi zamanını seçilecek 
antibiyotik prensiplerini verilme süresini tanımlar.
Açık kırık-çıkık yaralanmalarındaki profilaksiyi 
tanımlar.
Yıkama ve debridman prensiplerini profilaktik 
antibiyotik seçimini tanımlar ve uygular. Ortopedik 
cerrahide kullanılan antibiyotiklerin özelliklerini ve 
mikrobik spekturumlarını , dozlarını tarfiler Empirik 
tedavi prensiplerini tanımlar.

Perioperatif komplikasyonları yönetir. Cerrahi ağrı kontrolünü tanımlar. Analjezi yöntemlerini tanır.
Analjezik ilaçları ve dozlarını multimodal tedaviyi 
tanır.
Kompleks bölgesel ağrı sorunlarını tanımlar.

Refleks sempatik distrofi ve kozalji klinik bulgularını 
tanımlar. Tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
Preoperatif ve postoporatif sistemik hasta 
değerlendirilmesini tanımlar.
Sistemik değerlendirmeyi uygular.
ASA sınıflamasını tanımlar.Kritik hstayı tanır. ( 
Kardiak endoksrin ,renal vs. )sistemik problemlere 
yönelik tedbirleri alır.
Tavma hastasına yaklaşımı tanımlar.
Travma skorlama sistemlerini tanır.
APACHE,SIRS gibi fizyolojik skorlama , glasgow 
koma skalası ,yaralanma ciddiyet skoru ( ISS,NISS)
Hasar kontrollü cerrahi kararını tanımlar.
Stabil, stabil olmayan ve sınırdaki hasta kriterlerini 
tarifler.Travma hastasının ortopedik problemlerine 
yönelik kesin veya geçici tedavisini uygular.

Omurganın ortopedik sorunları ve 
omurga travmatolojisi

Çocuk ortopedi ve travmatolojisi
Doğumsal ekstremite yoklukları 
ve eksikliklerini yönetir Tanı koyar Tiplendirmesini yapar

Terminal ve interkaler doğuştan ekstremite 
yokluklarını tanır ve sınıflandırır
Proksimal femoral gelişme eksikliğini tanır ve 
sınıflandırır
Fibular hemimeliyi tanır ve sınıflandırır
Tibial hemimeliyi tanır ve sınıflandırır

Radial hemimeliyi tanır ve sınıflandırır
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Ulnar hemimeliyi tanır ve sınıflandırır

Fizik ve radyolojik bakısını yapar Varolan malformasyonu üç boyutlu olarak tanımlar
Varsa ekstremite eşitsizliğini hem klinik hem 
radyolojik olarak ölçer
Gerekirse deformitenin üç boyutlu analizi için ek 
radyolojik tetkikler (BT, MRG gibi) ister ve bunları 
konsülte ederek değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar
Enfeksiyöz, neoplastik, nöromusküler, travmatik, 
doğumsal ve diğer nedenlerden ayırt eder

Tedaviyi yönetir Tedavi yöntemlerini açıklar Medikal tedavi yöntemlerini (ortez, protez) açıklar
Amputasyon endikasyonlarını açıklar
Kallotazis ile uzatma ve deformite düzeltilmesi 
endikasyonlarını ve yöntemlerini açıklar
Diğer ekstremite rekonstrüksiyonu endikasyonlarını 
ve yöntemlerini (epifizyodez, kısaltma) açıklar

Temel cerrahi girişimleri yapar
Amputasyon ve kallotazis ile basit uzatma 
ameliyatlarını yapar
Staple, 8 plak gibi yöntemlerle basit epifizyodez 
yapar

İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları 
yönlendirir

Üç boyutlu, komplike rekonstrüksiyonel girişim 
gerektiren olguları tanır

Komplikasyonları yönetir Komplikasyon gelişen olguları yönlendirir Cerrahi tedavi komplikasyonlarını tanır
Komplikasyonların tedavi yöntemlerini ve 
prognozunu açıklar

Kalça sorunlarını yönetir Tanı koyar Hastalıkları tanır ve ayırt eder

Gelişimsel kalça displazisini tanımlar, oluş 
nedenlerini, patolojik anatomiyi ve hastanın 
yakınmalarını açıklar
Legg-Calve-Perthes hastalığını tanımlar, oluş 
nedenlerini ve hastanın yakınmalarını açıklar
Koksa varayı tanımlar, tiplerini, oluş nedenlerini ve 
hastanın yakınmalarını açıklar
Femurbaşı epifiz kaymasını tanımlar, tiplerini, oluş 
nedenlerini ve hastanın yakınmalarını açıklar

Fizik bakısını yapar
Gelişimsel kalça displazisinde risk faktörlerini 
tanımlar
Gelişimsel kalça displazisi yenidoğan ve süt çocuğu 
döneminde Ortolani ve Barlow testlerini yapar, 
abduksiyon kısıtlılığı, pili asimetrisi, Allis bulgusu ve 
Klisiç bulgusuna bakar
Gelişimsel kalça displazisi yürüme çağında 
Trendelenburg topallığını gözler, Trendelenburg 
testini yapar, varsa artmış lumbar lordoza bakar
Legg-Calve Perthes hastalığında hastanın 
yürüyüşünü gözler, kalça eklem hareket açıklıklarına 
ve ağrılı hareketlere bakar, varsa ekstremite 
eşitsizliğini ölçer
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Koksa varada hastanın yürüyüşünü gözler, kalça 
eklemi hareket açıklıklarına bakar, varsa ekstremite 
eşitsizliğini ölçer
Femur başı epifiz kaymasında hastanın yürüyüp 
yürüyemediğini gözler, kalça eklemi hareket 
açıklığına bakar

Radyolojik bakısını yapar

Gelişimsel kalça displazisi yenidoğan döneminde 
direk grafide kalça kadranlarını çizer, Shenton-
Menard hattının sürekliliğine bakar, iskiyum-
proksimal femur metafiz uzaklıklarını ve asetabular 
indeks açısını ölçer. Daha büyük çocuklarda CE 
açısını, a
Graf yöntemine göre infantil kalça ultrasonografisini 
okur ve kalça tiplendirmesini yapar
Legg-Calve-Perthes hastalığında Waldenström 
radyolojik evrelemesini açıklar, kalçayı Caterall 
ve/veya Herring sınıflamalarına göre sınıflandırır
Koksa varada baş-boyun açısını ve HE açısını ölçer
Femurbaşı epifiz kaymasında Klein çizgisini, 
metafizyel gölge belirtisini, Scham belirtisini açıklar, 
ön-arka ve yan Southwick açılarını ölçer
Diğer radyoloji bakı yöntemlerini (BT, MRG) 
değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar

GKD, LCPH, koksa vara ve FBEK ile karışabilecek 
doğumsal ve edinsel nedenleri ve bunların klinik, 
laboratuar ve radyolojik ayırıcı tanı yöntemlerini ve 
gerekçelerini açıklar

Tedaviyi yönetir Tedavi yöntemlerini ve prognozu açıklar

Gelişimsel kalça displazisinin yaşlara göre 
konservatif ve cerrahi tedavi endikasyonlarını ve 
yöntemlerini açıklar. Bu tedaviler sonrası olası 
prognoz hakkında bilgi verir
Legg-Calve-Perthes hastalığının yaş, cinsiyet, 
radyografik sınıflama ve riskli baş bulgularına göre 
konservatif ve cerrahi tedavi endikasyonları ile 
prognozunu açıklar.
Koksa varanın klinik bulgular ve radyografik 
ölçütlere göre cerrahi tedavi endikasyonlarını ve 
prognozu açıklar
Femurbaşı epifiz kaymasının başlangıç zamanı, 
stabilite ve kayma miktarına göre cerrahi tedavi 
yöntemlerini ve prognozunu açıklar

Konservatif tedaviyi yapar

Gelişimsel kalça displazisinin Pavlik bandajı ve diğer 
abduksiyon ortezleriyle tedavisini yapar ve tedaviyi 
izler
Legg-Calve-Perthes hastalığında NSAİ ilaç verir, 
gerekirse yük kısıtlaması yapar
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Temel cerrahi girişimleri yapar

Genel anestezi altında artrografi eşliğinde kalçayı 
kapalı olarak redükte eder ve human pozisyonda 
alçıya alır
Anterior ve/veya medial girişimle kalça eklemini 
açık olarak redükte eder ve uygun pozisyonda alçıya 
alır
Salter, Pemberton, Dega gibi tekli pelvik 
osteotomilerden en az bir tanesini yapar
Proksimal femoral derotasyon, varus ve valgus 
osteotomileri yapar
Femur başı epifiz kaymasında insitu çivileme yapar

İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları 
yönlendirir

Kombine açık redüksiyon, pelvik ve femoral 
osteotomi, ikili ya da üçlü pelvik osteotomi, 
periasetabular osteotomi ve kurtarıcı ameliyat 
gerektiren asetabular displazileri tanır
Kompleks femoral osteotomi gerektiren proksimal 
femoral deformiteleri tanır

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonları tanır

Gelişimsel kalça displazisinde femurbaşı avasküler 
nekrozunu tanır, baş ve varsa fizisin tutulum 
bölgelerine göre sınıflandırır, tedavi yöntemlerini ve 
prognozunu açıklar
Gelişimsel kalça displazisinde redislokasyon, 
resublüksasyon, kalıcı asetabular displazi ve 
femoroasetabular sıkışmayı tanır, tedavi yöntemlerini 
ve prognozunu açıklar
Koksa varada yineleyen deformiteyi tanır, tedavi 
yöntemlerini ve prognozunu açıklar
Femurbaşı epifiz kaymasında avasküler nekroz, 
kondroliz ve femoroasetabular sıkışmayı tanır, tedavi 
yöntemlerini ve prognozunu açıklar

Komplikasyonların tedavisini yönetir

Medikal yöntemlerle ya da basit cerrahi girişimlerle 
tedavi edilebilecek komplikasyonları tanır ve tedavi 
eder
İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları tanır ve 
yönlendirir

El ve üst ekstremite hastalıkları
Spinal travma, omurga kırığı ve 
kırıklı çıkıklarının yönetimi

Ayak hastalıkları

Gelişimsel kalça displazisi 
(erken çocukluk çağı pelvik 
osteotomileri dahil) Tanı koymaya yönelik beceriler Tetkik yöntemleri Risk grubundaki hastayı ayırt edebilir

Ultrason sonucunu yorumlayabilir
başparmağın hastalıklarını 
yönetir
diğer parmakların hastalıklarını 
yönetir
topuk sorunlarını yönetir
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diabetik ayağı yönetir
artritik hastalıkları yönetir
nörolojik hastalıkları yönetir

İskelet sistemi infeksiyonları ve 
metabolik kemik hastalıkları

Yumuşak doku enfeksiyonlarını 
yönetir Tanı koyar Hangi tip olduğunu tespit eder Primer pyodermiyi tanır. Alt tiplerini ayırdeder.

İmpetigo, follikülit, erizipel, paronişi, sellülit gibi 
primer pyodermi tiplerini tanır.
Gangrenöz sellülit ve fasiiti tanır.
Eritrasmayı tanır.
Abseyi tanır. Primer cilt lezyonları ile sekonder 
bakteriyel enfeksiyonları tanır.
Yumuşak doku enfeksiyonlarına hangi 
mikroorganizmaların neden olduğunu ve bunlara 
hangi antibiyotiklerin etkili olduğunu bilir.

Fizik, laboratuar ve radyolojik bakısını yapar Varolan enfeksiyonu fizik muayene ile tanımlar
Hangi laboratuar bulgusunun enfeksiyonu 
değerlendirmede anlamlı olduğunu ve patolojik 
değerlerini bilir.
Gangrenöz enfeksiyonlar gibi acil durumları 
gereğinde radyoloji yardımıyla hızla tespit eder.

Ayırıcı tanısını yapar Cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklar
Tedaviyi yönetir Tedavi yöntemlerini açıklar Medikal tedavi yöntemlerini açıklar.

Cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklar

Acil durumlarda (gazlı gangren gibi) diğer branşlarla 
(infeksiyon hastalıkları vs.) koordine hareket eder.
Tedavi önceliğini (konservatif, cerrahi) açıklar.

Temel cerrahi girişimleri yapar
Abse boşaltma, enfekte materyalin drene edilmesi 
gibi işlemleri yapar.
Nekrotik dokunun, gereğinde gangrene kısmın 
eksizyon ve amputasyonunu yapar.

İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları 
yönlendirir

Yaşamı tehdit eden gangrenöz lezyonların hızlı ve 
doğru tedavisini, şiddetli fasiitlerde geniş doku 
eksizyonlarını yapar.

Komplikasyonları yönetir Komplikasyon gelişen olguları yönlendirir Cerrahi tedavi komplikasyonlarını tanır

Septik artriti yönetir Tanı koyar Septik artriti tanır.
Septik artriti tanımlar, oluş nedenlerini, klinik 
bulgularını ve hastanın yakınmalarını açıklar
Septik artritin görüldüğü eklemdeki klinik bulguları 
tanımlar.
Hangi yaşta hangi tip mikroorganizmaların daha sık 
görüldüğünü bilir.
Klinik, laboratuar ve radyolojik bulgularını bilir.

Fizik bakısını yapar Septik artritteki eklem muayene bulgularını bilir.
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Septik artritli bir eklemi muayene ederek eklemde 
effüzyon, kızarıklık ısı artışı gibi bulguları saptar. 
Ekleme ponksiyon yapar. Materyali tanır.
Tutulan eklemin tipik duruş pozisyonlarını bilir.
Eklem hareket açıklıklarını muayene eder.
Hastanın genel durumuna, vital bulgularına, 
laboratuar tetkiklerine bakarak enfeksiyonun derece 
ve seyri hakkında fikir sahibi olur.
Septik artritte hangi laboratuar bulgularının 
değiştiğini (ESR, CRP, BK vs.) bilir. Kültür 
sonucunu takip eder.

Radyolojik bakısını yapar

Septik artritte hangi radyolojik bulguların 
olabileceğini ya da olmayabileceğini bilir. Bu 
radyolojik tetkikleri değerlendirir.
Diğer kas iskelet sistemi enfeksiyonlarında 
istenebilen ek radyolojik tetkikleri (MRG, sintigrafi, 
USG, BT) gereğinde rapor yardımıyla değerlendirir.

Tedaviyi yönetir Tedavi yöntemlerini ve prognozu açıklar
Septik artrit tanısı konulduktan sonra hastanın 
tedavisini düzenler.
Başlangıçta eklemin atellenmesi ve parenteral 
antibiyotik tedavisini yapar.
Hastalığın seyrine göre tedavi şeklini belirler, 
gereğinde değiştirir.
Gereğinde İnfeksiyon hastalıkları bölümüyle 
koordine hareket eder.

Konservatif tedaviyi yapar Eklem ponksiyonu ve medikal tedaviyi yapar.
Ekstremitenin atellenmesini yapar.

Temel cerrahi girişimleri yapar
Septik artritte tutulan eklemin ameliyathanede 
cerrahi tedavisini (drenaj, debridman vs.) yapar.
Ameliyat sonrası hasta takibini yapar.
Enfeksiyonun kemiğe yayılmasını önlemek için 
gerekli önlemleri alır.

İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları 
yönlendirir Geç dönem septik artrit sekellerini tanır.

Geç dönem septik artrit sekellerinde ne gibi tredavi 
yöntemleri uygulandığını bilir.

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonları tanır
Septik artritte gelişebilecek erken ve geç dönem 
komplikasyonları tanır.
Erken dönem komplikasyonlardan septik şok, 
septisemi gibi komplikasyonları tanır, diğer 
bölümlerle hızlı ve koordineli hareket eder.
Geç dönem osteoartritleri tanır.
Septik artrit sonrasında gelişen osteomyeliti tanır ve 
tedavisini bilir.
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Komplikasyonların tedavisini yönetir

Medikal yöntemlerle ya da basit cerrahi girişimlerle 
tedavi edilebilecek komplikasyonları tanır ve tedavi 
eder
İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları tanır ve 
yönlendirir

Osteomyeliti yönetir Tanı koyar Hangi tip olduğunu tespit eder
Osteomyelit tiplerini tanır. Çocuk ve yetişkinde 
osteomyelitin farklı seyredebildiğini bilir.
Hematojen, subakut, kronik osteoyelitleri tanımlar.
osteomyelite hangi mikroorganizmaların neden 
olduğunu ve bunlara hangi antibiyotiklerin etkili 
olduğunu bilir.Hangi yaşta hangi tip 
mikroorganizmaların daha sık görüldüğünü bilir
Kronik osteomyelit tiplerini bilir.

Ayırıcı tanısını yapar
Osteomyeliti, yumuşak doku enfeksiyonları ve septik 
artrit gibi enfeksiyonlardan ayırdeder.
Osteomyeliti, Ewing sarkoma gibi tümöral 
lezyonlardan ayırdeder. Özellikle subakut 
osteomyelitin diğer kemik patolojileri ile sıkça 
karışabildiğini ve radyolojik özelliklerini bilir.

