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Önsöz 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin etkisiyle, uluslararası ilişkilerin yoğunlaştığı dünyamızda hızlı bir değişim süreci yaşanmakta ve bu durum 
sağlık eğitimini de etkilemektedir. Bu çerçevede, değişimlere ayak uyduracak ve hastalarımıza daha iyi hizmet sunacak uzman yetiştirmek, 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitiminin vazgeçilmez bir gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu düşüncelerle, yürütmekte olduğumuz 
önemli projelerden birisi de Uzmanlık Eğitimi Müfredatının hazırlanmasıdır.  

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitiminin yerine getirilmesi esnasında; tanı ve tedavide etkinliği ve verimliliği artırmak; 
mümkün olduğunca iş mükemmelliğine ulaşarak kaliteli ve güncel bilimsel değerler ışığında hizmet sunmak; sağlık çalışanları ile hasta ve hasta 
yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate almak; eğitim müfredatını düzenlemek ve uygulamalara yön vermek; ekip çalışmasını bir yöntem 
haline getirerek; hasta ve yakınlarının memnuniyetini gerçekleştirmek için çağdaş etik değerleri de dikkate alan uygun bir eğitim sistemi 
hedeflenmiştir. Bu nedenle, ulusal koşullarımız da göz önüne alınarak uluslararası standartlarda uzman yetiştirmek amaçlanmıştır.  

Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlığı Müfredat ve 
Standart Belirleme Komisyonu Uzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalıştayında gerekli çalışmaları 
yapmıştır. Bu çalışmaların başarılı olabilmesi, ancak burada alınan kararların hayata geçirilebilmesiyle mümkün olabilecektir. 
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1. GİRİŞ 
 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, bireylerin doğumsal olarak ya da travma, hastalıklar, dejenerasyonlar ve yaşlanmaya ikincil 
gelişen akut/kronik şekil bozukluğu ve işlev kayıplarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen uzmanlık dalıdır. Kaybedilen işlevlerin yeniden 
kazandırılması, mevcut işlevlerin geliştirilmesi, görünüşün düzeltilmesiyle kişinin daha iyi hissederek ve yaşam kalitesini artırarak yaşamasına 
olanak sağlanması temel amaçlardır. 
 

 
 
 
2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı:  

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitiminin amacı, bu eğitimi alan kişiye bağımsız bir Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı 
olarak çalışmasını sağlayacak kuramsal ve uygulamalı bilginin kazandırılmasıdır. Beş yıllık eğitim döneminin sonunda, programı tamamlayan 
uzmanlık öğrencilerinin, tüm yaşlarda ve her cinsiyetten hastalarda travma, hastalık, dejenerasyon veya yaşlanma sonucu edinilen veya 
konjenital olarak ortaya çıkan akut olan veya olmayan deformitelerin düzeltilmesi, ayrıca normal vücut şeklinin iyileştirilşmesi için gerekli 
tanısal, cerrahi ve medikal girişimleri Ulusal ve Uluslararası çağdaş standartlara uygun düzeyde yapmalarını sağlamak ve tüm bu alanlarda 
kendini geliştirme/yenileme becerisi kazandırmaktır. 

Müfredat Hazırlık Süreci:  

Çekirdek Müfredat (ÇEM) oluşturulurken Bu çalışmalara öncülük etmek amacı ile Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Mersin 
Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dallarının kendi klinikleri için hazırladıkları çekirdek programlar birleştirilmiş, 
ayrıca aşağıda bahsedilen faktörler de dikkate alınarak okumakta olduğunuz taslak hazırlanmıştır. Taslak Türkiye’deki bütün eğitim 
kurumlarına gönderilerek her kurumun bu taslağı revize etmesi veya kendi önerisini hazırlaması istendi. Üç aylık bir hazırlık süresinden 
sonra, Mart 2007 tarihinde Ankara’da TPCD Yeterlik Kurulunun katılımı ile bir “Çekirdek Eğitimi Müfredat” Çalıştayı düzenlendi. Eğitim veren 
kliniklerin eğitim temsilcilerinin kendi taslak önerileri ile katıldıkları bu çalıştaya ayrıca birer uzmanlık öğrencisi de katıldı. Çalıştayın başında 
Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının müfredat çalışmalarında izledikleri yöntemleri içeren yarım günlük bir seminerden sonra ÇEM taslağı alt 
başlıklara ayrıldı. Ortaya çıkan taslak Yeterlik kurulunun ilgili komisyonuna gönderildikten sonra Yeterlik kurulu tarafından son şekli verilen 
taslak dernek veb sayfasına yerleştirildi. Ancak bir müfredat oluşturulması dinamik bir süreç olduğundan bu süreci etkileyen faktörler 
değiştikçe içeriğin de değiştirilmesi gerekmiş ve belli aralıklarla (örneğin, her dört yılda bir) Yeterlik Kurulunun mevcut ÇEM’ını revize 
etmiştir ve etmeye devam edecektir.  
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Çekirdek Eğitim Müfredatı (ÇEM) Çalışmaları Sırasında Göz Önüne Alınan Faktörler: 

Uluslararası Standartlar: Bu konuda ulusal politika olarak entegre olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliğinin uygulamaları temel alınmıştır. 
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS)’ne bağlı olarak çalışan Avrupa Plastik Cerrahi Yeterlik Kurulunun (EBOPRAS) 2001 yılında hazırladığı 
“European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Syllabus”da plastik cerrahiyi ilgilendiren bütün konularının bir 
sınıflamasını içermektedir. Çekirdek eğitim müfredatına uygun olmayacak kadar detaylı ve üst düzey uygulamaları da içeren bu liste 
genişletilmiş müfredat olarak kabul edilmiştir. EBOPRAS’ın yeterlik sınavına giren uzmanlardan istediği konu başlıkları yapmalarını ve asiste 
etmelerini istediği cerrahi girişimlerin listesi ve yine EBOPRAS’ın akreditasyon için gereklilik olarak kabul ettiği konu başlıkları incelenerek 
Çekirdek Müfredatta mutlaka bulunması gereken konular seçilmiştir.  

Ulusal Standartlar: Türk Tabipler Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanıp 2006 yılında yayınlanan “Tıpta Uzmanlık Eğitiminde 
Rehber El Kitabı” yeterlik kurullarının kendi eğitim programlarını hazırlamaları için bir rehber niteliğindedir. Bu kitapta yer alan program 
geliştirme, ölçme değerlendirme, iletişim becerileri, nitelik güvenilirliği bölümlerinden teknik olarak faydalanılmıştır. Eğitim müfredatında 
ülkemizde sık görülen veya bölgelerimize özgü sorunlara gereken ağırlığın verilmesi gerekmektedir.  

İhtiyaç Saptama: Eğitim programları hazırlanırken ihtiyaçlar da göz önüne alınmıştır. İhtiyaç saptama farklı düzeylerde yapılabilir: 

a. Birinci Düzey: Eğitim alan uzmanlık öğrencileri ile anket ve odaklanmış görüşmeler yapılabilir. Anketlerde sorulara verilen cevapların 
değerlendirilmesi dışında sorunların kaynağına inilebilmesi için bu sorunlara odaklanan kişisel görüşmelerle gerçek nedenler ortaya 
çıkarılabilir. Her yıldan seçilen temsilcilerle görüşülerek eğitimde nelerin aksadığı, nelerin eksik kaldığı veya hangi konuların aslında daha 
önce verilmesi gerektiği gibi pekçok gözden kaçan nokta ortaya çıkarılabilir. Tutum konusundaki eksikliklerin saptanmasında da fayda 
sağlanabilir.  

b. İkinci Düzey: Sınav sonuçları, beceri değerlendirmeleri ve performans değerlendirmeleri eğitimdeki eksiklikleri ortaya koyabilir. Uzmanlık 
öğrencilerinin uygulamalarına yönelik hasta anketleri de özellikle iletişim becerisi ve tutum konusundaki gereksinimleri açığa çıkarabilir.  

c. Üçüncü Düzey: Mezunların değerlendirilmesini içerir. En zor ama bir eğitim programının son çıktısının incelendiği çok önemli bir 
basamaktır. Mezuniyetlerinin üzerinden belli bir zaman aralığı geçen mezunların kendi çalışma ortamlarında anketler, odak görüşmeler veya 
simule hastalar yoluyla değerlendirilmesini içerir. Mezunların çalıştıkları kurumların amirleri veya hastaları ile yapılacak görüşmeler de 
faydalı olabilir. 

Bu programın hazırlanması sırasında ilk düzey ihtiyaç tespit yöntemi kullanılmış ve farklı kıdemlerden 8 uzmanlık öğrencisi ile odaklanmış 
görüşmeler yapılmıştır. İkinci düzey ihtiyaç saptaması için her eğitim kurumunun kendi tespitlerini planlanan kurultaya getirmesi önerilebilir. 
Akreditasyon çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde, ikinci düzeyde her eğitim kurumu için objektif veriler elde etmek de mümkün olacaktır.  

Güncel Sorunlar: Branşımızı ilgilendiren güncel sorunların bir kısmı eğitim müfredatına geri dönülerek uzun vadede hafifletilebilir. İyi sahip 
çıkılamadığı için başka branşlara hatta pratisyen hekimlere kaybedilmekte olan pek çok uygulamaya, aslında iyi öğretilemediği için de sahip 
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çıkılamıyor olabilir. İleride rekabetin sertleşeceği bu alanlarda plastik cerrahların branş dışı rakiplerinden daha donanımlı olarak 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle invazif olamayan estetik girişimler, ağız, yüz ve çene cerrahisi, ortognatik cerrahi, rinoplasti gibi 
alanlara ÇEM’de daha ayrıntılı yer ayrılmıştır. 

İletişim Sorunları: Bugün Türkiye’de sağlık sektöründe kaliteyi azaltan temel sorunlardan birisi hekimlerin hasta ile iletişim konusunda ne tıp 
fakültesinde ne de uzmanlık eğitimi sırasında hiçbir eğitim almamış olmalarıdır. Bugün bazı tıp fakültelerine yeni yeni giren iletişim 
laboratuvarları mezuniyet öncesi eğitimde olumlu bir adım olmakla beraber uzmanlık eğitim programlarına önümüzdeki 10 yıldan önce 
tamamen yansımayacaktır. Ayrıca plastik cerrahlar ciddi şekilsel deformiteler, doğumsal anomaliler, uzuv kayıpları ile uğraşırken hastanın 
psikolojik durumunu da her zaman hesaba katmak durumundadırlar. Özellikle estetik cerrahi hastalarının idaresinde bu durum, yasal 
nedenlerle de ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle ÇEM’de genel iletişim kurallarına ve hasta ile iletişime özel bir yer ayrılmıştır.  

Yasal Yükümlülükler: Hekimlik uygulamalarının yasal çerçevelerde kontrolü konusunda ülkemizde 2005 yılında yürülüğe giren yasa çok katı 
kurallar ve hekimlerin aleyhine cezai müeyyideler getirmiştir. Özellikle estetik cerrahi uygulamalarının bir eser sözleşmesi kabul edilmesi 
ciddi bir risk yaratmaktadır. Bu hükümleri bilmek, plastik cerrahların kendilerini korumak için neler yapabileceklerinin farkında olmak ve bu 
konuda geliştirilen sigorta uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olmak ÇM programının hedefleri arasına alınmıştır. 

Serbest Hekimlik: Eğitim programından mezun olanların çoğunun akademik bir kariyer yapmak yerine serbest çalışmaya başlayacak olmaları 
gerçeğinin mevcut eğitim programlarında öngörüldüğü söylenemez. Bu nedenle ÇM’de serbest çalışacak bir mezunun en sık kullanacağı 
girişimlere biraz daha ağırlık verilmiş, bunun yanında bir muayenehane açmanın standartları, ofis cerrahisinin kuralları, işletme planlaması, 
ve medya ile ilişkilerin etik ve yasal kurallara uygun olarak yapılabilmesi gibi konularda eğitim verilmesi hedeflenmiştir. 

Kanıta Dayalı Tıp: Ülkemizdeki plastik cerrahların araştırma ve yayın sayısı bakımından dünya çapında başarılı oldukları bir gerçektir. Ancak 
yeni yetişen uzmanların bu alanda ortaya çıkan kanıta dayalı tıp ve araştırma özgünlüğü alanlarında eğitim almaları bilimsel araştırmalarda 
niteliksel bir ilerleme sağlamamızı da imkan verecektir. Mezunun kendi kendini yenilemesinde de kilit bir teknik olarak kanıta dayalı tıp 
uygulamaları ÇM’ye eklenmiştir. 

Genel İlkeler:  

1. Eğitim yalnız uygun şartları yerine getirebilen merkezlerde yapılmalıdır. Eğitim ancak tam gün çalışma şeklinde yapılabilir. Her asistan 
etkinliklerinin kayıtlı olduğu bir asistan karnesi taşımak zorundadır. Bu karnede şunlar olmalıdır:  

 Cerrahi tekniklerin ve klinik deneyimlerin listesi 

 Hastane çalışmalarının zaman ve yer tablosu (cerrahi uygulama, vizitler, poliklinik uygulama ve eğitim seansları) 

 Anabilim dalı/kliniğin bilimsel etkinliklerine katılım 

 Eğitim kurslarının listesi, bilimsel etkinliklerinin listesi {yayınlar, araştırma ve öğretim) 
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2. Asistan, bölümün tüm etkinliklerine katılmalıdır. Eğitim süresince elektif Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi girişimleri (estetik 
cerrahi, rekonstrüktif cerrahi) ile travma ve diğer acil müdahaleler arasında dengeli bir dağılım olmalıdır. Vizitlere katılmalı, poliklinikte 
çalışmalı ve eğitmenin gözetiminde cerrahi uygulama yapmalıdır. 

3. Asistan ve bölümün öğretim üyeleri/uzmanları) ve başkanı/şefi arasında devamlı, düzenli ve doğal bir ilişki olmalıdır. 

4. Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tıpta uzmanlık öğrencilerinin tümünden sorumlu olmalarına rağmen, her öğrencinin bir danışman öğretim 
üyesi olması bu programın uygulanması ve değerlendirilebilmesi için gereklidir.  

5. Danışman sorumlu olduğu öğrencinin kuramsal ve uygulamalı eğitime katılımı, etkinlik kayıt defterinin düzenli tutulmasından ve 
öğrencinin mesleki değerlerle ilgili gelişiminden sorumludur.  

6. Danışman, tutum, akademik gelişim ve etik/profesyonellik alt başlıklarındaki amaç ve hedefler ulaşılıp ulaşılmadığını her altı ayın 
sonunda bir değerlendirme rehberi aracılığı ile değerlendirir ve uzmanlık öğrencisinin dosyasına koyar.  

7. Danışman öğretim üyesini akademik kurul iki yıllık süreler için atayabilir.  

8. Uzmanlık öğrencisinin tez danışmanı aynı öğretim üyesi olabileceği gibi, seçtiği konuya bağlı olarak Anabilim dalı akademik kurulunca 
ayrı bir kişi olarak da belirlenebilir 

 

b. Müfredat Haritası 
Çekirdek müfredatta beş yıllık toplam sürenin plastik cerrahide geçen dönemi birer yıllık bölümler halinde yapılandırılmıştır:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREC 

Acil Tıp, Anestezi 

Genel Cerrahi 

Anatomi, KBB, Ortopedi, 

Beyin Cerrahisi, Çocuk 

Cerrahisi 

PREC 

Branş içi rotasyonlar  

(Yanık, Deneysel cerrahi) 

PREC 

(Seçmeli 

kurum dışı 

rotasyonlar) 

1.yıl 2.yıl 3-4.yıl 5.yıl 
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Her dönem:  

i. Teorik Bilgi 

ii. Uygulama Becerisi 

iii. Tutum 

iv. Akademik Gelişim 

v. Etik/Profesyonel değerler başlıkları altında alt başlıklara ayrılmıştır.  

Burada amaç eğitmenlerin elinde ayrıntılı bir yol haritası olmasıdır. Her dönemin başlangıcında uzmanlık öğrencisine ilgili bölüm verilerek 
onun da kendisinden beklenen amaç ve hedefleri görmesi, nasıl değerlendirileceğini bilmesi sağlanır. Özellikle teorik müfredatın bölümler 
halinde verilmesi ve değerlendirmenin öncelikle bu bölümlerden yapılması öğrencinin kendi kendine çalışma motivasyonunu arttırmaktadır. 
Programın yıllık dönemler halinde yapılmasının şu faydaları vardır:  

i. Eğitim programının yatay ve dikey entegrasyonuna yardım etmektedir. 
ii. Uygulanacak rotasyon programındaki aksama ve gecikmelerden etkilenmeyecek kadar kısa; bir değerlendirme yapmaya yetecek 

kadar uzun bir eğitim süresidir. 
iii. Yönetmelikler tarafından bizden istenen resmi değerlendirme istemleri de 6 aylık dönemler halindedir. 