Fizik, laboratuar ve radyolojik bakısını yapar Varolan enfeksiyonu fizik muayene ile tanımlar
Hangi laboratuar bulgusunun enfeksiyonu 
değerlendirmede anlamlı olduğunu ve patolojik 
değerlerini bilir.
Osteomyelitin evrelerine göre radyolojik bulguları 
tanır. Benzer kemik lezyonlarından diğer radyolojik 
tanı yöntemlerini de kullanarak ayırdeder.
Kronik ostyeomyelitte fistülü tanır ve osteomyelitte 
yara bakımını yapar.

Tedaviyi yönetir. Tedavi yöntemlerini ve prognozu açıklar
Osteomyelit tanısı konulduktan sonra hastanın 
tedavisini düzenler.
Başlangıçta eklemin atellenmesi ve parenteral 
antibiyotik tedavisini yapar.
Hastalığın seyrine göre tedavi şeklini belirler, 
gereğinde değiştirir.
Gereğinde İnfeksiyon hastalıkları bölümüyle 
koordine hareket eder.

Konservatif tedaviyi yapar Ekstremitenin atellenmesini yapar
Hastanın antibiyotik tedavisini gereğinde İnfeksiyon 
Hastalıkları bölümüyle koordine olarak düzenler.

Cerrahi tedaviyi yapar
Drenaj, debridman ve küretaj gibi temel cerrahi 
yöntemleri uygular.
Varsa fistül eksizyonlarını ve yara bakımını yapar.

İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları 
yönlendirir

Kronik osteomyelit gibi kemik rezeksiyonu ve kemik 
transportu gerekebilecek durumları tanır ve 
yönlendirir.
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Yumuşak doku rekonstrüksiyonu gerekecek 
durumları tanır ve yönlendirir.

Komplikasyonları yönetir. Komplikasyonları tanır
Osteomyelitte gelişebilecek erken ve geç dönem 
komplikasyonları tanır.
Özellikle akut hematojen osteomyelitte erken dönem 
komplikasyonlardan septik şok, septisemi gibi 
komplikasyonları tanır, diğer bölümlerle hızlı ve 
koordineli hareket eder.
Geç dönem komplikasyonları (patolojik kırık, 
sarkoidoz, yassı hücreli ca. vs.) ve bunların zaman 
içinde gelişebileceğini bilir.
Diğer bölümleri ilgilendirecek komplikasyonlar 
geliştiğinde ilgili bölümlere hastayı yönlendirir.

Komplikasyonların tedavisini yönetir

Medikal yöntemlerle ya da basit cerrahi girişimlerle 
tedavi edilebilecek komplikasyonları tanır ve tedavi 
eder
İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları tanır ve 
yönlendirir

Spesifik kemik ve eklem 
enfeksiyonlarını yönetir Tanı koyar. Hangi tip olduğunu tespit eder

Sık görülen bakteriyel septik artrit ve 
osteomyelitlerin yanında viruslar, mantarlar ve diğer 
mikroorganizmalarla oluşturulan septik artrit ve 
osteomyelitlerin olabileceğini bilir.
Tüberkoloz artrit ve osteomyeliti, brusella veya 
salmonella gibi mikroorganizmalarla oluşan kemik 
eklem enfeksiyonlarını bilir.
Vertebrayı tutan enfeksiyonları ve enfeksiyon 
ajanlarını bilir. Pott hastalığını bilir.
Klasik tedaviye yanıt vermeyen enfeksiyonlarda, 
viral veya mantar kökenli enfeksiyonlardan 
şüphelenir ve ilgili tetkiklere hastayı yönlendirir.
Cerrahi implant (protez, plak vs.) kullanılan 
hastalarda gelişen enfeksiyonları bilir.
Garre'nin sklerozan osteomyeliti veya Brodie absesi 
gibi durumları bilir.

Fizik, laboratuar ve radyolojik bakısını yapar Varolan enfeksiyonu fizik muayene ile tanımlar
Hangi laboratuar bulgusunun enfeksiyonu 
değerlendirmede anlamlı olduğunu ve patolojik 
değerlerini bilir.
Septik artrit ve osteomyelitin evrelerine göre 
radyolojik bulguları tanır. Benzer kemik 
lezyonlarından diğer radyolojik tanı yöntemlerini de 
kullanarak ayırdeder.
Septik artritte eklem ponksiyonu yapar, osteomyelitte 
varsa fistülü tanır.

Tedaviyi yönetir. Tedavi yöntemlerini ve prognozu açıklar
Septik artrit ve osteomyelit tanısı konulduktan sonra 
hastanın tedavisini düzenler.
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Gerekiyorsa başlangıçta eklemin veya ekstremitenin 
atellenmesi ve parenteral antibiyotik tedavisini yapar. 
Gereğinde ponksiyon yapar.
Hastalığın seyrine göre tedavi şeklini belirler, 
gereğinde değiştirir.
Gereğinde İnfeksiyon Hastalıkları bölümüyle 
koordine hareket eder.

Konservatif tedaviyi yapar Hastanın antibiyotik tedavisini düzenler.
Varsa açık yara ve fistül bakımını yapar.

Cerrahi tedaviyi yapar
Drenaj, debridman ve küretaj gibi temel cerrahi 
yöntemleri uygular.
Ameliyat sonrası yara takibini yapar.

İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları 
yönlendirir

Kronik osteomyelit gibi kemik rezeksiyonu ve kemik 
transportu gerekebilecek durumları tanır ve 
yönlendirir.
Yumuşak doku rekonstrüksiyonu gerekecek 
durumları tanır ve yönlendirir.

Komplikasyonları yönetir. Komplikasyonları tanır
Osteomyelitte gelişebilecek erken ve geç dönem 
komplikasyonları tanır.
Özellikle akut hematojen osteomyelitte erken dönem 
komplikasyonlardan septik şok, septisemi gibi 
komplikasyonları tanır, diğer bölümlerle hızlı ve 
koordineli hareket eder.
Geç dönem komplikasyonları (patolojik kırık, 
sarkoidoz, yassı hücreli ca. vs.) ve bunların zaman 
içinde gelişebileceğini bilir.
Diğer bölümleri ilgilendirecek komplikasyonlar 
geliştiğinde ilgili bölümlere hastayı yönlendirir.

Komplikasyonların tedavisini yönetir

Medikal yöntemlerle ya da basit cerrahi girişimlerle 
tedavi edilebilecek komplikasyonları tanır ve tedavi 
eder
İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları tanır ve 
yönlendirir

Metabolik kemik hastalıklarını 
yönetir Tanı koyar. Hastalığın türünü tespit eder. Hiperparatiroidizm ve tiplerini tanır.

Raşitizmi tanır.
Osteomalaziyi tanır.
Renal osteodistrofiyi tanır.
Osteoporoz ve osteopeniyi tanır.
Skorbütü, Paget hastalığını, psödohipoparatiroidizmi, 
hipofosfatazyayı tanır.

Fizik, laboratuar ve radyolojik bakısını yapar
Varolan metabolik kemik hastalığının fizik 
muayenesini yapar.
Hangi laboratuar bulgusunun metabolik kemik 
hastalığını değerlendirmede anlamlı olduğunu ve 
patolojik değerlerini bilir.

46/60



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Ortopedi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  26/39

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hangi radyolojik yöntem ve bulgunun metabolik 
kemik hastalığını değerlendirmede anlamlı olduğunu 
ve patolojik görünümlerini bilir.

Ayırıcı tanısını yapar

Metabolik kemik hastalıklarını kemiği etkileyen 
diğer patolojilerden ayırdeder. Metabolik kemik 
hastalıklarını da birbiri içinde ayırdeder.

Tedaviyi yönetir. Tedavi yöntemlerini ve prognozu açıklar
Metabolik kemik hastalığının tam tanısı konulduktan 
sonra hastalığın tedavisini düzenler.

Konservatif tedaviyi yapar

Gereğinde Endokrin Hastalıkları bölümüyle ya da 
ilgili bölümlerle (örn: primer hiperparatiroidide 
Genel Cerrahi bölümüyle) koordine hareket eder. 
Hastalık ve hasta için uygun medikal tedaviyi 
düzenler ve uygulanmasını yönlendirir.

Cerrahi tedaviyi yapar

Paget hastalığı gibi kemikte deformite ile seyreden 
durumların cerrahi tedavisini bilir. Ortopedi dışı 
cerrahi tedavi gereken durumları bilir ve yönlendirir.