 

 Alt Başlıklar: Her alt başlıkta, o dönemde, uzmanlık öğrencisine ne kazandırılmak isteniyorsa amaç ve hedefler olarak açıkça belirtilmiş; 
bunun altına da ‘bu’ amaç ve hedeflere uygun nasıl bir öğretim yönteminin önerildiği; yine ‘bu’ amaç ve hedeflere uygun hangi 
değerlendirme yöntemlerinin kullanılabileceği belirtilmiştir. Uygulama becerisi bölümünde belirtilen cerrahi uygulamaların hepsinin 
uzmanlık öğrencisi tarafından yapılması planlanmıştır. Sadece asiste etmesinin yeterli olacağı düşünülen uygulamalar ayrıca belirtilmiştir. Bir 
cerrahi uygulamanın belli bir dönemde hedef olarak konması, bu uygulamanın ilk olarak ihtisasın bu döneminde ve sonrasında yapılmasının 
tavsiye edildiği anlamına gelmektedir. Bu ilk uygulamadan sonra istenildiği kadar tekrarlanabilir. Bilgi veya beceri hedeflerinde yer almayan 
uygulamalar öğrenilmesi, izlenmesi veya yapılması tavsiye edilmediğinden değil bir çekirdek eğitim programının boyutlarının ötesinde 
kaldığı düşünüldüğü için yerleştirilmeyen uygulamalardır.  

 Rotasyonlar: Her rotasyon için yine beş alt başlık altında hangi amaç ve hedeflere ulaşılmak istendiği rotasyonu veren anabilim dalı/kliniğin 
eğiticileri ile görüşülerek ve gerçekçi davranılarak belirlenmiştir. Rotasyonlar kendi özgün süreleri içinde yapılandırılmış, programa yapılması 
istenen döneme gelecek şekilde yerleştirilmiştir.  
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 Öğrenim Rehberleri: Beceri eğitiminin standartlaştırılması için altın kural olan “mesleksel beceri öğrenim rehberleri”, pek çok branşta uzun 
zamandır uygulamaya girmiş durumdadır. Bizim branşımızda hasta hikayesi alınması, yara bakımı, el muayenesi, yüz kırıkları muayenesi, 
küçük lezyon eksizyonu gibi uzmanlık öğrencisinin çoğunlukla yanlız başına veya acil serviste yaptığı girişimler için ortak standartları yansıtan 
rehberler rahatlıkla kullanılabilir. Bunun yanında makale ve özet yazma, portfolyo çalışması gibi akademik teknikler için de rehberler vardır. 
En önemlisi danışman öğretim üyeleri tarafından yapılacak olan subjektif değerlendirmelerin, bir “değerlendirme rehberi” eşliğinde 
yapılması halinde güvenilirlik kazanacak olmasıdır. Değerlendirme rehberleri öğrenim rehberlerinin basamaklarının birleştirilmesiyle 
kısaltılmış rehberlerdir.  

 Değerlendirme: Ölçme-değerlendirmenin temel kurallarından biri değerlendirmenin amaç ve öğrenim hedefleri ile uyumlu olmasıdır. Bu 
müfredatta, birer yıllık dönemlerin sonunda her uzmanlık öğrencisine aynı veya daha önceki dönemlerin amaç ve hedeflerine yönelik bir 
değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme için farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

i. Hasta ile iletişimin değerlendirilmesi  

ii. Vaka çalışmaları 

iii. Portfolio çalışmaları 

iv. Öğrenim rehberi hazırlanan beceriler için değerlendirme rehberleri eşliğinde izlem 

v. Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar (NYKS) (veya OSCI) 

vi. Yapılandırılmış yazılı sınavlar (CORE) 

vii. Yapılandırılmış sözlü sınavlar 

 Destekleyici Kurslar: Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, ulusal çekirdek eğitim programını hazırladıktan sonra, bu 
programın ülke çapında uygulanmasını desteklemek ve standardizasyonu sağlamak amacı ile eğitici eğitimi kursları açılmasından, eğitim üst 
kurulu oluşturulmasına, yeterlik sınavı içeriği ve formatının değiştirilmesinden akreditasyona kadar bir dizi uygulama başlatmıştır. Bunlardan 
sonuncusu, uzmanlık eğitimi veren kliniklerimizi çekirdek eğitim programımızda yer alan eğitim amaç ve hedeflerine ulaşmalarını 
desteklemek için yılda bir kez düzenlediği ‘Plastik Cerrahi Asistan Okulu’ (PLASTOK) isimli eğitim etkinliğidir.  İlki Mayıs 2008’de düzenlenen 
bu kurslarda bütün eğitim kliniklerimize asistan kontenjanı ayrılmıştır. Amacımız, bütün asistanlarımızın eğitimleri süresince bu kursa bir 
kere gelmelerinin sağlanmasıdır. Bu şekilde asistanlarımıza iletişim becerisi, hasta fotoğrafı çekimi, hekim sorumluluğu, kanıta dayalı tıp, 
makale yazma gibi standart eğitim programlarında pek yer almayan bilgi ve becerileri kazanma fırsatı tanınmaktadır. Temel plastik cerrahi 
konuları seçiminde uygulaması klinikler arasında eşit ağırlıkta olmayan konular tercih edilmektedir. Kursun seviyesi 4. yıl ve üzeri asistanlara 
yönelik olarak yapılandırılımıştır. 
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Eğitim programı 20-22 kişilik gruplar halinde interaktif / uygulamalı bir yapıda hazırlanmaktadır. Didaktik sunumlardan ziyade konu ile ilgili 
temel bilgilerin hayata geçirme yöntemlerinin, algoritmik yaklaşımların, hata yapılabilecek sorunlu alanların ve uygulamada kolaylaştırıcı 
ipuçlarının tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir eğitim programı tercih edilmektedir. Eğitmen seçiminde gönüllülük ve konuya 
hakimiyet kadar, tarif edilen eğitim yönteminin uygulanabilmesi için ‘eğitici eğitimi’ sertifikası sahibi olmak da esas alınmaktadır. Derslerdeki 
sunum kalitesi ve katılımcı memnuniyeti her yıl ücreti karşılığında bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmekte ve bu sonuçlara göre 
program geliştirilmektedir. Okulun en az eğitim kadar önemli diğer bir amacı da farklı kliniklerden gelen ve ileride plastik cerrahide bir 
kuşağı temsil edecek olan asistanların birbirlerini tanıyabilecekleri bir sosyal ortam oluşturmaktır. 

 

c. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık eğitimine başlayacak olan uzmanlık öğrencileri, her yıl iki kez yapılan 

merkezi Tıpta Uzmanlık Sınavı ile seçilmekte ve yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencileri için de benzer şekilde merkezi 

sınav yapılmaktadır. 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar: Tıpta Uzmanlık Sınavı Yönergesinde belirtilmektedir. 

iii. Asistanlık Süresi: Uzmanlık eğitimi süresi 5 yıldır. Uzmanlık eğitiminde geçen 60 ayın 48 ayı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi'de, 

12 ayı çeşitli rotasyonlarda geçmektedir. Rotasyonların dağılımı:  

ROTASYONLAR ROTASYON SÜRESİ YIL 

 Acil Tıp 1 ay 1. yıl 

 Anestezi 1 ay 1. yıl 

 Genel Cerrahi 
(yoğun bakım dahil) 

5 ay 2. yıl 

 Anatomi 1 ay 2.yıl 

 KBB 1 ay 2.yıl 

 Ortopedi 1 ay 2.yıl 

 Beyin Cerrahisi 1 ay 2.yıl 

 Çocuk Cerrahisi 1 ay 2.yıl 

TOPLAM 12 ay  
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 Yan Dallar: 

El Cerrahisi: Uzmanlık eğitimi öğrencisinin, çekirdek müfredat içinde yer alan El cerrahisi ile ilgili öğrenim hedeflerine ulaşacak eğitimi 

almak üzere, bölüm içi ya da el cerrahisi bilim dalı/kliniğinde yeterli süre ayrılarak çalışması sağlanır. 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER: 

 Mezuniyet sonrası eğitim toplantıları: Her hafta 1 saat konuk konuşmacıların katıldığı seminerlerdir.  

 Asistan seminerleri: Her hafta 1 saat araştırma görevlilerince hazırlanıp sunulan seminerlerdir. 

 Haftalık ameliyatların gözden geçirilmesi ve ameliyat öncesi olgu tartışması: Bir önceki hafta yapılan ameliyatların tartışıldığı bu 
toplantıda başasistanlar özelliği olan olguları sunar, öğretim üyesi ve asistanların tartışmasına açar. Bu toplantıda komplikasyonlar ve 
varsa mortaliteler ayrıntılı olarak tartışılır. 

 Hasta başı eğitimi: Haftada 1 gün tüm öğretim üye/uzman asistan ve stajyerlerin katıldığı, hasta başı tartışmaların yapıldığı, güncel 
bilgilerin aktarıldığı toplantılardır. 

 Dergi saati: Haftada 1 gün plastik cerrahi literatüründen seçilen makaleler araştırma görevlileri tarafından sunulup tartışılır. 

 Araştırma ve tez toplantısı: Araştırma görevlilerinin planladıkları, bilimsel araştırma ve tez önerilerinin tartışıldığı, ayda bir kez yapılan 
toplantılardır. 

 

KURAMSAL EĞİTİM (BİLGİ HEDEFLERİ): 

1. Temel Bilimler alanında 

A. Organlar: 

 Kardiyovasküler: Hemorajik şok ve kanama fizyopatolojisi ve tedavi prensipleri 

 Solunum: Solunum yetmezliği tanı ve tedavi prensipleri 

 GİS: Cerrahi girişimler ile ilişkili GİS disfonksiyonları 
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 Genitoüriner: Normal genitoüriner fonksiyonları tanıyabilme, böbrek yetmezliği tanısını koyabilme, doğumsal genitoüriner 
sistem anomalilerini tanıma 

 Hematolojik: Kan pıhtılaşma mekanizmaları ve bozuklukları, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ve komplikasyonları 

 Endokrin: Vücuttaki normal hormonal etkiler, anormal hormon düzeylerinin kemik, yumuşak doku ve organlar üzerindeki etkileri 

 

B. Fizyopatoloji: 

 Normal ve anormal yara iyileşmesi. Kemik, kıkırdak, tendon ve sinir iyileşme mekanizmaları, derinin fiziksel ve dolaşımsal 
özellikleri. 

 İnflamasyon: İnflamatuvar sürecin fizyopatolojisi ve doğal seyri 

 İnfeksiyon: İnfeksiyon ajanlarının hücresel özellikleri, infeksiyon oluşturma yolları. 

 Neoplazi: Tümör oluşum süreci, hücresel büyümenin normal kontrol mekanizmaları, tümörün yayılımı, evreleri. Radyoterapi, 
kemoterapi ve immünoterapi prensipleri 

 İmmünoloji: Vücudun normal immünolojik yanıt mekanizması, transplantasyon biyolojisi ve yabancı cisim reaksiyonları 

 Genetik: Yüz ve kafaya, alt ve üst ekstremiteye ve gövdeye ait doğumsal bozukluklar ve bunların genetik geçişleri 

 Travma: Travmaya metabolik cevap 

 Farmakoloji: Antibiyotikler, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, analjezikler, anestetik ilaçlar ve etki yolları, yan etkileri. 

 

2. Klinik alanında  

 Temel sıvı-elektrolit tedavisi, şok tedavisi. 

 Ameliyat öncesi ve sonrası hasta bakımı. 

 Sorunlu yara bakımı ve pansuman teknikleri. 

 Yumuşak doku ve kemik doku rekonstrüksiyon teknikleri.  

 Baş-boyun ve gövdeyi tutan tümörlerin tanı ve tedavisi.  
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 Politravmaya yaklaşım 

 Travma bakımı organizasyonu ve major yaralanmalar. 

 Maksillofasiyal ve el yaralanmalarının tanı ve tedavisi  

 Oklüzyon-maloklüzyon ve sefalometri 

 Estetik cerrahi yöntemleri. 

 İleri düzey plastik cerrahi girişimleri (mikrovasküler cerrahi teknikleri, kraniyofasiyal cerrahi) 

 Nadir görülen doğumsal ve edinsel bozukluklar. 

 Sendromoloji ve genetik. 

 Estetik ve rekonstrüktif cerrahide psikososyal sorunlar. 

 Mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler. 

 

3. Araştırma 

 Araştırma projesini tasarlayabilme,  

 Bilimsel yöntemleri kullanabilme,  

 Bilimsel makale yazabilme,  

 Eleştirebilme,  

 Bilimsel iletişim becerisi geliştirebilme 

 

UYGULAMALI EĞİTİM (BECERİ HEDEFLERİ):      

1. Temel cerrahi ve tıbbi alandaki beceriler: 

 Dokuya yaklaşım ve temel cerrahi teknikler 

 Tromboz ve enfeksiyon gibi komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi. 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 14/44 15/173



 

15 

 

 Bazı anestezi teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. 

 Hava yolu açabilme ve endotrakeal entübasyon 

 Pnömo-hemotoraks için tüp takabilme. 

 Temel yoğun bakım (sıvı tedavisi, şok tedavisi) 

 

2. Klinik alanındaki beceriler: 

 Basit kesilerin tedavisi. 

 Cerrahi ve sorunlu yara bakım teknikleri. 

 Ameliyat sonrası komplikasyonlar. 

 Basit insizyon kapama. 

 Yüzün basit yumuşak doku yaralanmaları. 

 Yumuşak doku enfeksiyonları. 

 Skar revizyonları. 

 Kontraktür açılması.  

 Benign deri tümörleri. 

 Malign deri tümörleri.  

 El cerrahisinde muayene ve tanı yöntemleri. 

 Elin basit yumuşak doku yaralanmaları. 

 Basit tendon yaralanmalarının onarımı. 

 Periferik sinir yaralanmaları 

 Sinir sıkışmaları 

 Tendon grefti uygulamaları. 

 Elin kompleks yumuşak doku yaralanmaları ve 
kırıkları. 

 Doğumsal el anomalileri.  

 Deri greftleri.  

 Deri flepleri.  

 Kas ve fasya flepleri. 

 Bası yaralarının tedavisi. 

 Tendon, sinir, kıkırdak ve kemik grefti uygulamaları. 

 Tendon transferleri. 

 Diyabetik ekstremite yaralarının tedavisi.  

 Yüzün bölgesel rekonstrüksiyonları 

 Baş boyun bölgesi tümörleri. 

 Yarık dudak ve damak onarımı  

 Politravma hastası 

 Termal ve elektrik yanıkları 

 Yüzün kompleks yumuşak doku yaralanmaları. 
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 Doku genişletme teknikleri.  

 Kompleks yumuşak doku defektleri. 

 Alloplastik implantlar. 

 Ortognatik cerrahi uygulamaları.  

 Yüz felci rekonstrüksiyonu.  

 Meme rekonstrüksiyonu. 

 Estetik cerrahi 

 Travmatik ekstremite amputasyonları ve 
replantasyon. 

 Hemanjiyomlar ve vasküler malformasyonların 
tedavisi.  

 Doğumsal ve edinsel genital bölge bozukluklarının 
tedavisi. 

 Doğumsal kraniyofasiyal bozuklukların tedavisi.  

 Temporomandibular eklem hastalıkları 

 Yüz şekillendirmesinde distraksiyon uygulamaları. 

 Majör maksillofasiyal yaralanmalar. 

 Tükürük bezi hastalıklarının tedavisi. 

 Serbest doku transferi. 

 Fonksiyonel kas transferi. 

 Lenfödem tedavisi. 

 

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN BRANŞ İÇİ ROTASYONLAR 

 El Cerrahisi, Rekonstrüktif Mikrocerrahi 

 Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi 

 Yanık 

 Deneysel cerrahi 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 Kraniyofasiyal cerrahi 

 Rekonstrüktif mikrocerrahi 

 Endoskopik plastik cerrahi 

 Minimal ve noninvaziv üst düzey girişimler 

 Robotik cerrahi 

 Lazer uygulamaları 

 Diğer 
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5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

1.YIL - PLASTİK CERRAHİ 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

1. Temel plastik cerrahi kavramlarını 
tanımlamak 

2. Acil serviste hasta muayenesi sırasında 
bulguları değerlendirebilmek için 
gereken anatomik bilgiye sahip olmak ve 

bu bilgiyi yüz ve el yaralanmaları ile 
ilişkilendirmek 

3. Basit girişimler için lokal anestezikleri 
tanımak 

Amaç:  

1. Hasta hikayesi alırken kullanılan farklı bilgi 
toplama formlarını sayacak ve dolduracak,  

2. Temel tıbbi becerileri hatırlayacak  
3. Küçük biopsileri yapacak  
4. Acil serviste yüz kırıklarını ve el 

yaralanmalarını muayene ile teşhis 
edebilmek, 

5. Ameliyatlara 2. asistans olarak katılmak 
6. Hastaya gereken ilaç tedavilerini 

uygulayabilmek 

Amaç: 

1. Hastayla ilk karşılaşmada ilgili ve 
sorumlu bir yaklaşım sergileyecek 

2. Hasta ile olan ilişkilerinde etkili iletişim 
kuracak ve hastanın işini kolaylaştıracak 
şekilde davranacak, bu konuda 

bürokratik sistemde karşısına çıkacak 
problemleri çözecek 

Amaç: 

1. Temel istatistik yöntemleri ve kullanım 
yerlerini hatırlayacak 

2. Kanıta dayalı tıp kavramını kavrayacak ve 
okuduğu bilimsel makaleleri buna göre 
değerlendirebilecek; bir sunum yaparken 

dikkat edilmesi gereken noktaları sayacak 

Amaç: 

1. Hasta ve doktor hakları konusundaki 
değerleri hatırlayıp bir uzmanlık 
öğrencisi olarak kendi konumu hakkında 
yorum yapabilecek 

2. Klinikte birlikte çalıştığı sağlık 

personelinin görev ve sorumluluklarını 
sayacak 

Hedefler: 

1. Derinin yapısı 
2. Yara iyileşmesi 
3. Yara bakımı 
4. Greftler 
5. Flepler  
6. Yanıklar 
7. Yüz anatomisi 
8. El anatomisi 

9. Yüz kırıkları 
10. El yaralanmaları 
11. Sıvı tedavisi 
12. Lokal anestezikler 
13. Delay fenomeni 

Hedefler: 

1. Hasta dosyası dolduracak 
2. Hasta dosyasına izlem notu koyacak 
3. Postop order verecek  
4. Kayıt formlarını (yara bakım, kanser, 

TME, patoloji, mikrocerrahi, vb) 
dolduracak 

5. Nazogastrik takacak 
6. Üriner sonda takacak 

7. Cerrahi el yıkamayı uygulayacak 
8. Dikiş atacak 
9. Deri lezyonlarına eksizyonel biopsi 

yapacak 
10. Yüz kırıkları muayenesi yapacak 
11. El muayenesi yapacak 
12. Kısmi kalınlıkta greft alacak verici 

sahayı kapatacak ve grefti yerleştirecek 
13. Tam kalınlıkta greft alacak, verici 

sahayı kapatacak ve grefti yerleştirecek 
14. Basit deri flepleri çevirecek 
15. Ameliyatlarda kesileri kapatacak. 
16. Yabancı cisim çıkaracak 
17. Hemovak dren koyup, çekecek 
18. Akılcı ilaç uygulaması yapabilecek 
19. İkinci asistans yapacak 
20. Yaşam desteği verecek 

Hedefler: 

1. Sözlü ve sözsüz iletişim kurallarını 
sayacak 

2. Kendi beden dilinin farkında olacak 
3. Hasta ile iletişimde geçerli kuralları 

sayacak 
4. Sorunlu hasta hikayesi alacak 
5. Çocuk hastalarla iletişim kuracak 
6. Önyargısız tutum sergileyecek 

7. Hastalarla ilgili yatış ve taburcu 
işlemlerini yaparken bunları hastayı en 
az yoracak şekilde ayarlamayı 
önemseyecek 

8. Poliklinik veya servis hizmetleri sırasında 
hastayı yeterli bilgilendirmeyi ilke 
edinecek 

9. Ameliyata girmeden önce bütün 
hazırlıkları kişisel olarak kontrol etmeyi 
alışkanlık haline getirecek 

Hedefler: 

1. Bir makaleyi sunup yorumlayacak 
2. Etik kurul kurallarını bilinmesi 
3. Hayvan haklarının bilinmesi 
4. Hayvan anestezisi prensipleri 
5. Deneysel araştırma için orijinal konu 

seçilmesi  
6. Konunun araştırılması için uygun bir model 

seçilmesi veya oluşturulması 

7. Geçerli deney ve kontrol grupları 
oluşturulması 

8. Geçerli inceleme yöntemlerinin seçilmesi 
9. Geçerli istatistiksel yöntemlerin seçilmesi 
10. Proje finansmanı yöntemleri 
11. Proje teklifi yazımı 
12. İstatistik yöntemleri 

 Örnekleme 

 İstatistiksel anlamlılık 

 Varyans analizi 

 Korrelasyon analizi 

 Regresyon analizi 

13. İstatistik programları kullanımı 
14. Slayt sunumu sırasında: 

1. Uygun fon, renk, font seçecek 
2. Slayt karesini amacına uygun 

kullanacak 
3. Sunum sırasında sesini iyi 

kullanacak 
4. Sunum sırasında beden dilini etkili 

kullanacak 

Hedefler: 

1. Hasta haklarını sayacak 
2. Hekim haklarını sayacak 
3. Hukuksal ve etik çerçevede eğitim alma 

ve verme sorumluluklarını sayacak 
4. Kendisinden kıdemli uzmanlık 

öğrencilerinin görev ve yetkilerini 
sayacak 

5. Hemşirelerin görev tanımlarını sayacak 

6. Hastabakıcıların görev tanımlarını 
sayacak  

7. Cerrahi teknikerlerin görev tanımlarını 
sayacak 

8. Sekreterlerin görev tanımlarını sayacak 
 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Öğretim üyesi dersi 
2. Kendi kendine çalışma 
3. Seminer verme 
4. Makale anlatma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Demonstrasyon ve koçluk 
2. Öğrenim rehberleri 
3. Akılcı ilaç uygulama kursu (Farmakoloji) 
4. Erişkin Yaşam Desteği Kursu (Anestezi) 
5. Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu (Pediatri-

Anestezi) 
6. Parenteral ve enteral beslenme kursu 

(Belenme takımı) 
7. Hastane enfeksiyonları kursu (Enfeksiyon 

komitesi) 

Öğr.Yöntemleri: 

1. İletişim becerileri kursu 
2. Hasta yatırma rehberi 
3. Hasta taburcu rehberi 
4. Servis vizit rehberi 
5. Ameliyat hazırlık rehberi 
6. Danışman öğretim üyesi deneyim 

aktarımı 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Biyoistatistik kursu 
2. Kanıta dayalı tıp – Öğretim üyesi dersi 

(4 saat)  
3. Etkili slayt sunumu – öğretim üyesi 

dersi (2 saat) 
4. Klinik Araştırmalar Eğitimi 
5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 

Eğitim Programı 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Adli tıp dersi (2 saat) 
2. “The Doctor” filmini izleyecek 
3. Kalite yönetimi kaynaklarındaki görev 

tanımları 
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8. Kan ürünleri kullanımı kursu (Kan 
merkezi) 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Dosya değerlendirmesi 
2. Değerlendirme rehberi 
3. Hasta üstünde değerlendirme 
4. Asistan karnesi 
5. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Video kayıt  
2. Kredi 
3. Akran değerlendirmesi (değerlendirme 

rehberleri ile) 
4. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 
3. Makale saati değerlendirmesi 

değerlendirme rehberi ile) 
4. Seminer sunumu değerlendirme rehberi  

Değerlendirme: 

1. Film değerlendirme formu 
2. Kredi 
3. Çoktan seçmeli test 

 

1. YIL  - ACİL TIP ROTASYONU 1 AY 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: Amaç: 

1. Acil servise başvuran hastaları 
değerlendirecek. 

2. Acil hastada karar verme becerisi 
kazanacak. 

3. Dahili ve cerrahi hasta ayırımı yapacak. 
4. A-B-C planlanması yapacak. 
 

Amaç: 

 

Amaç: 

 

Amaç: 

  

Hedefler: 

1. Acil hastada karar verme kriterleri 
2. Acil müdahale yöntemleri 
3. Multitravma hastasına yaklaşım 
4. Hemorajik şok, kanama fizyopatolojisi ve 

tedavi prensipleri 
5. Solunum yetmezliği tanı ve tedavi 

prensipleri 
6. Kan pıhtılaşma mekanizmaları ve 

bozuklukları 
7. Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ve 

komplikasyonları 
8. Travmaya metabolik ve endokrin cevap 
9. Üst ekstremite travmalarına yaklaşım 
10. Alt ekstremite travmalarına yaklaşım 
11. Baş boyun bölgesi travmalarına yaklaşım 
 

Hedefler: 

1. Hava yolu açacak.  
(endotrakeal entübasyon yapacak, 

trakeotomiye asiste edecek) 

2. Damar yolu girecek. 
3. Acil hastada yapılması gereken temel 

kateterizasyon girişimlerini yapacak. 
4. Kardiyopulmoner resusitasyon yapacak. 
5. Acil hastada sıvı elektrolit tedavisi ve kan 

ürünleri transfüzyonu yapacak. 
6. Majör kanamaların kontrol altına 

alınmasını sağlayacak. 
7. Basit kesileri acil servis şartlarında 

onaracak. 
8. Ekstremite ve maksillofasiyal kırıklarda 

geçici sabitleme yapacak. 
9. Acil gözlemde hasta izlemi yapacak. 
 

Hedefler: 

1. Konsültasyon istenecek bölümle iletişim 

Hedefler: Hedefler: 

1. Yatması gereken ancak yatak bulunmayan 
durumlarda hastayı acil servise kabul 
ederek acil müdahalelerin hepsini 
gerçekleştirecek, bu arada başka bir 
merkezde „kendisi‟ yatak arayacak, ve 
ancak yatak bulduktan sonra hastayı sevk 
edecek. 

2. İlgili bölümleri saptayacak ve kendisi 
arayarak konsültasyon isteyecek. 

 

 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 
2. Seminer verme 
3. Makale sunma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Danışman öğretim üyesi 
2. Klinik gösterim 
 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 
2. İletişim becerisi eğitimi 
 

Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: 

1. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 
2. Hastane kalite yönetim sistemi görev 

tanımları 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Asistan karnesi kayıtları 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi (rehber 

ile) 

Değerlendirme: Değerlendirme: 

Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi (rehber 

ile) 
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1. YIL - ANESTEZİ ROTASYONU  1 AY 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

1. Anestezi uygulamalarının hasta üzerinde 
ve yapılan girişim üzerinde yarattığı etkiyi 
tanımlamak. 

2. Etkin postoperatif ağrı kontrolünün 
yöntemlerini öğrenmek. 

Amaç: 

Anestezi sırasında hastaya yapılan işlemleri 

yapmak. 

Amaç: 

İlk küçük rotasyon olarak alması önerilen 

anestezi rotasyonunda, bu ve benzer 

rotasyonlarda geçen zamanı kendisi için en iyi 

şekilde değerlendirmeyi bir tutum olarak 

benimsemek 

Amaç: 

Serbest 

Amaç: 

1. Anestezi uzmanları ile koordinasyonun 
cerrahinin rahat yapılması ve istenen 
sonucun alınmasındaki önemini 
farketmek. 

2. Yaşam destek sistemlerinin 
kullanılmasındaki etik sorunları 
tanımlamak. 

Hedefler: 

1. Genel anestetiklerin sistemik etkilerine 
genel bakış 

2. Lokal anestetiklerin farklılıkları, dozları 
ve yan etkileri. 

3. Anestezi uygulamalarının flep cerrahisi 
üzerine etkileri 

4. Analjezikler, farklılıkları, dozları ve yan 
tesirleri 

5. Ameliyat öncesi sedasyon 
6. Kardiyopulmoner resusitasyon 

7. Kalp yetmezliği, aritmiler, miyokard 
infarktüsü, EKG yorumu. 

8. Akut solunum yetmezliği, kan gazları 
yorumu 

9. Akut metabolik sorunlar 
10. Sıvı-elektrolit dengesi 
11. Kanama bozuklukları 
12. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu 
13. Monitörizasyon teknikleri 
14. Ağrı tedavisi hakkında genel bilgi 

 

Hedefler: 

1. Endotrakeal entübasyon yapacak 
2. Arteriyal kanül takacak 
3. Bölgesel anestezi uygulamaları yapacak. 

 RIVA  

 Aksiller blok  
4. Subklavian/juguler kateter koyacak 
5. Balon sıkacak 
6. Resüssitasyon yapacak 

Hedefler: 

1. Rotasyonlara günlük olarak devam 
edecek. 

2. İş ortamına katılıp görev almak için 
inisiyatif kullanacak. 

3. Nöbet tutması istenirse tutacak 
4. Arzu edilen hedeflere ulaşılamadığında 

danışman öğretim üyesine haber verecek. 
5. Zorlandığı hedefler konusunda danışman 

öğretim üyesinden destek isteyecek. 

Hedefler: Hedefler: 

1. Hastanın kan basıncı ile perfüzyon basıncı 
ve kanama; anestezi derinliği ile periferik 
vasodilatasyon arasındaki ilişkiyi 
farkedecek.  

2. İntraoperatif sıvı tedavisinin hastanın 
postoperatif dönemini nasıl etkilediğini 
tanımlayacak. 

3. Vakaya göre ameliyat sırasında 
uygulanabilecek ilave ilaçların (steroid, 
vasodilator, vb) postoperatif dönemdeki 

olumlu etkilerini sayacak 
4. İyi bir analjezinin hasta konforuna etkisini 

gözlemleyecek.  
5. Ötenazinin tanımını yapacak. 
6. Hastanın tedaviyi reddetme veya kesme 

isteği karşısında tutum geliştirebilecek. 
7. Organ bağışı prosedürünü sayacak. 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 

2. Seminer verme 
3. Makale sunma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Öğrenim rehberleri 

2. Koçluk ve demonstrasyon 

Öğr.Yöntemleri: 

Oyunlaştırma  

Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: 

1. Anestezi öğretim üyesi deneyim aktarımı 

2. Araştırma 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Değerlendirme rehberleri 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 
 

Değerlendirme: Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
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2. YIL – GENEL CERRAHİ ROTASYONU (5 AY) 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

1. Majör travmalı hastalarda genel yaklaşım;  
2. Cerrahi ile ilgili genel bakım prensiplerini 
3. Komplikasyonları öğrenmek;  
4. Karın duvarı,  
5. Sentinel lenf bezi biopsisi 
6. Meme kanseri  
7. Özefagus kanseri gibi ortak konularda 

genel cerrahinin yaklaşımını kavramak 

Amaç: 

Genel cerrahide uygulanan laparatomi, barsak 

cerrahisi, herni onarımı, tiroidektomi 

ameliyatlarını yeterlik düzeyinde yapmak veya 

asiste etmek. 

Amaç: 

Kritik durumda veya major sorunları olan 

hastaların yönetiminde bilgi ve beceriye dayalı, 

kendine güvenen bir yaklaşım geliştirmek, aynı 

tutumu cerrahi sırasında yaşanabilecek kritik 

sorunlarda da devam ettirmek. 

Amaç: 

Genel cerrahide takip ettiği meme hastaları ile 

ilgili bir portfolyo çalışması yaparak meme 

hastaları hakkındaki bilgisini arttırırken, bu 

çalışma tekniğini sayesinde zaman planlaması 

konusunda deneyim kazanmak. 

Amaç: 

1. Diğer cerrahların plastik cerrahiye karşı 
genel tutumlarının farkına vararak bunu 
yönetmek; 

2. Plastik cerrahinin diğer cerrahi branşların 
içinden ortaya çıkışı ve gelişimini 
tanımlamak. 

Hedefler: 

1. Genel cerrahi prensipler 
2. Değişik dokuların tanınması ve bu 

dokulara müdahale yöntemleri  
3. Karın ön duvarı anatomisi 
4. Politravmanın triyajı 

5. Major kan kaybı 
6. Akut böbrek yetmezliği 
7. Akut karın  
8. Asit/baz dengesi  
9. Sıvı-elektrolit tedavisi 
10. Şok tedavisi 
11. Ganz kateter uygulaması 
12. Periton lavajı 
13. Majör travma hastasında ilk müdahale 

algoritması 
14. Parenteral beslenme 
15. Cerrahi enfeksiyonlar ve sepsis tedavisi 
16. Memenin cerrahi hastalıkları 
17. Mastektomi indikasyonları 
18. Mastektomi çeşitleri 
19. Aksilla disseksiyonu 
20. İnguinal disseksiyon 

21. Sentinel lenf bezi biopsisi 
22. Ezofagus kanserleri 
23. Karın duvarı defektleri 

Hedefler: 

1. Akut karın muayenesi yapacak. 
2. Meme muayenesi yapacak. 
3. Rektal muayene yapacak. 
4. Temel cerrahi teknikleri uygulayacak. 
5. CVP ve Swan-Ganz kateterizasyonu 

yapacak. 
6. Yoğun bakım hastası izlemi yapacak. 
7. Karın açıp kapatacak. 
8. Karın içine dren koyup, çekebilecek. 
9. Apendektomi yapacak. 
10. İnsizyonel fıtık onarımı yapacak. 
11. İnguinal fıtık onarımı yapacak. 
12. Aksiller / inguinal diseksiyonu 

yapacak/asiste edecek. 
13. Tiroidektomi asiste edecek. 
14. Mastektomi asiste edecek 
15. Barsak anastomozu asiste edecek. 
16. Endoskopik ameliyatları asiste edecek. 