Komplikasyonları yönetir. Komplikasyonları tanır

Metabolik kemik hastalıklarının tiplerine özel 
komplikasyonları (osteoporozda vertebra, kalça 
kırığı, Paget hastalığında femurda "çoban asası 
deformitesi" gibi) bilir.
Olası komplikasyonları önlemek için uygulanacak 
konservatif yöntemleri (medikal, breysleme vs.) 
uygular.
Oluşan komplikasyonların laboratuar ve radyolojik 
bulgularını tanır, fizik muayenesini yapar.
Diğer bölümleri ilgilendirecek komplikasyonlar 
geliştiğinde ilgili bölümlere hastayı yönlendirir.

Komplikasyonların tedavisini yönetir
Patolojik kırıkların konservatif ve cerrahi tedavisini 
yapar.
Medikal yöntemlerle ya da basit cerrahi girişimlerle 
tedavi edilebilecek komplikasyonları tanır ve tedavi 
eder.
İleri ve komplike cerrahi gerektiren olguları tanır ve 
yönlendirir.

Spor yaralanmaları

İletişim becerileri, çalışma esasları, 
etik ve medikolegal konular
Omuz eklemi primer ve sekonder 
Osteoartroz Bu hastalıkları tanır

Hastalıkların tanısal değerlendirmelerini 
yönetir Çok sistemi ilgilendiren patolojileri tespit eder. Cerrahisinde gerekli olabilecek implantları yönetir

Total Omuz Protezini bilir
Temel Protez uygulama tekniklerini bilir

Ameliyat öncesi planlama yapar
Komplikasyonlar ile ilgili hasta ve yakınlarını 
bilgilendirir. Çimentolu fiksasyon tekniğini bilir

Çimentosuz fiksasyon tekniğini bilir
Parsiyel protez uygulamasını bilir
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Hastalık ve/veya tedavi komplikasyonlarını yönetir
Ameliyat içi komplikasyonları yönetir
Ameliyat sonrası komplikasyonları yönetir

Osteoatritine eşlik eden patolojileri tanır
Uzun süreçli hastalıkların hastalık süreçlerini hasta 
ve yakınlarını bilgilendirir Bu hastalıkların prognozunu yönetir

Bu hastalıkların tedavilerini yönetir
Tedavi sonrası sorunları yönetir Farklı tedavi yöntemlerini değerlendirir Cerrahi tedavi sonrası rehabilitasyonu bilir

revizyon artroplasti seçeneklerini bilir
Revizyon protezi
Rezeksiyon artroplastisi
Glenohumeral artrodez

Dirsek eklemi primer ve sekonder 
Osteoartroz Bu hastalıkları tanır

Hastalıkların tanısal değerlendirmelerini 
yönetir Çok sistemi ilgilendiren patolojileri tespit eder. Artroplasti tekniklerini bilir.

İnterpozisyonel artroplasti
Rezeksiyon Artroplastisi
Debritman Artroplastisi

Ameliyat öncesi planlama yapar
Komplikasyonlar ile ilgili hasta ve yakınlarını 
bilgilendirir. İmplant artroplastisi

Total dirsek protezi
Radius başı protezi
Uygun endikasyonlarında kullanır
Hastalık ve/veya tedavi komplikasyonlarını yönetir
Ameliyat içi komplikasyonları yönetir
Ameliyat sonrası komplikasyonları yönetir
Sinir ve damar komplikasyonları yönetir

Uzun süreçli hastalıkların hastalık süreçlerini hasta 
ve yakınlarını bilgilendirir Bu hastalıkların prognozunu yönetir

Uygun protez çeşidini seçer
Osteoatritine eşlik eden patolojileri tanır
Bu hastalıkların tedavilerini yönetir

Tedavi sonrası sorunları yönetir Farklı tedavi yöntemlerini değerlendirir
Cerrahi tedavi sonrası rehabilitasyonu bilir revizyon 
artroplasti seçeneklerini bilir
Revizyon protezi
Rezeksiyon artroplastisi
İnterpozisyon artroplastisi
Artrodez

Artroplasti ameliyatının doğal seyrini bilir

Kalça eklemi primer ve sekonder 
Osteoartroz

Bu hastalıkları tanır Primer 
osteoartrit Romatoid artrit 
avaskuler nekroz 
protrüsyoasetabuli GKÇ 
dwarfizim posttravmatik 
başarısız artroplasti metabolik 
hastalıklar paget gaucher orak 
hücreli anemi hemofili kronik 
böbrek

Hastalıkların tanısal değerlendirmelerini 
yönetir Çok sistemi ilgilendiren patolojileri tespit eder. Cerrahisinde gerekli olabilecek implantları yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Total Kalça Protezini bilir
Temel Protez uygulama tekniklerini bilir

Ameliyat öncesi planlama yapar Radyolojik 
planlama yapar

Cerrahi yaklaşım seçeneklerini bilir
Komplikasyonlar ile ilgili hasta ve yakınlarını 
bilgilendirir. Çimentolu fiksasyon tekniğini bilir

Çimentosuz fiksasyon tekniğini bilir
Yüzey replasman artroplastisini bilir

Ameliyat içi anatomik varyasyonda teknik 
modifikasyonları bilir

Uzun süreçli hastalıkların hastalık süreçlerini hasta 
ve yakınlarını bilgilendirir Parsiyel protez uygulamasını bilir

Hastalık ve/veya tedavi komplikasyonlarını yönetir
Damar, sinir, hematom, üriner sistem, bacak 
eşitsizliği, çıkık, heterotrofik ossifikasyon, 
tromboemboli, enfeksiyon, gevşeme Bu hastalıkların 
prognozunu yönetir
Uygun protez çeşidini seçer

Osteoatritine eşlik eden patolojileri tanır
Bu hastalıkların tedavilerini yönetir Farklı tedavi yöntemlerini değerlendirir Cerrahi tedavi sonrası rehabilitasyonu bilir

revizyon artroplasti seçeneklerini bilir
Revizyon protezi
Rezeksiyon artroplastisi
Kalça Artrodezini bilir

Tedavi sonrası sorunları yönetir
Diz eklemi primer ve sekonder 
Osteoartroz Bu hastalıkları tanır

Hastalıkların tanısal değerlendirmelerini 
yönetir Çok sistemi ilgilendiren patolojileri tespit eder. Cerrahisinde gerekli olabilecek implantları yönetir

Total Diz Protezini bilir
Bikompartmantal protezi bilir
Unikompartmantal protezi bilir

Ameliyat öncesi planlama yapar
Komplikasyonlar ile ilgili hasta ve yakınlarını 
bilgilendirir. Temel Protez uygulama tekniklerini bilir

Çimentolu fiksasyon tekniğini bilir
Çimentosuz fiksasyon tekniğini bilir

Osteoatritine eşlik eden patolojileri tanır
Uzun süreçli hastalıkların hastalık süreçlerini hasta 
ve yakınlarını bilgilendirir Hastalık ve/veya tedavi komplikasyonlarını yönetir

Ameliyat içi komplikasyonları yönetir
Ameliyat sonrası komplikasyonları yönetir

Bu hastalıkların tedavilerini yönetir Farklı tedavi yöntemlerini değerlendirir Uygun protez çeşidini seçer
Cerrahi tedavi sonrası rehabilitasyonu bilir
revizyon artroplasti seçeneklerini bilir
Revizyon protezi
artrodez

Tedavi sonrası sorunları yönetir
Ayak bileği eklemi primer ve 
sekonder Osteoartroz

Hastalıkların tanısal değerlendirmelerini 
yönetir Çok sistemi ilgilendiren patolojileri tespit eder. Cerrahisinde gerekli olabilecek implantları yönetir

Total Ayak bileği Protezini bilir
Temel Protez uygulama tekniklerini bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
üç-komponent protezi bilir
iki-komponent protezi bilir
Çimentolu fiksasyon tekniğini bilir
Çimentosuz fiksasyon tekniğini bilir

Ameliyat öncesi planlama yapar
Komplikasyonlar ile ilgili hasta ve yakınlarını 
bilgilendirir. Hastalık ve/veya tedavi komplikasyonlarını yönetir

Ameliyat içi komplikasyonları yönetir
Ameliyat sonrası komplikasyonları yönetir

Osteoatritine eşlik eden patolojileri tanır
Uzun süreçli hastalıkların hastalık süreçlerini hasta 
ve yakınlarını bilgilendirir Bu hastalıkların prognozunu yönetir

Bu hastalıkların tedavilerini yönetir Farklı tedavi yöntemlerini değerlendirir revizyon artroplasti seçeneklerini bilir
Revizyon protezi
Rezeksiyon artroplastisi
Artrodez

Tedavi sonrası sorunları yönetir

1)Omurga Hastalıkları
a)Servikal Omurga 
Hastalıklarını yönetir. Servikal Spondilozun tanısını koyar

Fiziki muayeneyi yapar. Tanısıyla ilgili labaratuar 
testlerini ister. _ Üst ekstremite nörolojik muayenesini yapar