Hedefler: 

1. Acil müdahalelerde algoritmik kuralları 
şaşırmadan ve atlamadan 
uygulayabilecek. 

2. Kendi bilgisini aşan durumların farkına 
varıp kıdemliye haber verecek. 

3. Cerrahi işlemler sırasında istenmeden 
ortaya çıkan sorunların yarattığı stress ve 
bununla nasıl başedilebileceği konusunda 
gözlemde bulunacak. 

Hedefler: 

1. Portfolyo çalışmasının anlamını, nasıl 
yapıldığını ve ne kazandırdığını 
kavramak. 

2. Meme hastaları ile ilgili bir konu seçerek 
bir portfolyo çalışması yapmak  

3. Bu portfolyo çalışması içinde bir anket 
formu düzenleyerek uygulamak ve 
sonuçları istatistiksel olarak 
değerlendirmek. 

Hedefler: 

1. Tıp tarihini anlatacak 
2. Plastik cerrahinin tarihini anlatacak. 
3. Genel cerrahların plastik cerrahiye karşı 

bakış açısını gözlemleyecek ve bunun 
ortak girişim yapılabilecek alanlardaki 

cerrahi opsiyonları olumlu veya olumsuz 
anlamda nasıl etkilediğinin farkına 
varacak. 

4. Ortak girişimler yapılmasını destekleyen 
ve engelleyen diğer faktörlerin farkına 
varacak. 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 
2. Seminer verme 
3. Makale anlatma 
4. Meme kanseri hakkında portfolyo 

çalışması 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Koçluk ve demonstrasyon 
2. Öğrenim rehberleri 
3. Akran eğitimi 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Danışman öğretim üyesinin deneyim 
aktarımı 

2. Gözlem 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Portfolyo çalışması dersi (2 saat) (Tıp 
Eğitimi Anabilim Dalı) 

2. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarım 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 
2. Gözlem 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test  

2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Asistan karnesi kayıtları 

2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesinin gözlemleri 

(rehber ile) 

Değerlendirme: 

1. Portfolyo değerlendirmesi 

2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesinin gözlemleri 

(rehber ile) 
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2. YIL - ANATOMİ ROTASYONU (1 AY) 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

1. Komplike anatomik yapıya sahip 
bölgelerde uygulanan plastik cerrahi 
ameliyatlarında hatayı en aza indirgemek 
için detaylı bilgi sahibi olmak. 

2. Sık kullanılan fleplerin disseksiyon 
anatomisini kavramak. 

Amaç: 

1. Plastik cerrahi açısından önemli bölgelerin 
görerek tanımak. 

2. Plastik cerrahide en sık kullanılan fleplerin 
diseksiyonunu kadavra üzerinde yapmak.  

Amaç: Amaç: 

Serbest 

Amaç: 

 

Hedefler: 

1. Tüm insan vücudunun deri, kas, kemik, 
kıkırdak, damar ve sinir yapılarının 
yapısal ve işlevsel anatomisi. 

2. Vücudun belirli bölgelerinin dolaşımsal 
özellikleri. 

1. SMAS ve yüzün süspensuvar ligamanları 
2. Fasiyal sinir ve dalları 

3. Temporomandibüler eklem 
4. El ve karpal tunnel 
5. Penis 
3. Radyal önkol flebi 
4. Anterolateral uyluk flebi 
5. Kasık flebi 
6. Gracilis flebi 
7. Fibula flebi 
8. Derin inferior epigastrik arter perforator 

flebi 

Hedefler: 

1. Kadavra diseksiyon yöntemleri. 
2. Baş boyun bölgesi kadavra diseksiyonu.  

 SMAS 

 Fasiyal sinir (özellikle temporal ve 
marjinal mandibüler dal; fasiyal 
sinir parotis ilişkisi 

 Temperomandibüler eklem 

3. Üst ekstremite kadavra diseksiyonu.  

 El  

 Brakiyel pleksus 
4. Alt ekstremite kadavra diseksiyonu.  
5. Penis 
6. Kadavra üzerinde kas ve/veya deri flebi 

kaldırılması. 

 Radyal önkol flebi 

 Anterolateral uyluk flebi 

 Kasık flebi 

 Gracilis flebi 

 Fibula flebi 

 Derin inferior epigastrik arter 

perforator flebi 
 

Hedefler: Hedefler: Hedefler: 

   

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 
2. Seminer verme 
3. Makale sunma 

Öğr.Yöntemleri: 

   1. Koçluk ve demonstrasyon 

   2. Gözlem 

Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: 

 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Asistan karnesi kayıtları 
2. Kredi 

Değerlendirme: Değerlendirme: Değerlendirme: 
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2. YIL - KBB ROTASYONU (1 AY) 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

Baş boyun bölgesinde ortaya çıkan hastalıklarda 

iki anabilim dalının ortak ilgi alanına giren 

konulardaki uygulamaları öğrenmek.  

Amaç: 

1. Tam bir nazal muayene yapmak. 
2. Radyolojik değerlendirme yapmak.  
3. Plastik cerrahiyi ilgilendiren ve KBB‟de sık 

yapılan ameliyatları asiste etmek/yapmak 

Amaç: 

Hem ortak çalışılan hem de rekabet edilen bir 

dalın hekimlerine karşı olumlu ve plastik 

cerrahinin çıkarlarına uygun bir tutum 

sergilemek. 

Amaç: 

Serbest 

Amaç: 

1. Ortak girişimler konusunda nasıl bir 
işbirliği yapılabileceğini gözlemlemek. 

2. Çakışan alanlarda plastik cerrah olarak 
avantaj ve dezavantajları farketmek. 

Hedefler: 

1. Tüm baş boyun bölgesinin detaylı 
anatomisi. 

2. Burun ve üst hava yolunun fizyolojisi. 
3. Damağın fonksiyonel anatomisi, konuşma 

ve yutmanın fizyolojisi. 
4. Baş boyun bölgesinin embriyolojisi. 

5. Fonasyon prensipleri 
6. Odyolojik testlere genel bakış 
7. Baş boyun kanserleri ve tedavisi 
8. Boyun disseksiyonu teknikleri 
9. Nazal solunum yolu hastalıklarının cerrahi 

tedavisi 
10. Velofaringeal yetmezlik 
11. Trakeotomi endikasyonları 

Hedefler: 

1. Burun muayenesi yapacak. 
2. Direkt grafi ve BT/MR değerlendirecek. 
3. Septoplasti yapacak. 
4. Boyun disseksiyonu yapacak/asiste 

edecek. 
5. Baş boyun tümör eksizyonlarını asiste 

edecek. 
6. Trakeotomi yapacak. 
7. Parotidektomi asiste edecek. 
8. Posterior nazal tampon koyacak. 
9. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi 

asiste edecek. 
10. Ses cerrahisi asiste edecek. 

Hedefler: 

1. Rotasyon sırasında estetik ve 
rekonstrüktif cerrahi tekniklerini aktaran 
bir kaynak olarak davranmayacak. 

2. İşbirlikçi bir tutum sergilerken plastik 
cerrahi adına konsültasyon anlamına 
gelen değerlendirmeler yapmayacak. 

Hedefler: Hedefler: 

1. Baş boyun tümör konseylerine katılacak. 
2. Ortak bir tümör / nazal düzeltme 

cerrahisinde olası iş bölümünü 
tanımlayacak. 

3. Rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu aynı 
cerrahın yapmasının olumsuz yönlerini 

sayacak. 
4. KBB uzmanlarının estetik/ rekonstrüktif 

amaçlı girişimlere eğilimini saptayacak. 
5. Çakışan konularda KBB uzmanlarının 

plastik cerrahları eleştirdiği noktaların 
farkına varacak. 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 
2. Seminer verme 
3. Makale sunma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Burun muayenesi rehberi 
2. Trakeotomi rehberi 
3. Koçluk ve demonstrasyon 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 

Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: 

1. Gözlem 
2. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Değerlendirme rehberleri 
2. Asistan karnesi kayıtları 
3. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 

Değerlendirme: Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 
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2. YIL - ÇOCUK CERRAHİSİ ROTASYONU (1 AY) 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

1. Çocuk hastalarda baş boyun ve ürogenital 
bölgede görülebilecek konjenital 
anomalileri öğrenmek. 

2. Çocuk hastada sıvı tedavisini düzenlemeyi 
öğrenmek. 

Amaç: 

Çocuk hastalarda fizik muayene yapmak. 

Çocuk hasta izlemi yapmak. 

Ürogenital bölge cerrahisini ve diğerlerini asiste 

etmek. 

Amaç: 

1. Çocuk hastalarla ilgilenirken sabırlı ve 
anlayışlı bir tutum sergilemeyi öğrenmek. 

2. Çocuk hastaların ailelerinin farklı 
beklenti ve endişelerinin olduğunu 
tanıyıp önemsemek. 

Amaç: 

Serbest 

Amaç: 

Hedefler: 

1. Çocuk hastada sıvı elektrolit tedavisi. 
2. Çocuk hastalarda kan transfüzyonu. 
3. Çoklu travması olan çocuk hastaya 

yaklaşım. 
4. Sık görülen çocukluk çağı tümörleri. 
5. Genitoüriner sistem ve karın ön duvarı 

anatomisi. 
6. Genitoüriner sistem ve karın ön duvarının 

embriyolojisi. 
7. Genitoüriner sistem gelişme ve 

farklılaşma bozukluğuna yol açan 
durumlar. 

8. Cinsiyet tayini yöntemleri. 
9. Baş boyun bölgesinin doğumsal 

anomalileri ve tedavisi (Yarık damak ve 
dudak dışındaki) 

10. Epispadias ve mesane ekstrofisi 
11. Sünnet yöntemleri 

Hedefler: 

1. Çocukta tam fizik muayene yapacak. 
2. Çocuk hastada santral ve periferik damar 

yolu açacak. 
3. Sünnet yapacak. 
4. Hipospadias, epispadias ve karın ön 

duvarı anomalilerinin tedavisine 
katılacak. 

5. Çocuk yaşam desteği verecek. 

Hedefler: 

1. Çocuk hasta ile iletişim kurallarını 
sayacak. 

2. Çocuk hastalara müdahale ederken çok 
basit ve kısa işlemler dışında anesteziden 
yardım almayı tercih edecek. 

3. Çocuk hastaların ailelerine karşı daha 
fazla açıklayıcı, destekleyici ve anlayışlı 
davranacak. 

Hedefler: Hedefler: 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 
2. Seminer verme 
3. Makale sunma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Çocuk FM öğrenim rehberi 
2. Sünnet öğrenim rehberi 
3. Danışmanlık ve klinik  
4. Çocuk yaşam destek kursu 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Çocuk hasta iletişim rehberi 
2. Akran eğitimi 
3. Öğretim üyesi deneyim aktarımı 

Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Değerlendirme rehberleri 
2. Asistan karnesi kayıtları 
3. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Kendi kendini değerlendirme 
2. Akran değerlendirmesi 
3. Öğretim üyesi değerlendirmesi (rehber 

ile) 

Değerlendirme: Değerlendirme: 
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2. YIL - ORTOPEDİ ROTASYONU (1 AY) 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

El ve ekstremite cerrahisindeki ortak girişim 

alanlarında teorik bilgisini tamamlamak 

Amaç: 

1. Sirküler alçı yapılması ve radyografi 
okunması konusunda deneyim kazanmak. 

2. Diyabetik ayakta küçük amputasyonları 
yapmak. 

3. El ve alt ekstremite cerrahilerinde 
asistans yapmak 

Amaç: 

Hem ortak çalışılan hem de rekabet edilen bir 

dalın hekimlerine karşı olumlu ve plastik 

cerrahinin çıkarlarına uygun bir tutum 

sergilemek. 

Amaç: 

Serbest 

Amaç: 

1. El cerrahisinin bir yan dal olduğunun 
farkına varmak. 

2. El cerrahisinin iki ana dal arasında 
paylaşımı konusundaki sorunları, işbirliği 
yapılabilecek durumları farketmek 

3. Bu konuda plastik cerrah olarak avantaj 
ve dezavatajlarını tanımlamak. 

Hedefler: 

1. Ekstremitelerin kas, damar, sinir ve 
kemiklerinin yapısal ve işlevsel anatomisi. 

2. Alt ektremitede gelişen arteriyal 
yetmezlik, venöz hipertansiyon ve 
diyabetik etkilerin fizyopatolojisi. 

3. Kemik iyileşmesi 

4. Kemik eşdeğerleri ve klinik kullanımı 
5. Kemik tespit yöntemleri. 
6. Alt ekstremitenin açık kırıkları. 
7. Osteomyelit ve cerrahi tedavisi 
8. Alt ekstremite ülserlerinde hastaya 

multidisipliner yaklaşım 
9. Alt ekstremite amputasyon seviyeleri 
10. Distraksiyon osteogenezi 
11. Tendon transferleri 
12. Üst ve alt ekstremitede yumuşak doku 

inflamatuar hastalıkları 

Hedefler: 

1. Diabetik ayakta kontakt alçı yapacak. 
2. Radyografilerde farklı kemiklerde kırık 

iyileşmesini takip edecek. 
3. Diyabetik ayakta distal amputasyon 

yapacak. 
4. Tendon transferlerini asiste edecek. 

5. Tetik parmak deformitesi 
düzeltecek/asiste edecek. 

6. Karpal tünel dekompresyonu 
yapacak/asiste edecek. 

7. Osteomyelit ameliyatlarını asiste edecek. 
8. Distraksiyon osteogenezi ameliyatlarını 

asiste edecek. 
9. El cerrahisi vakalarını asiste edecek. 
10. Önkol kırıklarının fiksasyonlarını asiste 

edecek.  
11. Majör ektremite yaralanmalarında 

ekstremite kurtarıcı girişimlerine 
katılacak. 

12. Alt ve üst ekstremitenin yumuşak doku 
kaybı ile beraber seyreden kırıklarında 
tedaviye katılacak. 

Hedefler: 

1. Rotasyon sırasında estetik ve 
rekonstrüktif cerrahi tekniklerini aktaran 
bir kaynak olarak davranmayacak. 

2. İşbirlikçi bir tutum sergilerken plastik 
cerrahi adına konsültasyon anlamına 
gelen değerlendirmeler yapmayacak. 

Hedefler: Hedefler: 

1. El cerrahisi konseylerine girecek. 
2. El cerrahisinin tarihçesini anlatacak. 
3. Türkiye‟de el cerrahisinin gelişimini 

anlatacak. 
4. El cerrahisinin neden bir yan dal olduğunu 

söyleyecek. 

5. El cerrahisi konusunda nasıl işbirliği 
yapılabileceğini tanımlayacak. 

6. Ortopedi uzmanlarının rekonstrüktif 
amaçlı girişimlere eğilimini saptayacak. 

7. Çakışan konularda ortopedi uzmanlarının 
plastik cerrahiyi eleştirdiği noktaların 
farkına varacak. 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 
2. Seminer verme 
3. Makale sunma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Radyografi okuma öğrenim rehberi 
2. Koçluk ve demonstrasyon 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Danışman öğretim üyesi deneyim 
aktarımı 

Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: 

1. Gözlem 
2. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Değerlendirme rehberleri 
2. Asistan karnesi kayıtları 
3. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 

Değerlendirme: Değerlendirme: 

1. Klasik yazılı sınav 
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2. YIL - BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ROTASYONU (1 AY) 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

1. Kafa travmalarında plastik cerrahi 
girişimlerinin zamanlamasını öğrenmek. 

2. Ortak girişim yapılan doğumsal 
sendromlarda yaklaşımı tanımlamak. 

Amaç: 

1. Kafatası açılması ve dura tamiri içeren 
ameliyatlara katılmak. 

2. Sinir cerrahisine katılmak. 

Amaç: Amaç: 

Serbest 

Amaç: 

Kraniyofasyal cerrahinin bir ekip işi olduğunun 

farkına varmak. 