_Konvansiyonel radyolojiyi okumayı bilir
_BT ve MR görüntülemeyi analiz etmeyi bilir
_Ayırıcı tanısını bilir

Servikal Spondilozun tedavisini yönetir Tedavi yöntemlerini açıklar Konservatif tedavi- Cerrahi tedavi ayırımını bilir
Konservatif tedavisini yapar
Cerrahi tedavi yöntemlerinin neler olduğunu 
bilir(açıklar)

Servikal Stenozun tanısını koyar
Fiziki muayenesini yapar ve labaratuar testlerini 
ister Üst ekstremite nörolojik muayenesini bilir

Konjenital stenoz ile sonradan kazanılmış stenoz 
ayrımını bilir

Servikal Stenozun tedavisini yönetir Tedavi yöntemlerini açıklar Konservatif tedavi-Cerrahi tedavi sınırlarını bilir
Konservatif tedavisini bilir
Cerrahi tedavi yöntemlerinin neler olduğunu açıklar 
(bilir)

Romatoid artirite bağlı servikal spondilozun 
tanısını koyar

Fiziki muayenesini yapar tanısıyla ilgili labaratuar 
tetkiklerinin ister Üst ekstremite nörolojik muayenesini yapar

Atlanto-aksiyel subluksasyonu tanır
C1 C2 posterıor ve lateral subluksasyonu tanır
Basılar invaginasyonu tanır
Subatial subluksasyonu tanır

Romatoid artirite bağlı servikal spondilozun 
tedavsini yönetir Tedavi yöntemlerini açıklar

Basılar invaginasyon ve subaxial subluksasyonda 
tedavi seçeneklerini tanımlar

Servikal omurga yaralanmalarının tanısını 
koyar

Fiziki muayeneyi nörolojik muayeneyi yapar. İlgili 
labaratuar testlerini ister

Servikal omurga yaralanmalarının sınıflanmasını 
bilir
Stabil kırık ve instabil kırık ayırdetmesini bilir
Faset subluksasyonunu bilir
Dislokasyonları bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
C1 C7 arası kırık ve ilişkili durumları bilir
Servikal bölge kırık ve kırıklı-çıkıklarının MR 
analizini bilir
Duyu motor refleks muayenesini bilir
Patolojik refleksleri bilir

Servikal omurga yaralanmalarının tedavisini 
yönetir Tedavi yöntemlerini açıklar Konservatif tedavi yöntemlerini bilir

Servikal kollar,iskelet traksiyonu ve halo ceket 
uygulamasını bilir
Anterıor-posterıor cerrahi gereken durumları 
ayırdetmesini bilir

Servikal spinal kord yaralanmasının tanısını 
koyar

Fiziksel muayene, nörolojik muayeneyi yapar 
gerekli labaratuar tetkiklerini ister

Servikal spinal kord ve spinal sınırlarla ilgili duyu-
motor ve refleks muayeneyi bilir
Patolojik refleksleri bilir
Spinal kord yaralanmalarında nörolojik hasar 
derecesini sınıflandırmayı bilir
Spinal şoku bilir
Konvansiyonel radyolojik değerlendirme ve MR 
değerlendirmeyi bilir
Santral kord sendromu,ön kord sendromu,brown-
sequarel sendromu ve tek kök yaralanmasını bilir

Servikal spinal kord yaralanmasının 
tedavisini yönetir Tedavi yöntemlerini açıklar Konservatif tedavi yöntemlerini bilir

Kord dekompresyonu gereken travmatik patalojik 
süreçlerini bilir

b)Torakal/lomber omurga 
hastalıklarını yönetir Torasik disk hernisinin tanısını koyar

Fiziki muayeneyi yapar. Tanısıyla ilgili labaratuar 
testlerini ister. Nörolojik muayeneyi bilir

Torasik disk hernisinin tiplerini bilir
MR ve/veya myelo BT'yi değerlendirmesini bilir

Torasik disk hernisinin tedavisini yönetir Tedavi yöntemlerini açıklar Konservatif tedavisini bilir
Cerrahi tedavi gereken durumları bilir
Anterıor diskektomiyi bilir

Lomber disk hernisinin tanısını koyar
Fiziki muayeneyi yapar. Tanısıyla ilgili labaratuar 
testlerini ister.

Fiziki muayene ile ilgili özel testleri(laseque,ters 
laseque vb..) bilir
Duyu-motor ve refleks muayeneyi bilir
Lomber spinal sinirlerin duyu dematomlarını bilir
Lomber spinal sinirlerin innerve ettiği kalça ve alt 
ekstremite motor alanlarını bilir
Alt ekstremite derin tendon refleksiyle ilişkili lomber 
seviyeyi bilir

Kauda Eqina kompresyon sendromunu bilir
Lomber disk hernisinin tiplerini bilir sınıflanmasını 
bilir
Konvansiyonel röntgenlerde spondilolisiz veya 
spondilolistezisi tanır.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
MR analizi ile lomber disk hernisini tanır

Lomber disk hernisinin tedavisini bilir Konservatif ve cerrahi tedavi yöntemlerini bilir Konservatif tedaviyi bilir ve takibini yürütür
Epidural stenoid uygulamasını bilir
Cerrahi mikro diskektomiyi bilir
Dura yırtığını tamir etmeyi bilir

Diskojenik bel ağrısının tanısını koyar
Fiziki muayeneyi yapar. Tanısıyla ilgili labaratuar 
testlerini ister.

Ağrının mekanik veya nörojenik olup olmadığını 
analiz eder
Direkt konvansiyonel ap/lateral ve fleksiyon-
ekstansiyon lateral filmlerde instabiliteyi 
tanımlayacak ölçümleri yapar
MR analizini yapar.

Diskojenik bel ağrısının tedavisini bilir Konservatif ve cerrahi tedavi yöntemlerini bilir Konservatif tedaviyi bilir ve takibini yürütür
Epidural stenoid uygulamasını bilir
Postero-lateral ve posterıor füzyonu bilir
Lomber pediküler vida ve rod uygulamasını bilir

Lomber segmental instabilitenin tanısını 
koyar

Fiziki muayeneyi yapar. Tanısıyla ilgili labaratuar 
testlerini ister. Mekanik ağrıyı bilir

İnstabiliteye bağlı belirtileri bilir
Direkt grafilerde instabilitenin açısal ve kayma 
miktarının patalojik değerlerini bilir

Lomber segmental instabilitenin tedavisini 
bilir Konservatif ve cerrahi tedavi yöntemlerini bilir Konservatif tedaviyi bilir ve takibini yürütür

Posterıor ve postero lateral füzyonu bilir
Pediküler vida rod uygulamasını bilir

Spinal stenozun tanısını koyar
Fiziki muayene ve nörolojik testleri yapar, gerekli 
labaratuar testlerini ister

1)Santral kanal stenozunun nedenlerini(konjenital -
sonradan olma) bilir
Nörojonik klodikasyon ile vasküler klodikasyonu 
bilir, treadmill testini değerlendirir.
Tiplerini bilir
Radyolojik analizini yapar
BT'de kanal genişliğinin patolojik sınırlarını bilir
Radyografik BT,MR analizini yapar
2)Lateral stenosisi bilir
Santral stenoz ile klinik farklılığını değerlendirir
Radyografik BT,MR ile analizini yapar
3)Ekstraforaminal lateral kök kompresyonu( far out 
sendromu)bilir
25 derece kauda-sefalik fergusun radyolojik testi ve 
BT,MR değerlendirmesini bilir

Spinal stenozun tedavisini bilir Konservatif ve cerrahi tedavi yöntemlerini bilir İlaç egzersiz tedavilerini bilir
Epidural injeksiyonu bilir
Dekompresyon füzyon ameliyatlarını bilir
Pediküler vida rod uygulamasını bilir
Dura yırtığını tamir etmeyi bilir
Laminektomi Fasetektomi yapmasını bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Spondilolisiz ve Spondilolistezisin tanısını 
koyar

Fiziki muayeneyle ilgili nörolojik muayeneyi yapar 
tanısıyla ilgili testleri yapar labaratuar testlerini ister Fiziki muayenede bel ağrısının analizini bilir

İlgili nörolojik muayenede duyu-motor ve refleks 
muayeneyi bilir
Direkt ap/lateral ve oblik görüntülerde spesifik 
bulguları bilir
BT, SPECT, MR ile defekti analiz etmeyi ve 
değerlendirmeyi bilir
Spondilolisiz ile spondilolistezisi ayırt eder.
Spondilolistezisin etiyolojisini bilir
Spondilolistezisin sınıflamasını bilir
Sakral inklinasyon ve kayma açısının normal ve 
patalojik değerlerini bilir
Ayakta lateral ve AP grafilerde kayma noktasını ölçer 
ve derecelendirmesini bilir