Hedefler: 

1. Kraniyal bölgenin kemik yapılarının ve 
beyin zarlarının anatomisi. 

2. Kraniyal sinirlerin anatomisi. 
3. Brakiyel pleksus anatomisi 
4. Kraniyal girişim yapılan hasta takibi. 
5. Kafa içi basınç artış sendromu. 
6. Kafa travmasına yaklaşım. 
7. Kraniyofasiyal gelişim teorileri 
8. Kraniofasiyal sendromlar, cerrahi girişim 

zamanlaması ve yöntemleri 
9. Yüzdeki rekonstrüktif girişimlerde 

intrakraniyal yaklaşımın cerrahiye 
eklediği riskler ve komplikasyonlar 

10. Konjenital vertebral anomalileri 
11. Dura onarım teknikleri 

Hedefler: 

1. Kraniyotomi ve kafa kemiklerinin 
şekillendirilmesi sırasında asiste edecek. 

2. Dura tamiri sırasında asiste edecek. 
3. Karpal tünel dekompresyonuna asiste 

edecek. 
4. Ensefalosel onarımına katılacak. 
5. Meningosel/meningomyelosel onarımına 

katılacak. 
6. Sinir cerrahilerini asiste edecek. 

7. Yüz kemiklerine transkraniyal yaklaşım ve 
kafa tabanı cerrahisi uygulanan 
ameliyatlara katılacak. 

Hedefler: Hedefler: Hedefler: 

1. Kraniyofasiyal cerrahi ekipte kimlerin 
olduğunu bilecek. 

2. Kraniyofasiyal cerrahinin neden ayrı bir 
eğitim isteyen bir konu olduğunu 
tanımlayacak. 

3. Hastayı bulmakta, cerrahiyi 
gerçekleştirmekte, hastayı yaşatmakta ve 
takipte beyin cerrahının rolünün farkına 
varacak. 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 
2. Seminer verme 
3. Makale sunma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Koçluk ve demonstrasyon 

Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: 

1. Gözlem 
2. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Asistan karnesi kayıtları 
2. Kredi 

Değerlendirme: Değerlendirme: Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 
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3.YIL - PLASTİK CERRAHİ 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç:  

1. Doğumsal, post-travmatik veya onkolojik 
sebeplerle ortaya çıkan deformitelerin 
düzeltilmesi konusunda genel prensipleri 
bilmek. 

2. Cerrahi yaklaşımların tarihsel gelişiminin 
hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığını 
kavramak. 

3. Acil el cerrahisi girişimlerindeki 
prensipleri ve ameliyat tekniklerini 
saymak. 

4. Mikrocerrahi ilkeleri ve damar 
anastomozlarında ortaya çıkan sorunları 
tanımlamak. 

5. Orta yüz bölgesi kırıklarının tedavisini ve 
komplikasyonlarını sıralamak. 

6. Bası yaralarında kullanılan cerrahi 
teknikleri bilmek. 

Amaç: 

1. Malign deri tümörü, çene kırıkları, deri 
skarları konularında basit vakaları 
gözetim altında yapmak. 

2. Geniş defektlerin kapatılmasında 
kullanılabilecek basit yöntemleri 
kullanmak. 

3. El vakalarında ve acillerinde önce 

gözetim altında, sonra tek başına tendon 
ve yumuşak doku onarımlarını asiste 
etmek/yapmak. 

4. Maksillofasyal yaralanma ameliyatlarını 
asiste etmek/yapmak. 

5. Bası yarası onarımı yapmak. 

Amaç: 

1. Yoğun çalışma temposunda ortaya çıkan 
sorunları kendi imkanları dahilinde 
çözebilmek. 

2. Zamanını iyi planlayabilmek. 
3. Hastaya bütüncül bir yaklaşım 

gösterebilmek. 
4. Özellikle estetik ve kronik hastalarda 

olabilecek psikolojik bozuklukların 
farkına varmak ve ilişkilerinde bunu göz 
önüne alarak davranmak. 

Amaç: 

1. Bir deneysel araştırma projesinin nasıl 
hazırlanacağını bütün aşamaları ile 
öğrenmek. 

2. Tez konusu olarak tercihan deneysel bir 
araştırma konusu seçerek proje haline 
getirmek. 

Amaç:  

1. Tıbbi fotoğraf çekiminin kurallarını 
bilmek, bu konudaki etik kuralları 
uygulamak. 

2. Endüstri-tıp ilişkisinin tarihçesini, ortaya 
çıkış sebeplerini, fayda ve zararlarını 
bilmek; bu konudaki etik kuralları 
özümsemek. 

Hedefler: 

1. Yarık damak ve dudak embriyogenezi 
2. Hipospadias embriyogenezi 
3. Doğumsal el anomalilerinin 

embriyogenezi 
4. Yarık dudak hastalarında beslenme 
5. Kronik yaralarda yara bakım yöntemleri 
6. Doku genişleticileri 
7. Deri kanserleri 
8. Dental oklüzyon 
9. Alloplastik materyaller 
10. Skar oluşumu ve anormal skarların 

tedavisi  
11. Akut el yaralanmaları 
12. El rehabilitasyonu 
13. Konjenital el anomalileri 
14. Sinir bası sendromları 
15. Parmak ucu defektlerini kapatılması 
16. Başparmak rekonstrüksiyonu 
17. Kompartman sendromu 
18. Mikrocerrahi ilkeleri 
19. Antikoagülan tedaviler 

20. Yüz kırıkları ve tedavisi 
21. Bası yaraları ve tedavisi 
22. Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları 

ve tedavi yaklaşımı 

Hedefler: 

1. Kronik yara bakımı yapacak. 
2. Majör debridman yapacak. 
3. Basit skar revizyonlarını yapacak. 

4. Ganglion eksizyonu yapacak. 
5. Deri grefti koyacak. 
6. Doku genişleticisi yerleştirecek ve 

çıkaracak. 
7. BCC/SCC eksizyonu ve gerekirse 

rekonstrüksiyonunu yapacak. 
8. Dudak tümörü eksize edip, primer/lokal 

fleple kapatacak. 
9. Burun kırıklarını düzeltecek 
10. Çene kırıklarında intermaksiller fiksasyon 

uygulayacak. 
11. Zigoma ve çene kırıklarında plak-vida 

uygulayacak. 
12. Fleksör / ekstansör tendon onarımı 

yapacak. 
13. Deneysel mikrocerrahi damar anastomozu 

yapacak. 
14. Amputasyon güdüğü kapatacak. 

15. Sindaktili açacak. 
16. Karpal tünel dekompresyonu yapacak. 
17. Fasyotomi yapacak. 
18. Kosta ve kemik grefti alacak. 
19. Bası yarası kapatacak. 

Hedefler: 

1. Hiyerarşik zincir içinde daha basit 
görevleri kıdemsiz asistana devredecek 
ve sonucu kontrol edecek. 

2. Kendine düşen görevleri başkalarına 
devretmeyecek. 

3. Sistemin daha iyi çalışması için 
önerilerini üstlerine aktaracak. 

4. Eksik kalan işleri sonradan dönüp 
tamamlama sorumluluğunu geliştirecek. 

5. Ekip çalışmasında iletişim kurallarını 
bilecek. 

6. Grup dinamiklerinin farkında olacak. 
7. Hastalıktan önce hastayı bir birey olarak 

farkedecek. 
8. Hastanın tedavi sürecindeki psikolojik 

ihtiyaçlarını görmeye açık olacak. 
9. Hastanın arka planda sahip olabileceği 

psikolojik bozuklukların ayırımını 
yapabilecek. 

10. Estetik hastaların psikolojik profillerini 
tanımlayacak. 

11. Kronik hastaların psikolojik profillerini 
tanımlayacak. 

12. Hastalarda gelişebilecek herhangi bir 
öfke ve şiddet eğilimini profesyonelce 
idare edebilecek. 

Hedefler: 

1. Tez konusu belirlenecek. 
2. Parasal kaynak sağlamak için araştırma 

projesini yazacak. 

3. Etik kurul kurallarını bilecek. 
4. Etik kurul onayı için etik kurul başvurusu 

yapacak. 
5. Hayvan haklarını bilecek. 
6. Deney hayvanlarında anestezi ilkelerini 

bilecek. 
7. Deneysel araştırma için özgün konu 

seçecek.  
8. Konunun araştırılması için uygun bir 

model seçilmesi veya oluşturulmasında 
etkin rol oynayacak. 

9. Geçerli deney ve kontrol grupları 
oluşturulması, geçerli inceleme 
yöntemlerinin seçilmesi, geçerli 
istatistiksel yöntemlerin seçilmesinde 
etkin rol oynayacak. 

10. Proje finansmanı yöntemlerini 
öğrenecek. 

11. Proje teklifi yazabilecek. 

Hedefler: 

1. Fotoğrafçılığın temel kavramlarını bilecek. 
2. Dijital fotoğrafçılığa hakim olacak.  
3. Tıbbi fotoğrafların standart çekilmesine 

özen gösterecek. 
4. Tıbbi fotoğrafta etik kuralları bilecek. 
5. Arşivleme sistemlerini kullanacak. 
6. Photoshop ve benzeri görsel yazılım 

programlarını kullanabilecek. 
7. İlaç ve tıbbi malzeme şirketlerinin 

promosyon çalışmaları konusunda etik 
değerlere sahip olacak. 

8. Endüstri desteğinde etik kuralların 
çerçevesini bilecek. 

9. Endüstri desteğinde yasal düzenlemeleri 
bilecek. 

10. Tıbbi araştırmaların günlük hayata 
geçirilmesi konusunda farkındalığı olacak. 

11. Teknoparklar ve tıbbi patent konusunda 
bilgi sahibi olacak. 

 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Öğretim üyesi dersi 
2. İlişkili ana daldan uzman eğiticilerin 

konferansı 
3. Kendi kendine okuma 
4. Seminer sunumu 
5. Makale sunumu 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Koçluk ve demonstrasyon 
2. Öğrenim rehberleri rehberi 
3. Yara bakımı dersi 
4. Temel mikrocerrahi eğitimi 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Ekip çalışması ve grup dinamikleri 
konusunda iletişim becerisi dersi (4 saat) 
(Psikiyatri/Tıp Eğitimi) 

2. Motivasyon amacı ile kıdemlilik 
statüsünün vurgulanması -Psikiyatri dersi  

3. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 
4. Araştırma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Deneysel cerrahi kursu 
2. Tez danışmanı 

Öğr.Yöntemleri:  

1. Tıbbi fotoğrafçılık eğitimi 
2. Portfolyo çalışması 
3. Araştırma 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli soru 

Değerlendirme: 

1. Asistan karnesi kayıtları 

Değerlendirme: 

1. Akran değerlendirmesi 

Değerlendirme: 

1. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Çekilen hasta fotoğraflarının 
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3. YIL - YANIK EĞİTİMİ 3 AY (Kendi yanık merkezinde, veya yanık merkezi olan başka bir kurumda) 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

1. Yanıklı hastada ortaya çıkan 
patofizyolojik değişiklikleri,  

2. Yanık sınıflamasını, 
3. Yanıkta ilk müdahaleyi, 
4. Pansuman ve cerrahi tedavi ilkelerini,  
5. Özel yanık tiplerini  
6. Yanık komplikasyonlarını öğrenmek. 

Amaç: 

1. Yanıklı bir hastada acil müdahale yapmak 
2. Sıvı tedavisini uygulamak. 
3. Eksizyon ve rekonstrüksiyon yapmak. 

Amaç: 

1. Yanıklı hasta ve ailesi ile iletişim 
kurarken empati yapabilmek. 

2. Bu hastaların tedavisinde sterilite 
kavramının yaşamsal öneminin farkına 
varmak. 

3. Hasta pansumanlarında ağrıyı azaltacak 
önlemleri almaya özen göstermek. 

Amaç: 

Serbest 

Amaç: 

1. Yanık tedavisinde yanık merkezlerinin 
rolünü kavramak. 

2. Tedavide hemşire ve yardımcı personelin 
önemini bilmek. 

3. Majör yanıklı hastaları yatak varsa kabul 
etmekte tereddüt etmemek, yatak yoksa 
ancak bütün acil müdahaleleri yaptıktan 
ve başka bir merkezde yer ayarladıktan 
sonra sevk etme sorumluğunu taşımak.  

Hedefler: 

1. Yanıkta ortaya çıkan sistemik ve lokal 
değişiklikler 

2. Yanıkların sınıflandırılması 
3. Yanıkta hipovolemi ve sıvı tedavisi 
4. Yanıklı hastada enfeksiyon 
5. Yanık yarasının bakımı 
6. Yanıkta eksizyon ve rekonstrüksiyon 
7. Yanık komplikasyonları 
8. Yanıklı hastada beslenme ve 

rehabilitasyon 
9. Yanık skarları ve düzeltilmesi 
10. Elektrik yanıkları 
11. Kimyasal yanıklar 
12. İnhalasyon yanıkları 

Hedefler: 

1. Sıvı açığı hesabı yapacak. 
2. Sıvı tedavisini planlayıp uygulayacak.  
3. Acil fasyotomi açabilecek. 
4. Tanjansiyel eksizyon yapacak. 
5. Geniş greftleme yapacak. 
6. Majör yanık pansumanı yapacak. 
7. El yanıklarında atel uygulayacak. 
8. Akut yanık sonrası skar ve kontraktür 

azaltıcı önlemleri uygulayacak. 

Hedefler: 

1. Yanık hastalarının ağrı, deformite kaygısı 
ve izolasyon gibi nedenlerle ek bir 
psikolojik baskı altında olduğunun farkına 
varacak. 

2. Hasta yakınları ile olan iletişiminde 
destekleyici davranacak. 

3. Hastanın pansuman sırasındaki ağrısını 
azaltmak için gerekli bütün yöntemlere 
her seferinde başvurmayı önemseyecek. 

4. Hastanın enfeksiyona duyarlılığını 
düşünerek asepsi/antisepsi konusundaki 
önlemlere tam olarak uyacak ve 
çevresindekilerin de etmesine özen 
gösterecek. 

Hedefler: Hedefler: 

1. Yanık merkezlerinin var oluş nedenlerini 
bilecek. 

2. İyi bir yanık merkezinin çalışma şeklini 
tarif edebilecek. 

3. Yanık merkezlerinde çalışan personelin 
görev tanımını yapabilecek. 

4. Yanıklı hastaların hastaneye yatma 
endikasyonlarını bilecek. 

5. Yatması gereken hastalara öncelik 
gösterecek. 

6. Yatması gereken ancak yatak bulunmayan 
durumlarda hastayı acil servise kabul 
ederek acil müdahalelerin hepsini 
gerçekleştirecek, bu arada başka bir 
merkezde  „kendisi‟ yatak arayacak, ve 

ancak yatak bulduktan sonra hastayı sevk 
edecek 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Kendi kendine okuma 
2. Seminer verme 
3. Makale sunma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Koçluk ve demonstrasyon 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 

Öğr.Yöntemleri: Öğr.Yöntemleri: 

1. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 
2. Hastane kalite yönetim sistemi görev 

tanımları 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Asistan karnesi kayıtları 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 

Değerlendirme: Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 

 

 

 

 

 

2. Kredi 2. Değerlendirme rehberleri 
3. Kredi 
4. Asistan karnesi kayıtları 

2. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 

3. Kredi 

değerlendirilmesi 
2. Portfolyo değerlendirmesi  
3. Kredi 
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4. YIL - PLASTİK CERRAHİ 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

1. Estetik cerrahi uygulamalara başlamak 
için gereken teorik altyapıyı oluşturmak 
ve eksiklerini tamamlamak. 

2. Rekonstrüktif cerrahide daha komplike 
işlemleri tanımak. 

3. Rekonstrüktif mikrocerrahide çok 
kullanılan fleplerin disseksiyon 
tekniklerini tanımlamak. 

Amaç: 

1. Basit estetik girişimleri gözetim altında 
yapmak. 

2. Majör rekonstrüksiyonları gözetim altında 
yapmak. 

3. Kraniyomaksillofasyal cerrahi ve el 
cerrahisindeki eksikliklerini tamamlamak. 

4. Gözetim altında damar ve sinir 
anastomozu yapmak. 

5. Girişimsel olmayan kozmetik girişimleri 
yapmak. 

Amaç: 

1. Estetik hasta ile görüşmelerde 
sergilenmesi gereken tutumu tanımak. 

2. Kendi kendine öğrenme sorumluluğuna 
sahip olduğunu göstemek. 

3. Bunu yaparken diğerlerinin öğrenim 
haklarına saygı göstermek. 

Amaç: 

1. Kendisine verilen bir konuda bilimsel bir 
makale/olgu sunumu yazmak ve bir 
dergiye göndermek. 

2. Vizyonunu genişletmesi ve aldığı eğitimi 
daha iyi değerlendirebilmesi için kendi 
seçtiği / danışman öğretim üyesi ile 
birlikte karar verdiği bir konuda 1-3 ay 
arasında, tercihan farklı bir 
kurumda/ülkede bilgi ve görgüsünü 
artırmak. 

Amaç: 

1. Damak dudak yarıklarının tedavisinde, 
liderliğini plastik cerrahın yaptığı bir ekip 
çalışmasının gerekli olduğunun farkına 
varmak. 

2. Tıbbın sürekli gelişen, değişen bir bilim 
olduğunun farkına varmak. 

3. Kendisine öğretilen herşeyi (cerrahi 
teknikler dahil) sorgulaması gerektiğini 
kavramak. 

4. Plastik cerrahın medikolegal 
sorumluluklarının farkında olmak. 

Hedefler: 

1. Rinoplastinin tarihsel gelişimi 
2. Meme anatomisi  

3. Meme küçültme tekniklerinin gelişimi 
4. Abdominoplasti ameliyatları ve 

komplikasyonları 
5. Latissimus dorsi disseksiyon teknikleri 
6. TRAM flebin vasküler evolüsyonu ve 

disseksiyonu 
7. Yarık damak ve dudak embriyolojisini 

hatırlayacak. 
8. Yarık damak cerrahisi 
9. Yarık dudak cerrahisi 
10. Hipospadias cerrahisi 
11. Brakiyel pleksus yaralanmaları 
12. Alt ekstremitede pediküllü flepler 
13. Temporomandibüler eklem hastalıkları ve 

tedavisi 
14. Peeling teknikleri   
15. Saçlı deri anatomisi ve flepleri 

16. Dudak kanserleri ve rekonstrüksiyonu 
17. Göz kapağı rekonstrüksiyonu 
18. Rinoplasti teknikleri  
19. Radyal önkol flebi disseksiyon teknikleri 
20. Anterolateral uyluk flebi disseksiyon 

teknikleri  
21. Yağ emmede genel prensipler 
22. Vasküler malformasyonlarda cerrahi 

tedavi yaklaşımları 
23. Girişimsel olmayan kozmetik girişimler. 
24. Saç dökülmesi nedenleri ve tedavisi 
25. Saç ekme prensipleri 
26. Plastik cerrahide yenilikler. 

Hedefler: 

1. Dudak ve damak yarığı onaracak. 
2. Hipospadias onarımı yapacak. 

3. Blow-out kırıklarını onaracak. 
4. Kraniyal kemik grefti alacak. 
5. Saçlı deri fleplerini kullanacak. 
6. Mukozal greft alacak. 
7. Göz kapağı rekonstrüksiyonu yapacak. 
8. Temporomandibüler eklem ankilozu 

açılmasına katılacak.  
9. Kas-deri flebi kaldıracak. 
10. Bacak ve ayak bölgesinde bölgesel flep 

çevirecek. 
11. Polidaktili onarımı yapacak 
12. Elde kontraktür açacak. 
13. Mikrocerrahi sinir onarımı yapacak. 
14. Mikrovasküler anastomozlarda 1. asistans 

olacak. 
15. Serbest fleplerde, flep disseksiyonunu 

yapacak. 

16. Metakarp ve falanks kırıklarının tespitini 
yapacak. 

17. Artrodez yapacak. 
18. Vasküler malformasyon eksizyonuna 

katılacak. 
19. Kepçe kulak onarımı yapacak. 
20. Septoplasti yapacak. 
21. Mastopeksi yapacak. 
22. Abdominoplasti yapacak. 
23. Primer rinoplasti yapacak. 
24. Yağ emme uygulayacak. 
25. Jinekomasti onarımı yapacak. 
26. Dermabrazyon yapacak. 
27. Peeling yapacak.  
28. Botox ve dolgu maddeleri enjekte 

edecek. 
29. Saç ekimine katılacak. 

Hedefler: 

1. Estetik hastalarda beden algı bozukluğu 
olan hastayı ayırdedebilecek. 

2. Hastaya kendisini tanıtırken uzmanlık 
öğrencisi olduğunu belirtecek. 

3. Hastadaki estetik deformiteleri kendisi 
seçmeyecek; hastanın şikayetçi olduğu 
noktalar ve bununla ilgili bölgeler üzerine 
odaklanacak. 

4. Hastayı ameliyata ikna etmeye 
çalışmayacak; ikinci bir görüşme için 
imkan yaratacak. 

5. Elde edilebilecek sonuçlar konusunda 
güvenli ancak gerçekçi davranacak. 

6. Ameliyat sonrası olası hasta 
memnuniyetsizliğini anlayışla karşılayıp 
destekleyici davranacak. 

7. Asistan karnesindeki ameliyat kayıtlarını 
düzenli kontrol edecek. 

8. Ameliyat eksikleri konusunda danışman 

öğretim üyesine bilgi verecek. 
9. Kendi temel ilgi alanını belirleyecek. 
10. Bununla ilgili ek konu başlıkları, eğitim 

ve öğretim imkanları hakkında araştırma 
yapacak. 

11. Eğitimini aldığı ve artık başka bir 
uzmanlık öğrencisinin kıdemine uygun 
ameliyatları ona bırakacak. 

Hedefler: 

1. Kendisine verilen konu üzerinde literatür 
araştırması yapacak. 

2. Konu ile ilgili verileri toplayacak ve 
sınıflayacak. 

3. Verilerden elde edilen sonucun bilimsel 
katkısını net bir şekilde ortaya koyacak. 

4. Seçilen derginin yazım kurallarına uygun 
biçimde makalenin giriş, gereç ve 
yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç 
bölümlerini yazacak. 

5. Makale için fotoğraf/tablo/grafik 
hazırlayacak. 

6. Makalenin özetini yazacak. 
7. Makale için uygun bir başlık seçecek. 
8. Düzeltme istenirse yapacak. 
9. Reddedilirse eksikleri tamamlayacak 

ve/veya başka bir dergiye yollayacak. 
10. Kendi eğitimi hakkında söz sahibi 

olduğunu hissedecek.  

11. Farklı bir eğitim kurumunda çalışarak 
kendini daha nesnel bir bakış açısı ile 
değerlendirme ve karşılaştırma imkanı 
bulacak. 

12. Uygulamalar arasındaki yaklaşım 
farklarını görüp analiz ve sentez yapacak. 

13. Dönüşünde öğrendiği yenilikleri kliniğe 
sunacak ve tartışacak. 

14. Kendi girdiği vakalarda öğrendiği 
yenilikleri uygulamasına imkan tanımak. 

Hedefler: 

1. Damak dudak yarığı tedavisinde, 
Ortodontistin, Odyoloğun ve konuşma 

terapistinin rolünü tanımlayacak. 
2. Bu konuda çalışan kişilerle tanışacak. 
3. Bölüm veya hastane içinde yoksa bu 

hizmetlere nasıl ulaşılabileceğini 
araştıracak. 

4. Aynı girişimlerin farklı yöntemlerle 
yapılabileceğini görecek ve bunun plastik 
cerrahinin temel bir özelliği olduğunu 
farkedecek. 

5. İyi yöntemle kötü yöntemin ayırımını 
yapacak. 

6. Cerrahi tekniklerde geliştirilmesi 
gereken sınırlılıkların farkına varacak. 

7. Tıp doktorlarını ilgilendiren kanunları 
sıralayacak.  

8. Doktorların suç/hata sayılan davranış ve 
uygulamalarını sayacak. 

9. Aydınlatılmış onam formlarının tanımını 
yapacak. 

10. Estetik cerrahinin getirdiği ek 
sorumlulukların farkında olacak. 

11. Diğer meslektaşlarının hataları karşısında 
sorumluluklarını tanımlayacak. 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Öğretim üyesi dersi 
2. Kendi kendine okuma 
3. Seminer verme 
4. Makale sunma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Koçluk ve demonstrasyon 
2. Ameliyat teknikleri görsel eğitim 

malzemeleri 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Koçluk ve demonstrasyon 
2. Kişisel eğitim kayıtları ve notları 
3. Araştırma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Makale yazma kursu 
2. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 
3. Seçilen klinik ve konu başlığı ile ilgili, o 

klinik sorumlusu ile önceden hazırlanan 
amaç/hedef listesi 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Gözlem 
2. Danışman öğretim üyesi deneyim aktarımı 
3. Araştırma 
4. Farklı kurumda rotasyon 
5. Adli tıp dersi (2 saat) 
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Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Asistan karnesi kayıtları 
2. Kredi 

Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 

Değerlendirme: 

1. Değerlendirme rehberi 
2. Kredi 
3. Rotasyona gidilen kliniğin 

değerlendirmesi 

Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 

2. Çoktan seçmeli test 

 

5. YIL - PLASTİK CERRAHİ 

BİLGİ BECERİ TUTUM AKADEMİK GELİŞİM ETİK/PROFESYONELLİK 

Amaç: 

1. Son yılına gelmiş bir uzmanlık öğrencisi 
olarak eksik teorik bilgilerini 
tamamlamak. 

2. Bütün teorik bilgiyi sınav amacı ile 

gözden geçirmek. 

Amaç: 

1. Gözetim altında ileri düzey el cerrahisi, 
majör rekonstrüktif girişimler ve estetik 
cerrahi ameliyatlarını yapmak. 

2. Mezuniyetten önceki son aylarında 

kendini yetersiz hissettiği ameliyatlarda 
deneyimini artırmak. 

Amaç: 

1. Bir kliniğin yönetiminde söz sahibi olarak 
liderlik özelliklerini sergilemek. 

2. Eğitim süresi boyunca edinilmesi 
planlanan bütün tutum hedefleri 

konusunda öğretim üyelerinden geri 
bildirim almak. 

Amaç: 

1. Yeterliğini test etmek amacı ile plastik 
cerrahi ile ilgili klinik test hazırlık soru 
kitapçıklarından birinden soru çözmek. 

2. Tezini tamamlayıp yazmak ve basıma 

hazır hale getirmek. 
3. Uzmanlık süresi içinde tez çalışması 

dışında en az 1 adet deneysel çalışma ya 
da klinik araştırmanın içinde olmak. 

4. Uzmanlık sınavına başvurmadan once 
çalışmayı tamamlamış olmak, ulusal ya 
da uluslararası hakemli dergilerde 
yayımlamış ya da kabul yazısını almış 
olmak. 

Amaç: 

1. Kariyerine karar verebilmek amacı ile 
Türkiye‟de değişik bölgelerdeki plastik 
cerrahi uygulamaları ile ilgili bilgi 
toplamak.  

2. Zorunlu hizmette karşılaşacağı sorunları 
tespit etmek. 

3. Serbest hekimlik yapma olasılığına karşın 
bir muayenehane açmanın, işletmenin ve 
geliştirmenin kurallarını öğrenmek. 

Hedefler: 

1. Dupuytren hastalığı ve cerrahi tedavisi 
2. Romatoid elin patofizyolojisi ve cerrahi 

seçenekler 
3. Burun rekonstrüksiyonu 

4. Meme rekonstrüksiyonunda flep 
seçenekleri 

5. Yüz felcinde rekonstrüktif girişimler 
6. Ortognatik cerrahi 
7. Lenfödem ve cerrahi tedavisi 

Hedefler: 

1. Dupuytren kontraktürü açacak. 
2. Semer burun deformitesi onarımı 

yapacak. 
3. Sekonder rinoplasti yapacak. 

4. Lokal fleplerle burun rekonstrüksiyonu 
yapacak. 

5. Meme büyütme yapacak 
6. Fleple meme rekonstrüksiyonu yapacak. 
7. Memebaşı rekonstrüksiyonu yapacak. 
8. Yüz felcinde statik/dinamik askı işlemleri 

yapacak. 
9. Replantasyon / revaskülarizasyon 

yapacak. 
10. Damak fistülü onaracak. 
11. Hipospadias fistülü onaracak. 
12. Yüz germe yapacak /1.asistans olacak. 
13. Kaş/ alın germe yapacak/ 1. asistans 

olacak  
14. Yağ enjeksiyonu yapacak. 
15. Lenfödem cerrahisine katılacak/yapacak. 

Hedefler: 

1. Liderlik kavramını oluşturan temel 
değerleri sayacak. 

2. Çatışma yönetiminde kullanılabilecek 
teknikleri söyleyecek. 

3. Motivasyon tekniklerini tanımlayacak. 
4. Geri bildirim verme kurallarını 

hatırlayacak. 
5. Kuralları uygulamada esneklik/kararlılık 

dengesini kuracak. 
6. Yetkilerini ekibin ortak kazançları 

doğrultusunda kullanacak. 
7. Sorun çözmede inisiyatif gösterecek. 
8. Altı yıllık tutum hedeflerini içeren bir 

değerlendirme rehberi üzerinden bütün 
öğretim üyeleri isimsiz olarak uzmanlık 
öğrencisini değerlendirecekler. 

9. Değerlendirme sonuçları danışman 
öğretim üyesi tarafından sadece uzmanlık 
öğrencisinin kendisine aktarılacak. 

Hedefler: 

1. Teorik bilgisinin kapsamının farkına 
varacak. 

2. Unuttuğu bilgilerin farkına varacak. 
3. Yanlış bildiklerini düzeltecek; eksiklerini 

tamamlayacak. 
4. Tedavi seçenekleri konusundaki 

kararlarını test edecek. 
5. Uzmanlık sınavına hazırlanmış olacak. 
6. Yeterlik sınavlarına katılmak için güven 

kazanacak. 
7. Tezle ilgili veri toplama işlemini 

tamamlayacak. 
8. Verilerin istatistiklerini yaptıktan sonra 

bulguları yazacak. 
9. Bulguların hipoteze göre 

uyumlu/uyumsuz olmasını tartışacak. 
10. Net bir sonuç ortaya koyacak.  
11. Tez sunumunu yapacak. 

Hedefler: 

1. Türkiye‟deki toplam uzman sayısını ve 
dağılımını araştıracak. 

2. Plastik cerrahi olmayan kentlerdeki sağlık 
sektörünün durumunu araştıracak. 

3. Yurt dışındaki fellowluk ve diğer 
imkanları araştıracak. 

4. Yeterlik sınavının şartlarını sayacak. 
5. EBOPRAS sınavının şartlarını sayacak. 
6. Serbest hekimlik ile ilgili aşağıdaki 

konularda bilgi sahibi olacak: 

 Mekan seçimi 

 Temel cihaz ve aletler 

 Ofiste küçük cerrahi girişim tanımı ve 
kuralları 

 Muayenehanede çok yapılan girişimler 

 Alınması gereken resmi izin ve belgeler 

 Vergi mevzuatı 

 Tanıtım konusundaki etik kurallar ve yasal 

imkanlar 

 Özel hastanede cerrahi girişimlerin yönetimi 

 Anestezist ve asistan seçimi 

Öğr.Yöntemleri: 

Öğretim üyesi dersi 

Kendi kendine çalışma 

Seminer verme 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Koçluk ve demonstrasyon 
2. Yaparak ustalaşma 

Öğr.Yöntemleri: 

1. İletişim dersi (liderlik) (Psikiyatri, Tıp 
Eğitimi) 

2. Kendi kendine okuma 
3. Danışman öğretim üyesi geri bildirimleri 

Öğr.Yöntemleri: 

1. Çoktan seçmeli test, eşleştirme, vaka 
senaryosu tipi sorular ve bu soruların 
açıklamalı cevaplarını içeren test kitabı 

2. Eğitim kurumunun tez yönergesi 
3. Tez danışmanı desteği 

Öğr.Yöntemleri: 

1. TPRECD raporları ve kaynakları 
2. Araştırma 
3. Serbest hekimlik kursu 
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Makale sunma 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 
3. Uzmanlık sınavı (yazılı, sözlü, CORE, vb) 

Değerlendirme: 

Asistan karnesi kayıtları 

Kendi kendini değerlendirme 

Kredi toplamı 

Nesnel örgün klinik sınav 

Değerlendirme: 

1. Danışman öğretim üyesi değerlendirmesi 
(rehber ile) 

2. Kredi 
3. Ortalama test puanı 

Değerlendirme: 

1. Test sonuçları 
2. Kredi 
3. Tez sınavı 

Değerlendirme: 

1. Çoktan seçmeli test 
2. Kredi 

 

 

6. STANDARTLAR 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Mekan ve Donanım Özellikleri 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Eğitim kliniğinde en az üç eğitimcinin olması ve hepsinin eğitici eğitiminden geçmiş olması gerekmektedir. Eğitici 
eğitimleri çeşitli üniversitelerde yapılmakta olup bunun yanında Sağlık Bakanlığının ‘travma’, ‘ileri acil yardım’ ve 
benzeri eğitimlerin yaygınlaştırılması için açtığı eğitici eğitimi kursları mevcuttur. Böyle bir imkanla karşılaşmayan 
plastik cerrahi eğitmenleri için beş günlük “Eğitim Becerileri Kursları” açılmaktadır. Bu eğitimlerle özellikle yetişkin 
eğitimi prensiplerinin öneminin anlaşılması, usta-çırak ilişkisi yerine koçluk – demonstrasyon tekniklerinin 
yerleştirilmesi, yeni değerlendirme yöntemlerinin öğrenilmesi ve olumlu geri bildirimin bir tutum olarak 
benimsenmesi hedeflenmektedir.  