Spondilolisiz ve Spondilolistezisin 
tedavisini bilir

Spondilolisiz ve Spondilolistezisin konservatif ve 
cerrahi tedavisini bilir

Aktükte kısıtlaması ve egzersiz tedavisini 
uygulamasını bilir
Kayma ile ilgili oluşabilecek patolojileri yönetmesini 
bilir
Prafilabtik füzyon yapmasını bilir
Laminektomi füzyon ve redüksiyon yapmasını bilir
Posterolateral füzyon posterior füzyonu bilir
Pediküler vida uygular
Dura yırtığını tamir etmeyi bilir
Grade 4 ve grade 5 kaymayı yönetmeyi bilir

Torakolomber omurga yaralanmalarının 
tanısını koyar

Fiziki muayene ve nörolojik muayeneyi yapar, 
gerekli labaratuar testlerini ister Nörolojik muayeneyi bilir

Nörolojik yaralanma varlığında seviyeyi belirler
Kırıkların sınıflanmasını bilir
Nörolojik yaralanmayı derecelendirmeyi bilir
Stabil kırık stabil olmayan kırık ayrımını yapar
Konvansiyonel grafi BT ve MR ile kırık analizini 
yapar Medulla spinalis yaralanması varsa 
değerlendirir
Spinal şoku bilir
Kauda Equina sendromunu bilir

Torakolomber omurga yaralanmalarının 
tedavisini bilir Konservatif ve cerrahi tedaviyi uygular

Konservatif yaklaşımda gövde alçısı ve korse 
uygulamasını ve takibini bilir
Cerrahi dekompresyonu ve redüksiyonu bilir
Posterior instrumantasyon ve füzyonu bilir
Anterior dekompresyon instrumantasyon ve füzyonu 
bilir Dura yırtığını tamir etmeyi bilir

Adalt skolyozun ve adalt kifozun tanısını 
koyar

Fiziki ve nörolojk muayeneyi yapar gerekli 
labaratuar testlerini ister

Skolyoz grafisi üzerinden eğrilik derecesini cobb 
yöntemiyle ölçmeyi bilir. Üst son alt son ve apikal 
vertebrayı tanır.
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Eğriliği tanımlar alt ekstremite nörolojik muayeneyi 
bilir Direkt grafi BT ve MR analizini bilir
Direkt grafi üzerinde kifoz açısal ölçümünü cobb 
yöntemiyle bilir
Travmatik olmayan travma sonrası Ankilozan 
spondilite ve metabolik kemik hastalıklarına bağlı 
kifoz ayrımını bilir.
Skolyozun ve kifozun fleksibilitesini zorlamalı 
grafilerle ölçmeyi bilir.
Torakal kifoz ve lomber lordozun normal açısal 
değerlendirmesini bilir.

Adalt skolyozun ve adalt kifozun tedavisini 
bilir. Konservatif ve cerrahi tedaviyi bilir.

Faset injeksiyonu ve epidural injeksiyonu bilir. 
Diskografi yapmasını bilir. Posterıor 
instrümantasyon koreksiyon ve füzyonu bilir 
Laminektomi ve posterior smith-peterson veya ponte 
osteotomisini bilir. Posterior dekompresyonu bilir. 
Anterior di

Omurga Hastalıkları Omurga tümörlerini yönetir
Omurganın iyi ve kötü huylu tümörlerini 
metastatik tümörleri tanır

Fiziki ve nörolojk muayeneyi yapar gerekli 
labaratuar testlerini ve konsültasyonları ister

Hıstiosatosiz x.dev hücreli 
tümör,cordoma,osteosarkomu ve hemanjismanın 
omurga yerleşim özelliklerini bilir.
Direkt grafi, BT, MR analizini bilir,kemik 
sintigrafisini değerlendirir.
Malign tm sık yerleşim yerini bilir.
Omurgaya metastas yapan tümörlerin yerleşim 
özelliklerini, klinik tablosunu bilir. Primer kaynağı 
araştırmak için yapılacak konsültasyon ve labaratuar 
testlerini bilir.
Minimal invensir ve açık biyopsi yapmasını bilir.

Omurganın iyi ve kötü huylu tümörleri 
metastatik tümörlerin tedavisini yönetir. Konservatif ve cerrahi tedaviyi yönetir.

Tümör basısına bağlı ağrı ve nörolojik setelde 
dekompresyonu ve füzyon yapmayı bilir.
Posterıor, anterıor dekompresyonu bilir. Posterıor ve 
anterıor füzyon ve instrümantasyonu bilir Dura 
yırtığını tamir etmeyi bilir
Kemoterapi ve radyoterapi ile ilgili konsültasyonları 
ister ve takip eder.
Vertebraplastiyi bilir. İyi huylu tümörlerin posterıor 
ve anterıor rezeksiyonunu bilir.

Omurga enfeksiyonlarını 
yönetir. Omurga enfeksiyonlarının tanısını koyar

Gerekli fiziki ve nörolojik muayeneleri yapar 
labaratuar testlerini ve konsültasyonları ister Disk aralığı enjeksiyonunu bilir.

Pyagenik vertebral osteomyeliti bilir. Konvansiyonel 
radyografi BT MR analizini bilir
Minimal invensir ve açık yöntemle lezyondan 
numune almasını bilir.

Omurga enfeksiyonlarının tedavisini bilir. Konservatif tedaviyi bilir.
Konservatif tedaviyi bilir ve infeksiyon hastalıkları 
kliniği ile birlikte uygular.

Cerrahi tedaviyi bilir. Anterıor debridman ile apse drenajı ve füzyonu bilir.
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Spinal (omurga) tüberkülozun tanısını koyar.
Fiziki muayene ve nörolojik muayeneyi yapar 
labaratuar testlerini ister. Spinal tüberkülozun klinik seyrini bilir.

Nörolojik muayenede duyu motor ve refleks 
muayeneyi bilir,patalojik reflekslere bakar
Labaratuar testlerinin analizini bilir.
Pott apsesini tanır. Konvansiyonel radyografi BT MR 
analizini bilir

Göğüs hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları 
konsültasyonlarını ister.

Spinal (omurga) tüberkülozun tedavisini 
bilir. Konservatif tedaviyi bilir.

Göğüs hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları ile 
birlikte konservatif tedaviyi yürütür.

Cerrahi tedaviyi bilir.

Minimal invensir ve açık yöntemlerle, posterıor 
postlateral ve anterıor dekompresyon ve apse 
drenajını bilir.
Posterıor instrümantasyon ve füzyon yapmasını bilir

Çocukluk çağı omurga hastalıkları
Çocukluk çağı torakalomber 
omurga hastalıklarını yönetir. İdiopatik skolyozun tanısını koyar

Fiziki muayeneyi ve nörolojik muayeneyi yapar 
gerekli labaratuar testlerini ister.

Omuz dengesi, pelvik denge ağırlık merkezi 
deviasyonunu bilir.
Adams öne eğilme testlerini bilir
Cilt renk değişikliklerini ve aşırı tüylenme ile 
skolyoz ilişkisini bilir.
İdiopatik skolyozu başlangıç yaşına göre sınıflar ve 
eğriliğin ilerleme riskini değerlendirmesini bilir.

Ayakta Ap/lat. (C7-pelvis) skolyoz grafisi ister.

Servikal 7. omur ile pelvis arası ayakta Ap/lateral 
grafide üst son alt son ve apikal vertebrayı tanımlar 
ana eğrilik(ler) ile kompensatuar eğrilik ayrımını 
yapar.
Cobb metodu ile eğrilik(lerin) derecesini ölçmeyi 
bilir.
Eğrilikleri kıng ve lenke sınıflamasına göre analiz 
eder.

Yatar pozisyonda C7-pelvis arası sağa ve sola 
zorlamalı Ap grafile ister yatar poziyonda traksiyon 
grafisi ister.

Yatarak zorlanarak grafide ve traksiyon eğrilik(ler) 
arasında ana ve kompensatuar eğriliği tanır.
Eğriliğin fleksibal veya rijit olup olmadığını ayırt 
eder.

Servikal, torakal ve lomber MR tetkiki ister

Kemiksel yapıda spinal kordda ve komşuluklarında 
yapışık kord yarık kord, intraspinal 
kitle,jisıngomiyeli olup olmadığını tanımlar

Yarı sert ve sert eğriliklerde genel anestezi altında 
yatar pozisyonda traksiyon Ap grafi ister

Cobb yöntemiyle ölçüm yaparak anestezi altında 
düzelmeyi tanımlar.