Yine eğiticilerden beklenen bir başka konu ise temel veya çok önemli teorik konularda uzmanlık öğrencilerinin doğru 
bir perspektifte konuya giriş yapmalarını sağlamak amacı ile kendilerinin bizzat uzmanlık öğrencisini hedefleyen 
dersler hazırlayıp anlatmalarıdır. Bu derslerden sonra verilecek kaynaklar listesi ile uzmanlık öğrencisinin kendi 
kendine geliştirmesi daha kolay olacaktır.  

Danışman Öğretim Üyesi: Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Klinik Uzmanları tıpta uzmanlık öğrencilerinin tümünden 
sorumlu olmalarına rağmen, her öğrencinin bir danışman öğretim üyesi olması bu programın uygulanması ve 
değerlendirilebilmesi için gereklidir. Danışman sorumlu olduğu öğrencinin kuramsal ve uygulamalı eğitime 
katılımından, etkinlik kayıt defterinin düzenli tutulmasından ve öğrencinin mesleki değerlerle ilgili gelişiminden 
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sorumludur. Danışman, tutum, akademik gelişim ve etik/profesyonellik alt başlıklarındaki amaç ve hedefler ulaşılıp 
ulaşılmadığını her altı ayın sonunda bir değerlendirme rehberi aracılığı ile değerlendirir ve uzmanlık öğrencisinin 
dosyasına koyar. Danışman öğretim üyesini akademik kurul iki yıllık süreler için atayabilir. Uzmanlık öğrencisinin tez 
danışmanı aynı öğretim üyesi olabileceği gibi, seçtiği konuya bağlı olarak Anabilim dalı akademik kurulunca ayrı bir 
kişi olarak da belirlenebilir. 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak 

Sayısı, Vb.) 

Önerilen çekirdek programın uygulanabilmesi için eğitim verecek birimin bünyesinde sağlanmış olması gereken 

olanakların listesi Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komitesi tarafından akreditasyon çalışmalarında kullanılması 

düşünülen taslakta yer almaktadır ve bu taslak eğitim veren kliniklere daha önce gönderilmiştir. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve 

Sayısı, Eğitimle İlgili 

Numune, Test, Vb) 

Kısaltmalar: 

A: Araştırma Görevlisi (AG) ameliyat sırasında karşısında bulunan daha kıdemli cerraha yardım etmiş ve 
kısmen ameliyata katılmıştır. 

GA: Araştırma görevlisi (AG) ameliyatı (girişimi) bir öğretim üyesi olduğu halde gözetim altında yapmıştır. 
Cerrahi sırasında öğretim üyesi ameliyata en az düzeyde katılmıştır. 

 

DOĞUMSAL ANOMALİLER   A GA 

Kulak Kepçe Kulak 10 3 

  Mikrotia 5 1 

  Diğer     

Göz Kapağı Ptozis 2 1 

  Diğer     

Yarık dudak-damak Yarık Dudak Primer Onarımı 5 3 

  Yarık Dudak Sekonder Onarımı 5 2 

  Yarık Damak Primer Onarımı 5 3 

  Yarık Damak Sekonder Onarımı 5 1 

  Alveoler Yarık Onarımı /kemik greftli 5 3 

  Yarık Dudak Burun Deformitesi Onarımı 5 1 
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  Faringoplasti ameliyatları 5 1 

  Yarık Dudak/Damak nedeniyle gerekebilecek diğer ameliyatlar 5 1 

  Diğer yarıklar 1 1 

Kraniyofasiyal Subkranyal Osteotomi 5   

  Transkranyal Osteotomi 5   

  Diğer     

Maksillofasyal Mandibular Osteotomi 5 1 

  Maksiller Osteotomi 5 1 

  TME Girişimleri 5 1 

  Diğer     

Boyun Malformasyonlar 1   

Ekstremite Sindaktili Onarımı 10 5 

  Polidaktili Onarımı 10 5 

  Diğer     

Genitoüriner Hipospadias Onarımı 5   

  Epispadias Onarımı     

  Diğer     

Deri Kongenital Tümöral oluşumlar 10 5 

  Dev Pigmentli Nevüs 5 3 

  Vasküler Malformasyon 5 1 

  Lenfatik Malformasyon 5 1 

  Diğer     

Diğer Diğer Doğumsal Anomaliler     

TRAVMA A GA 

Yüz Yumuşak Doku Hasarı Onarımı 20 10 

  Kemik Kırıkları Onarımı 5 5 

  Burun Kırığı Redüksiyonu 10 5 

  Diğer     

El Deri Yaralanmaları Onarımı 30 20 

  Ele Deri Grefti 20 5 
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  Deri Örtüsü İçin Bölgesel Flep 10 3 

  Deri Örtüsü için Uzak Flep 5 1 

  Fleksör Tendon Onarımı / Grefti 30 10 

  Ekstansör Tendon Onarımı / Grefti 30 10 

  Tenoliz 15 5 

  Tenodez 10 2 

  Tendon Transferi 5 1 

  Primer Sinir Onarımı 30 10 

  Greft ile sinir onarımı 20 5 

  Nöroliz 20 5 

  Kırık / Çıkık Fiksasyonu 15 5 

  Replantasyon / Revaskülarizasyon 20 5 

  Amputasyon ya da Revizyonu 20 5 

  Ele Serbest Doku Aktarımı 3 1 

  Fasyatomi 10 3 

  Diğer     

Alt Ekstremite KKDG* ile Onarım 30 10 

  TKDG ile Onarım 30 10 

  Lokal Flep ile Onarım 30 10 

  Uzak flep ile Onarım 20 5 

  Serbest Doku Aktarımı 5 1 

Yanık Erken Teğetsel Eks. ve Deri Grefti 20 5 

  Geç Debridman ve Deri Grefti 20 5 

  Yanık Geç Komplikasyonları Tedavisi 20 5 

  Yanık Nedbesi için Serbest Flep 2   

  Diğer     

        

NEOPLAZİ A GA 

Benign/Malign Deri Lezyonları Eksizyon ve Primer Onarım 30 10 

  Selim Deri Lezyonları için Traşlama/Küretaj/Koterizasyon 30 10 
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  Eksizyon ve Deri Grefti 30 10 

  Tümör Eksizyonu ve Serbest Flep 5 1 

  M.Melanom Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi 10 2 

  M.Mel. Primer Bölge Cer. ve Deri Gr./Flep 10 2 

  Bölgesel Lenf Nodu Diseksiyonu 5 2 

  Diğer     

Tükrük Bezi Tümörleri Yüzeysel Paratidektomi 5 1 

  Total Paratidektomi 3   

  Diğer     

Baş-Boyun Tümörleri Dudak Tm. Eksizyonu ve Primer Onarım 20 5 

  Dudak Tm. Eksizyonu ve Lokal Flep 20 5 

  Ağız Boşluğu Tm. Eks. ve Primer / Deri Grefti ile Onarım 5 2 

  Ağız Boşluğu Tm. Eks. ve Flep 3 1 

  Boyun Diseksiyonu 3 1 

  Paranazal Sinüs Tm. Cerrahisi 1   

  Diğer     

El Tümörleri El Tm. Eks. ve Greft / Bölgesel Flep 10 2 

  El Tm. Eks. ve Uzak Flep 10 2 

  El Tm. Eks. ve Serbest Flep 5 1 

  Diğer     

        

El Cerrahisi (Doğumsal ve Travmatik Dışı) A GA 

  Ganglion Eksizyonu 20 10 

  Sinir Dekompresyonu 25 5 

  Dupuytren Hastalığı için Fasyektomi 20 5 

  Dupuytren Hastalığı için Diğer Girişim 10 3 

  Romatoid Elde Sinovyektomi 1 1 

  Romatoid Elde Tendon Onarımı / Transfer 1 1 

  Artroplasti 3 1 

  Artrodez 10 5 
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  Diğer     

REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A GA 

Bası Yaraları Flep ile Onarım 30 10 

  Diğer     

Yüz Felci Cerrahisi Statik / Dinamik Destek Ameliyatları 3 1 

  Sinir Grefti 1 1 

  Serbest Kas Aktarımı ile Onarım 1 1 

  Göz Kapağı Girişimleri 10 2 

  Diğer     

Meme Rekonstrüksiyonu İmplant ile Rekonstrüksiyon 5 1 

  Doku Genişletici ile Rekonstrüksiyon 5 1 

  Mastektomi Sonrası Flep ile Rekonstrük. 5 1 

  Meme Başı Rekonstrüksiyon 5 2 

  Jinekomasti Cerrahisi 5 2 

  Diğer     

Gövde Defektleri Onarımı Deri Grefti ile Onarım 5 3 

  Flep ile Onarım 5 2 

  Serbest Flep ile Onarım 2 1 

  Diğer     

Doku Genişletici (Meme Dışında) Doku Genişletici Yerleştirilmesi 5 2 

  Doku Genişletici Çıkarılması ve Onarım 5 2 

  Diğer     

Serbest Flep Cerrahisi Flep Kaldırılması 10 5 

  Flep Transferi 10 2 

        

ESTETİK CERRAHİ A GA 

  Meme Büyültme 10 3 

  Meme Küçültme  20 5 

  Mastopeksi 10 2 

  Blefaroplasti 10 3 
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  Yüz Germe 3 1 

  Septorinoplasti 30 5 

  Abdominodermolipektomi 20 5 

  Diğer Lipektomiler 5 1 

  Dermabrazyon 5 3 

  Kimyasal Soyma 5 1 

  Yağ Aspirasyonu 3 3 

  Saç Cerrahisi 3 1 

  Diğer     

Diğer Girişimler Nedbe Revizyonu 10 10 

  Kontraktür Açılması 10 10 

  Dövme Çıkartılması 5 2 

  Lenfödem 3 1 

  Impotans Cerrahisi 1   

  Interseks Girişimleri / vaginoplasti / falloplasti 3 1 

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar: Teorik bilgilerin düzeyi, klinik ve cerrahi yeterlik Anabilim dalı başkanı/Klinik şefi ve diğer öğretim elemanları 

tarafından denetlenecektir. Bu amaçla yılda en az iki kez eğitim içi sınav yapılır. Asistan eğitimi asistanın takım çalışması 

içinde ve hasta üzerinde artan oranlarda sorumluluk almasına yöneliktir. Sonuçta bağımsız hasta değerlendirme ve tedavi 

edebilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu akademik etkinliklerin hepsinden toplayacağı puanlar/krediler 

araştırma görevlisinin yeterliğini değerlendirmede önemli olacaktır. Ölçme-değerlendirmenin temel kurallarından biri, 

değerlendirmenin amaç ve öğrenim hedefleri ile uyumlu olmasıdır. Bu müfredatta, birer yıllık dönemlerin sonunda her 

uzmanlık öğrencisine o yılın ve daha önceki dönemlerin amaç ve hedeflerine yönelik bir değerlendirme yapılması 

öngörülmektedir. Bunun anlamı kıdemi farklı her uzmanlık öğrencisi için ayrı bir sınav gerekmesidir. Hem bu konudaki 
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sıkıntıyı azaltmak için merkezi bir soru bankası oluşturulması planlanabilir. Böyle bir soru bankası ile “ilerleme testi” 

uygulayarak aynı müfredatın farklı klinikler arasındaki uygulamalarını karşılaştırmak da mümkün olabilecektir. 

ii. Karne: Ölçme-değerlendirmede dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bilgi, beceri ve tutum değerlendirilirken bu 

alanları hepsinin birden tek yöntemle ölçülemeyeceğidir. Örneğin bir test sorusu ile tutum değerlendirmek mümkün değildir. 

Bu sebeple farklı ve yeni yöntemlerin kullanılması gerekebilir: 

 Hasta ile iletişimin değerlendirilmesi 

 Olgu çalışmaları 

 Portfolyo çalışmaları 

 Öğrenim rehberi hazırlanan beceriler için değerlendirme rehberleri eşliğinde izlem 

 Nesnel Örgün (yapılandırılmış) Klinik Sınavlar (NÖKS veya OSCI) 

 Yapılandırılmış yazılı sınavlar (CORE) 

 Yapılandırılmış sözlü sınavlar 

 

Değerlendirmede beş ana başlık altında elde edilen puanlar, aşağıdaki çarpanlarla çarpılarak genel niteliksel not ortalaması bulunur: 

Bilgi x 0.30 

Beceri x 0.30 

Tutum x 0.15 

Akademik Gelişim x 0.15 

Etik/Profesyonellik x 0.10 

TOPLAM X 1 
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Uzmanlık öğrencisinin performansının değerlendirmesinde ürettiği hizmet, asiste ettiği ve yaptığı ameliyatlarda geçirdiği süre, bilimsel 

etkinliklerde sergilediği ürünler de önemlidir. Bu tür bir değerlendirme için bir kredilendirme sistemi kullanılacaktır. Bu sisteme göre: 

 

KURAMSAL ETKİNLİKLER 

ETKİNLİK TÜRÜ KREDİ DEĞERİ 

(BİRİM) 

TOPLANMASI BEKLENEN EN DÜŞÜK KREDİ 

Katılım Sunum 

100 KREDİ /yıl 

Öğretim Üyesi Dersleri 1  

Seminer 1 x 2 

Konferans  1 x 2 

Olgu sunum saati 1 x 2 

Makale saati 1 x 2 

Multidisipliner bilimsel toplantılar 1 x 2 

 

UYGULAMALI ETKİNLİKLER 

UYGULAMA 

ADI 

UYGULANMASI 

BEKLENEN EN AZ 

SAYI 

HER BİR UYGULAMA İÇİN 

HARCANACAK BİRİM ZAMAN 

(SAAT) 

BİRİM 

KREDİ 

(HER SAAT 

İÇİN) 

TOPLANAN 

KREDİ 
YILLIK ALMASI GEREKEN EN AZ KREDİ 

Ameliyat 

(katıldığı) 
100 Ameliyat süresi ½ 50 50 

Ameliyat 

(yaptığı) 
50 Ameliyat süresi 1 50 50 
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ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ 

ETKİNLİK TÜRÜ KREDİ DEĞERİ 
UZMANLIK SÜRESİ BOYUNCA TOPLANMASI BEKLENEN  

EN ALT KREDİ TOPLAMI 

Yurt İçi Yayın 5 

15 

Yurt Dışı Yayın 10 

Yurt İçi sözlü bildiri-

poster 
3 

Yurt dışı sözlü bildiri-

poster 
6 

Araştırma projesinde 

görev alma 
5 

Bitirilmiş araştırma 

projesi 
10 

 

AKADEMİK GELİŞİM ETKİNLİKLERİ 

ETKİNLİK TÜRÜ KREDİ DEĞERİ 
UZMANLIK SÜRESİ BOYUNCA TOPLANMASI BEKLENEN 

EN ALT KREDİ TOPLAMI 

Bu amaçla düzenlenen kurslar (mikrocerrahi, kanıta dayalı tıp, biyoistatistik, 
hayvan deneyleri kursları gibi) 

1/saat 100 

STE etkinlikleri (TTB tarafından kredilendirilenler arasından) 

Sosyal bilimlerin tıpla ilgili alanlarında yapılan etkinlikler (Fakülte tarafından 
kredilendirilenler) 

Akademik Komitelerde Üyelik 
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ROTASYONLAR 

Rotasyonlarda, tanımlanmış kuramsal ve uygulamalı 

etkinliklerden saat/kredi uygulaması yöntemiyle kredi 

toplanır. 

Rotasyonlarda kuramsal ve uygulamalı etkinliklerden ayda en az 10 kredi / ay toplanması 

beklenir. 

 

UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİ BOYUNCA TOPLANACAK EN AZ PUANLAR 

Kuramsal 600 

Uygulama (Ameliyat) 600 

Akademik Gelişim 

Etkinlikleri 

100 

Araştırma Etkinlikleri 15 

Rotasyon  120 

 

Her dönemin sonunda beş alt başlıktan elde edilen puanlar ve elde edilen krediler “Uzmanlık Öğrencisi Yeterlik Fişi”ne yazılır ve ilgili makama 

gönderilir. Bu tür not/kredi sistemlerinin uygulanabilmesi için fakültelerde Fakülte Kurulu kararı, SB Eğitim Araştırma Hastanelerinde Eğitim 

planlama Komisyon kararı almak gerekir. 