İdyopatik skolyozun tedavisini 
yönetir. İdyopatik skolyozun tedavisini bilir Korse yazmayı ve giydirmeyi bilir.

Serako-torako-lumbo sakral ortez endikasyonlarını 
bilir. Torakolumbo sakral ortez endikasyonlarını bilir.
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Cerrahi tedavisini bilir. Posterıor düzeltme 
instrümantasyon ve füzyonu bilir

Yatar pozisyonda sağa sola zorlamalı ve traksiyon 
grafisini (uyanık veya genel anestezialtında) analiz 
ederek en üst en alt stabil vertebrayı belirler ve bu 
seviyeler arası posterıor pediküler vida ve kanca 
sistemiyle düzeltme ve füzyon yapmasını bi
Posterıor smith peterson osteotomisi ve laminektomi 
yapmasını ve yapması gereken durumları bilir.
Faset eksizyonunu bilir. Pedikül vidası, pediküler 
kanca, laminer kanca ve transverini kanca 
uygulamayı bilir.
Sakral pediküler vida ve iliak vida uygulamayı bilir.

Anterıor düzeltme instrümantasyon ve füzyonu bilir.
Anterıor diskektomi ve osteotomi endikasyonlarını 
bilir.
Anterıor diskektomi ve en fazla 4 seviyeli torakal 
veya lomber anterıor instrümantasyon ve füzyonu 
bilir.

Nöromusküler skolyozun tanısını koyar.
Fiziki muayene ve nörolojik muayeneyi yapar, 
gerekli labaratuar testlerini ister. Oturma ve ayakta dengeyi değerlendirir.

Pelvik obliklik için muayene yapar. Ayakta skolyoz 
grafisi çektirir.
Akciğer fonksiyonları ve problemleri için göğüs 
hastalıkları konsültasyonu ister.
Üst ve alt ekstremite nörolojik muayeneyi yapar.
Skolyoz grafisi üzerinden cobb metoduna göre 
eğriliği ölçer, ama eğrilik ve kompensatuar eğriliği 
belirler.

Nöromusküler skolyozun tedavisini yapar Konservatif ve cerrahi tedaviyi yönetir. Oturma dengesini düzeltici ortotik tedaviyi yönetir.
Posterıor füzyon ve ınstrümantasyonu bilir. Pediküler 
vida uygulamasını bilir
Pelvik obliklikte füzyonun pelvik uzatılması gereken 
sınırları yönetir.

Konjenital spinal deformitenin tanısını 
koyar.

Fizik muayene nörolojik muayeneyi yapar gerekli 
labaratuar tetkiklerini ister Konjenital skolyozun sınıflanmasını yapar

Nörolojik muayeneyi yapar
Skolyoz grafisi üzerinde deformitenin tipini eğriliğin 
derecesini ölçer.
MR ile introspinal patalojik diastematomiyelji ve 
gergin kord olup olmadığını inceler.
Nörolojik muayeneyi yapar. Patalojik refleks olup 
olmadığına bakar.

Konjenital skolyozun tedavisini yönetir.
Takip, alçı, ortez ve cerrahi tedavi gereken 
durumları bilir.

Yılda 2 veya 3 kez fizik muayene ve konvensiyonel 
grafiler ile eğrilikteki değişimlere bakar.
Posterıor füzyon, anterıor füzyon,hemivertebral 
eksizyonun yapılması gereken durumları bilir.
Cerrahi tedaviyi yönetir.
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Konjenital kifozun tanısını koyar
Fizik muayene nörolojik muayeneyi yapar gerekli 
labaratuar tetkiklerini ister

Fizik muayene ile eğriliğin büyüklüğünü ve 
fleksibilitesine bakar.
Nörolojik muayenede duyu motor ve refleks 
testlerini yapar.
Konvensiyonel grafilerde kifozun tipine bakar eğrilik 
derecesini cobb metoduna göre ölçer.
Ayakta grafilerde saggital dengeye bakar
Eğriliğin fleksibilitesini zorlayarak eğim grafisi ile 
araştırır.

Konjenital kifozun tedavisini yönetir.
Konjenital kifozun cerrahi tedavi yöntemlerini 
açıklar.

Posterıor füzyonu bilir. Posterıor smith peterson 
osteotomisi bilir. Anterıor füzyonun gerektiği 
durumları bilir.

Nörofibromatozise bağlı skolyozun tanısını 
koyar.

Fizik muayene nörolojik muayeneyi yapar gerekli 
labaratuar tetkiklerini ister Sütlü kahve rengindeki cilt lekelerini tanır

Nörolojik muayenede duyu motor ve refleks 
muayenesini analiz eder.
Konvensiyonel grafilerde nondistrofik ve distrofik 
eğrilik ayrımını yapar.
Eğriliğin derecesini cobb metoduna göre ölçmeyi 
bilir.

MR tetkikinde spinal ve medullar spinalis 
patalojilerini anlar.
Fleksibilite için zorlamalı grafileri ister ve 
değerlendirir.

Nörofibromatoziseye bağlı skolyozun 
tedavisini yönetir. Konservatif ve cerrahi tedaviyi yönetir.

Düşük açılı ve olgunlaşmamış iskeleti ölçer hastalara 
korse uygulamasını yönetir.
Cerrahi tedavide posterıor füzyonu bilir.
Anterıor füzyon gereken durumları analiz eder ve 
yönetir.
Distrofik eğriliklerde cerrahi tedaviyi yönetir.

Temel Kavram ve Uygulamaları
Perioperatif hastaya genel 
yaklaşımı yönetir. Preoperatif değerlendirmeyi yönetir. Kardiorespiratuvar hastalıkları tarifler.

ASA kriterlerini tanır ve uygular. Koroner arter 
hastalığı tanır klinik risk değerelendirmesini yapar. 
İstemik olmayan kalp hastalıkları ve hipertansiyon 
hastasını değerlendirir ve yönlendiri. KOAH 
hastasını değerlendirir. Solunum fonksiyon

Diabet hastalığını yönlendirir.
Tip I ve II DM hastalarına minor ve major 
cerrahilerde uygulanan prenspleri uygular.

Kan kaybı patolojisini tanımlar. Kan ve kan ürünlerini tanır ve klinik uygular.

Sepsis patolofizyolojisini tanımlar.
cerrahideki önemli enfeksiyon ajanlarını tanır. Ve 
sepsis tedavisini yönlendirir.

Böbrek yetmezliğini tanımlar. Tedavisini yönlendirir.

Postoperatif değerlendirmeyi yönetir.
Analjezi yöntemlerini tanır. Kompleks bölgesel ağrı 
sorunlarını tanımlar.

Analjezik ilaçları tanır multimadal ağrı tedavisini 
bilir ve yönlendirir.
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Temel Kavram ve Uygulamalar Biyomateryalleri yönetir.
Ortopedik biyomateryalleri ve çeşitlerini 
tanır.

Metalik biyomateryallerin biyomekanik özelliklerini 
içeriklerini tarifler.

Kobalt- Krom, titanyum alaşmıları ve paslanmaz 
çeliğin alaşım özelliklerini kullanım amaç ve 
yerlerini açıklar. Kalça, diz gibi protezlerin tasarım 
özelliklerini ve malzemelerini tanımlar.

Metal aşınma ürünlerine bağlı problemleri tarifler.
Partikül hastalığının oluşumunu, osteolizisini 
tanımlar ve tanı koyar.

Ortopedik cerrahide kullanılan seramikleri tarifler.

1.,2. ve 3. jenerasyon seramik ve cam uygulama 
alanlarını bilir. Zayıf noktalarını tarifler ve klinik 
olrak seramikleri uygular.

Polimerleri tarifler.

Biyobozunar polimerler tiplerini tanımlar. 
PCA,PGA,PCL nin uygulama şekillerini kullanım 
komplikasyonlarını açıklar. Klinik uygulama yapar.

Kemik çimentosunu tarifler.

Tiplerini tanır, bileşenlerini tanımlar. Düşük, orta ve 
yüksek viskositeli çimentoların özelliklerini tarifler 
ve uygular.

Biyoaktif kemik çimentolarını tanımlar.

Kalsiyum fosfat ve sülfat çimento tiplerini 
tanımlar.Kullanım amaçlarını ve şekillerini tarifler. 
Klinik uygulama yapar.

Sentetik kemik dokularını tanımlar. Kullanım amaç ve kullanım yerlerini tarifler.

Ortopedi ve Travmatoloji temel 
kavram ve Uygulamalar

Klinik cerrahi anatomiyi 
ekstremite ve omurgadaki 
cerrahi yaklaşımları yönetir.

Ortopedik cerrahi yaklaşım prensiplerini 
tanımlar

Cilt ve cilt altı insizyon yerlerini ve kapaklama 
şekillerini tarifler.

Langer's çizgilerini tanır ve insizyonlarda uygular. 
Derin plan yaklaşım prensiplerini tanımlar ve 
uygular.

Omuz bölgesi cerrahi yaklaşım yöntemlerini tarifler

Anterior, anterolateral ve posterior yaklaşımlardaki 
kılavuz noktaları tanır. Derin cerrahi disseksiyon 
yapılarını açıklar ve uygulanacak metodları 
tanımlar.Artroskopik portalları tarifler ve uygular.

Humerus bölgesi cerrahi yaklaşım yöntemlerini 
tarifler

Humerus orta ve distal anterior posterior ve lateral 
cerrahi yaklaşım kılavuz noktalarını insizyon 
yerlerini derin plan giriş yollarını tanır ve uygular. 
Yaklaşımların nasıl genişletileceğini açıklar. 
Nörovasküler yapıların anatomisini tanı

Dirsek bölgesi cerrahi yaklaşım yöntemlerini tarifler
Dirsek posterior, medial anterolateral kubital fossa 
poskrolateral yaklaşımları açıklar ve yapar.

Önkol bölgesi cerrahi yaklaşım yöntemlerini tarifler

Önkol radius ve ulna cismine cerrahi yaklaşım 
anatomisi prensiplerini açıklar ve yapar .Bölge 
nörovasküler yapılarını tarifler

El bileği cerrahi yaklaşım yöntemlerini tarifler

El bileği volar ve dorsal yaklaşım yerlerini cerrahi 
disseksiyon planlarını açıklar ve uygular. El volar 
bölge fleksör tendonlara yaklaşım prensiplerini 
açıklar. Skafoid kemik yaklaşım yöntemlerini ve 
yaklaşım bölgesi anotomisini tarifler

Omurga cerrahisi yaklaşım yöntemlerini tarifler

Lomber , servikal ve torakal vertebralara posterior 
yaklaşım cerrahisi anatomisini açıklar ve uygular, 
açıklar ve uygulanan özel yaklaşım yöntemlerini 
tarifler Torakal , servikal ve lomber anterıor 
yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir.
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Pelvis cerrahisi yaklaşım yöntemlerini tarifler

Pelvis anotomisini bilir. Anterıor ve posterıor 
yaklaşımlara tarifler ve uygular. Sakroiliak eklem 
simizis pubis yaklaşımı açıklar.

Kalça cerrahisive femur yaklaşım yöntemlerini 
tarifler

Kalçaya anterior, anterotalofibular lateral medial ve 
posterıor yaklaşım yöntemlerinin cerrahi diseksiyonu 
anatomisini tarifler ve uygular. asetabular konjenital 
yaklaşım ın anatomisini açıklar. Asetabular 
genişletilmiş yaklaşımları yönlend

Diz cerrahi yaklaşım yöntemlerini tarifler

Dize artroskopik yaklaşım portallerinin, medial 
parapatellar ve diz medial ve lateral cerrahi 
yaklaşımlarını tarifler ve uygular. Genişletilmiş 
yaklaşımlarını uygular.

Tibia cerrahi yaklaşım yöntemlerini tarifler

Tibia anterıor anterolateral , posterolateral ve 
fibulaya yaklaşımın yollarını klavuz noktalarını, 
yüzeysel ve derin cerrahi disseksiyon planlarını, 
yaklaşım genişletme yöntemlerini tanımlar ve 
uygular.

Ayak bileği cerrahi yaklaşım yöntemlerini tarifler

Ayak ve ayak bileği bölgesi anterıor medial malleol 
anterıor ve posterıor ayak bileği 
medial,posteriomedial , posterolateral yaklaşım 
yollarını, derin cerrahi diseksiyonu tanımlar ve 
uygular. lateral malleolar ve malleolar ve 
talokalkanear ya

Ayak cerrahi yaklaşım yöntemlerini tarfiler

Orta ayak medial yaklaşım, başparmak dorsal ve 
dorsolateral yaklaşım, diğer parmaklar dorsal 
yaklaşım ve "web" aralığı yaklaşımlarını , yaklaşım 
anatomisini klavuz noktaları, derin diseksiyonu 
tanımlar ve uygular.

Kas- İskelet sistemi özel dokularını yönetir.
İntervertebral disk dokusunun yapı ve 
fonksiyonlarını tanımlar.

Disklerin yapı ve içerğini tarifler yaralanmaları 
değendirir. Tedavi uygulamalarında bilgi sahibidir.

Eklem kıkırdağı yapı ve fonksiyonlarını tanımlar.

Eklem kıkırdağı histoloji ve yapı elemanlarını 
açıklar.Yaralanma ve dejeneratif sürecini 
tarifler.Tedavisini uygular.

Sinovya yapı ve fonksiyonlarını tanımlar.
Sinovyal hastalıkların tanısını koyar. Radyolojisini 
değerlendirir. Tedavisini uygular.

Periferik sinirlerin yapı ve fonksiyonlarını tanımlar.

Periferik sinirlerin anotomisini topgrafyasını , 
yaralanma şekillerini tanı yöntemlerini : 
Mikrocerrahi dışı tedavi yöntemlerini uygular ve 
yönlendirir.

Temel Kavramlar

Klinik cerrahi anatomisi, 
ekstremite ve omurgadaki 
cerrahi girişim yaklaşımlarını 
yönetir.

Ortopedik cerrahi yaklaşım prensiplerini 
tanımlar.

Ekstremite amputasyon ve dezartikülasyonlarının 
genel ilkelerini tanımlar.

Pediatrik hasta amputasyon tedavi prensiplerini 
açıklar ve uygular.
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Damar hastalığı ve diabet kökenli amputasyonlarda 
preop. değerlendirme kriterlerini nütrisyon ve immun 
durum değerlendirmelerini tanır ve yönetir.
Travmatik veya donmaya bağlı amputasyon 
değerlendirilmesini yapar ve yönlendirir.
Amputasyon cerrahi tekniklerini ve prensiplerini 
tarifler ve parmak ucu parmak bilek dezartikülasyonu 
transhumeral forequarter amputasyonları ayak 
başparmak ray amputasyonu, ayak ortam 
amputasyon,syme,boyd tipi 
amputasyonları,transtibial
Amputasyon sonrası süreci yönlendirir. Amputasyon 
komplikasyonlarını tanır.Komplikasyon koruma 
tedbirlerini açıklar ve uygular.
Ortopedik ortezler ve protezlerin mekanik, uygulama 
ve kullanım prensiplerini tanımlar.
AFO,KAFO,HKAFO tiplerini uygular 
endikasyonlarını tarifler ve yönetir. Gövde ortezleri 
tanır ve yönetir. Alt ve üst ekstremite amputasyon 
protez uygulama prensiplerini tanımlar, protez 
tiplerini endikasyonlarına göre belirler ve yönetir.

Biyomekaniği öğrenir ve yönetir . Maddelerin genel mekanik özelliklerini tanımlar.

Stress-strain ( basınç-zorlanma ) eğrisini 
açıklar,elastikmodülüsü tarifler, yorulma eğrisi 
dayanıklılık, ductility, sertlik plastik deformasyon 
gibi kavramları açıklar.

Kemiklerin biyomekanik davranışlarını tanımlar.

Gerilme,sıkışma ve makaslama yüklenmelerinde 
remodelling mekanızmalarını açıklar. İyileşme 
mekanizmalarını tarifler.

Eklem kıkırdağının yapısal içeriğini biyomekanik 
davranışını tanımlar.

Viskoelastik özelliklerini lumbrikasyon 
mekanizmalarını ve aşınma özelliklerini açıklar.

Tendon ve ligamentlerin yapısal içerik ve mekanik 
işleyişlerini tanımlar.

Viskoelastik özelliklerini lumbrikasyon 
mekanizmalarını ve aşınma özellliklerini açıklar.

İskelet kasının yapısının tiplerini çalışma 
mekanizmasını tanımlar.

İskelet kasının fonksiyon ve fonksiyonuna etkileyen 
faktörleri uzunluk-gerilme ilişkisini kuvvet-hız 
ilişkisini açıklar.

Ortopedi implant materyallerini biyomekanik 
özelliklerini tanımlar.

Demir bazlı, kobalt- bazlı alaşımlı titanyum ve 
zirkonyum alaşımlı biyomekanik özelliklerini açıklar. 
İmplant fiksasyon mekanizmalarını tarifler.

Tribolojiyi tanımlar

Sürtünme,aşınma ve lübrükasyonu açıklar.Abrazyon, 
adhezyon, ve fatique yi tarifler.aşınma modlarını 
bilir.

Temel kavramlar ve uygulamalar
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