 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

A. Bilgi:  

 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin ÇEP kapsamı konularını bilmek 
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B. Beceri: 

 Her tür klinik uygulamalar, muayeneler, girişimler 

 Hastane şartlarını, koşullarını bilmek, 

 Kayıt formlarını doğru doldurmak 

 Cerrahi beceriler 

C. Genel Davranış (Tutum) 

 Kendine güven ve kendini eğitme sorumluluğu 

 Hastaya ve yakınlarına davranış, önyargısız olmak 

 Sorunlu hasta ile başa çıkabilmek 

 Diğer disiplinlere yaklaşım, onlarla ilişkiler 

 Acilde paniğe kapılmamak, stresle baş edebilmek 

 Meslektaşlarına doğru yaklaşım 

 Ekip çalışması; hiyerarşik düzeni bilmek ve uymak 

 Liderlik yapabilmek 

 Kendi kayıtlarını tutabilme sorumluluğu 

 Rotasyonlar sırasında da kendi sorumluluğunu bilmek ve anabilim dalımız çıkarlarını koruyabilmek 

D. Akademik Gelişim 

 Tanı koymayı öğrenmek 

 Tedaviyi öğrenmek 

 Bilgiyi uygulamak 

 Yayın yapmak ve sunmak 

 Etik kurul kurallarını bilmek 
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 Kendini eğitme kurallarını bilmek 

 İstatistiksel yöntemleri kullanmak 

 Sunu tekniklerini bilmek, kullanmak 

 Deneysel araştırma kursu almış olmak 

 Araştırma için proje hazırlamak 

 Tez yazmak 

 Farklı kurumları tanımak için (rotasyonlar vs.) çaba göstermek 

 Yeterlik sınavına hazırlanmak 

 Portfolyo çalışmaları yapmak 

E. Etik ve Profesyonellik: 

 Uzmanlık alanına ilgi 

 Öğrenme ve Öğretme arzusu 

 İş kalitesi (verim) 

 Hasta ve hekim haklarını bilmek 

 Eğitilenin haklarını bilmek 

 Sağlık personelinin görev ve sorumluluklarını bilmek 

 Fotoğraf çekme ve imaj sistemlerini bilmek 

 Dudak/damak yarığı takımını (ortodonti, odyoloji, vs) idare edebilmek 

 Kraniyofasiyal cerrahi takımının faydalarını fark etmek 

 El cerrahisi yan dalının ve avantajlarının farkında olmak 

 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin medikolegal sorumluluklarını bilmek 

o Bilgilendirme formları, 
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o TCK, 

o Onam formları, 

o Eser sözleşmesi, 

o Diğer meslektaş hataları ile karşılaşınca ne yapacağını bilmek, 

o Mesleki sigorta sistemlerini bilmek 

 Gelişen ve değişen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin farkında olmak ve kendini yenileyebilmek 

 Türkiye’deki Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi gerçeğini, yan dal ve doktora seçeneklerini bilerek kariyerini planlamak 

 Ulusal ve uluslararası yeterlik kavramlarının farkında olmak 

 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin tarihçesini bilmek 

 Serbest hekimlik uygulama kurallarının farkında olmak 

 Farklı disiplinler ile ortak çalışmanın avantaj-dezavantajlarının farkındalık 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri: Her yılın sonunda asistanlardan aşağıdaki konuları içeren geribildirim alınır: 
 

1. Asistan hekimlerin isim ve adresleri, eğitimdeki süreleri. 
2. Klinik deneyim: Asistan karneleri dikkate alınarak asistan hekimlerin klinik deneyimlerinin tanımlanması.  
3. Eğitimin tanımlanması: Asistan hekimlerin eğitim süreci üzerine yapılan yorumlar. 
4. Asistan hekimler için olanaklar: Kalacak yer, sekreter desteği, personelin kullanımı için donanım, kütüphaneye ulaşım, çalışma odası, 

araştırma olanakları. 
5. İş bölümü: Asistan hekimlerin kendi arasında ve asistan hekimler ile uzman hekimler arasındaki iş bölümünün tanımlanması. 
6. Çalışma saatlerinin tanımlanması: Gözetim altında verilen eğitim, gözetim olmadan verilen eğitim ve klinik çalışma süreleri arasındaki 

ilişki. Eğitimcinin verdiği eğitimin kapsamı. Resmi eğitim ve fırsatlar değerlendirilerek yapılan eğitim arasındaki ilişki. Araştırma ve 
çalışma için harcanan zamanın tanımı.  
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b. Eğitimin Standardizasyonu: Kurumlararası standardizasyonu sağlamak için, branş içi rotasyonlar planlanmış ve uzmanlık 

öğrencisinin kendi kurumunda eksik kaldığı konuları, başka bir yurt içi kurumda veya yurt dışında bilgi, görgü artırmak amacıyla 

ve gözlemci statüsünde tamamlaması için, gereği halinde kullanılabilecek fırsatlar oluşturulmuştur. 

ÇEP İÇİ ROTASYONLAR ROTASYON SÜRESİ YIL 

ZORUNLU 

1. Yanık 3 ay 3 – 4. yıl 

2. Deneysel cerrahi (Sertifika programı dahil) 2 ay 3 – 4. yıl 

3. Seçmeli 3 ay 4 -5. yıl 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Doğumsal anomaliler
doğumsal anomaliler
klinik uygulamalar kepçe kulak,makrotia

mikrotia
diğer kulak anomaliler
diğer kulak anomalileri
göz kapağı pitozisi
diğer göz kapağı anomalileri
yarık dudak onarımı
yarık dudak
yarık damak
alveolar yarık
velofarengeal yetmezlik
yarık dudak burun deformitesi
diğer yarıklar
kraniyosinostoz
mandibular deformiteler
maksiller deformiteler
TME deformiteleri
Boyun bölgesindeki doğumsal anomaliler
sindaktili onarımı
polidaktili onarımı
polidaktili
sindaktili
ekstremitelerin diğer doğumsal anomalileri
hipospadias-epispadias
diğer genitoüriner anomaliler
derinin doğumsal tümöral oluşumları
dev pigmente nevüs
hemanjiomlar
vaskuler/lenfatik malformasyonlar
diğer doğumsal anomaliler
damak fistülü

yüzün yumuşak doku hasarı

yüz kırıkları
diğer yüz yaralanmaları
el ve üst ekstremitenin deri örtüsü hasarları 
yaralanmaları
el ve üst ekstremitenin kas-tendon-damar-
sinir yaralanmaları
el ve üst ekstremitenin kemik yaralanmaları
el ve üst ekstremitenin amputasyonları
el ve üst ekstremitenin diğer yaralanmaları
alt ekstremitenin deri yaralanmaları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
alt ekstremitenin kas-tendon-damar-sinir 
yaralanmaları
alt ekstremitenin kemik yaralanmaları
alt ekstremitenin amputasyonları
alt ekstremitenin diğer yaralanmaları

GG- Genel girişimler
Cerrahi hastalarda medikal sorunları tanıma, 
cerrahiye hazırlık yapma

ASA fiziksel durum sınıflamasını kullanarak 
ilgili operasyonel risklerini belirler.
Preoperatif görüntüleme yöntemlerinin 
temalarını ve sınırlarını bilir.

İlişkili preoperatif sorunları tanır.

Kardiovaskuler hastalıkları, aritmi, istemik 
kalp hastalığı, konjestif kalp hastalığı, 
hipertansiyon, periferal damar hastalığı, 
daha önceki kalp kapak replasmanlarını 
içeren kapak anormallikleri
Solunumsal hastalıklar, astım, kronik 
obstriktif akciğer hastalıklar, restriktif 
hastalık, renal yetersizlik ve bozukluklar.
Endokrin ve metobolik bozukluklar, 
diabetes mellitus, obesite, adrenal 
yetersizlik, hipotiroidizm, hipertiroidizm
Hematolojik bozukluklar
Hepatik ve gastrointestinal bozukluklar.
Otoimmün bozukluklar
Nörolojik bozukluklar.
Psikiyatrik bozukluklar.
Malign hipertermi.

Yaşa bağlı olan fizyolojik değişikliklerin ve 
gebelik ve buna bağlı fizyolojik 
değişikliklerin cerrahi anlamda farkına varır.
Pediatrik ve yetişkin hastalar arasındaki 
farkı cerrahi anlamda algılar.
Sık kullanılan ilaçların cerrahi anlamda 
farkına varır.
Postoperatif komplikasyonlardan korunmak 
için önlemler alır, risk faktörlerini teşhis 
eder ve bunların gelişimindeki temel 
basamakları bilir.

Bakteriyel endokardit, myokard iskemisi ve 
infaktı, derin ven trombozu, pulmoner 
emboli, atelektazi, pnömoni

Anestezi premedikasyonunun nasıl 
yapıldığını bilir.
Yara pansumanı ilkelerini bilir.

Cerrahi bir girişimi uygulama Antiseptik solüsyonları kullanır.
Aseptik ve antiseptik teknikleri ve bunların 
prensiplerini kavrar.
Antiseptik solusyonların avantajlarını ve 
dezavantajlarını bilir,
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Diatermik koagulasyon kullanır.
Diatermik koagülasyon cihazlarının fiziksel 
ve elektriksel temellerini kavrar.
Kullanım gerekçelerini sıralar.
Oluşabilecek sorunları tanımlar ve kaçınma 
yöntemlerini açıklar.

Cerrahi girişim sırasındaki kompresyon ve 
traksiyon yaralanmalarının oluşum 
temellerini bilir ve bunlardan sakınmanın 
gerekliliğini değerlendirir.
Lokal, bölgesel ve genel anestezi şekline 
bağlı komplikasyonları, temel 
endikasyonlarını ve kontraendikasyonlarını 
bilir.
Cerrahi girişim sırasında sık kullanılan 
ilaçların seçim ve kullanım ilkelerini kavrar 
ve bunların kullanımında olabilecek 
komplikasyonlardan sakınma yöntemlerini 
bilir.

Lokal anestezik ajanlar, sedatifler, 
narkotikler, nöromuskuler bloker ajanlar

Ameliyat sırasında oluşabilecek sorun ve 
komplikasyonları zamanında tanır ve çözer.

Beklenmedik kanamalar, malign hipertermi, 
aritmi, hipertansiyon, kardiak arrest, 
hipoksi, beklenmeyen ilaç reaksiyonları.

Damaryolu açma becerisi kazanır.

Ressusitasyon, elektif cerrahi hazırlığı ve 
uzun dönem intravenöz tedavi için damar 
yolu açar.
Oluşabilecek komplikasyonları tanır, 
önlemini alır. Komplikasyon olması 
durumunda çözer.

Ameliyat sonrası takip yapma

Farmakolojik ve non-farmakolojik 
yötemlerle cerrahi hastalarında ağrının 
giderilme yöntemlerini kavrar.

Oral, parenteral, epidural veya hasta 
kontrollü yöntemler ile analjezik ilaçların 
kullanım tekniklerinin, endikasyonlarının, 
kontraendikasyonlarının ve 
komplikasyonlarının belirlenmesi

Ameliyat sonrası sorunların gelişim 
mekanizmalarını kavrar, tanısını koyar ve 
tedavi eder.

Derin ven trombozu, pulmoner 
tromboembolizm, atelektazi, pnömoni, 
hipoksi, hiperkapni, solunum yetmezliği,
Miyokard iskemisi ve infarktı, konjestif kalp 
yetmezliği, aritmi, hipotansiyon,
Oligüri, ateş, bakteriyemi, deliryum, 
gastroduodenal stress ülseri, bası yaraları, 
ileus, parotit

Ameliyat sonrası takip yapar. Vital bulguları takip eder.
Analjezi ve sedasyon sağlar.
Sıvı-elektrolit dengesini ve beslenmeyi 
düzenler.
Yara bakımı yapar, kateter veya dren takibi 
yapar.
İyileşme döneminde hastayı izler.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi dönemde etkin ve insancıl bir 
şekilde hasta, hasta yakınları veya ilişkili 
kişiler ile iletişim kurar
Ameliyat sonrası dönemde hastayı eğitir, 
önerilerde bulunur.

Yara bakımı ve iyileşmesini bilme
Yara iyileşmesi tiplerini ve mekanizmalarını 
tanımlar.

Normal yara iyileşme süreç ve 
mediatörlerini ve bunların klinik ile 
ilişkilerini tanımlar.

Yara iyileşmesini olumlu ve olumsuz 
etkileyen unsurları sıralar.

Yara iyileşmesine zarar veren ve yara 
iyileşmesi ile ilgili unsurları sıralar ve 
bunların etkilerin en aza indirilmesi için 
gerekenleri kavrar.

Yara kapama yöntemlerini sıralar.

Primer kapatma, gecikmiş primer kapatma 
ve ikincil yara iyileşmelerinin ayrımını 
yapar ve bunların endikasyonlarını koyar.
Yara bakımında deri greftlerinin ve fleplerin 
kullanım ilkelerini sıralar.

Dikiş malzemelerini ve yara bakım 
ürünlerini kavrar.

Çeşitli dikiş malzemeleri, deri zımbasının 
kullanım alanlarını sınıflar.
Yara örtüleri, vakum yardımlı kapama, dren 
ve drenaj yöntemleri temel uygulamalarını 
kavrar.
Yara iyileşmesinde bulaş ve ilişkili 
komplikasyonları sıralar.

Hemostaz ve kan ürünlerinin kullanımını 
bilme Normal hemostaz mekanizmasını kavrar.

Koagülasyon kaskadını özümser, intrensek 
ve ekstrensek yolları kavrar.
Pıhtılaşmayı etkileyen unsurları sıralar.

Kanama bozuklukları ve hiperkoagulabilite 
durumlarını sıralar.
Kan ve kan eşdeğeri ürünlerin 
transfüzyonlarını kavrar.

Sıvı-elektrolit tedavisi yapma, asit-baz 
sorunlarını tanıma ve tedavi etme Sıvı elektrolit dengesini kavrar.

Vücut sıvı kompartmanlarını, yapısını, 
fizyolojik sıvı temelini tanımlar.
Ozmotik aktiviteyi ve onkotik basıncı 
tanımlar.
Elektrolit alışverişi ve osmotik dengeleme 
mekanizmalarını, volüm dengelenmesini 
açıklar.

Asit-baz dengesini kavrar.

Asit-baz tampon sistemini, asit-baz 
hemostaz mekanizmalarını ve cerrahi 
hastalıklarda asit baz tedavisini kavrar.

Gerekli bakım, mevcut bozuklukları 
düzeltmek, kayıpları yerine koymak için 
uygun sıvı elektrolit tedavisini yapar ve sıvı 
elektrolit takibini yapar.

Cerrahi hastalarda sık kullanılan intravenöz 
solusyonların içeriğini bilir
İntravenöz solusyonların kullanım 
gerekçelerini ve yan etkilerini sıralar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Serum ve idrar biyokimyası ve kan gazlarını 
değerlendirir, klinik yorumunu yapar; buna 
dayanarak uygun tedavi uygular.

Metabolik asidoz ve alkaloz, solunumsal 
asidoz ve alkaloz, karışık asit baz 
bozuklukları, hiponatremi, hipernatremi, 
uygunsuz antidiüretik hormon salınım 
sendromu, Diabetes Insipitus

Hemodinami, şok ve oksijenizasyon 
yönetimi

Farklı nedenlerden kaynaklanan şoku tanır, 
fizik muayeneyi yapar; uygun tedavi 
yaklaşımında bulunur.
Solunum sıkıntısını tanır, fizik muayene ve 
tetkikleri yapar, cerrahi hastalardaki klinik 
problemler ile ilgili kararları verir.

Akciğer hacimlerini, akım hızlarını, 
basınçları ve bunların anlamlarını kavrar.
Oksijen iletim yolundaki bölümleri, işlevleri 
etkileyen unsurları kavrar.
Oksijen iletim yolu sorunlarını cerrahi 
hastalardaki klinik problemlerle 
ilişkilendirir.
Sorunları önleme, tanı koyma ve tedavi etme 
açısından ölçütleri sıralar.
Temel kavramları anlayıp mekanik solunum 
cihazı kullanımı ile ilişkilendirir.

Metabolik ve nutrisyonel bakım yapma

Cerrahi hastalığa karşı oluşan metabolik 
cevabı anlar; klinik sorunların önemi ile 
ilişkilendirir ve takibini yapar.

Cerrahi hastalardaki metabolik cevapları 
başlatan ya da katkıda bulunan uyarıları 
belirler.
Nöroendokrin yollar, sitokin ve diğer 
mediatörlerin metabolik cevaptaki rollerini 
kavrar ve bu bilgilerle temelinde klinik 
bakım yaklaşımlarını belirler.
Akut cerrahi hastalıkla birlikteliği olan 
metabolik değişikliklerin basit metabolik 
değişikliklerle ayrımını yapar.

Cerrahi hastada beslenmenin önemini 
kavrar, malnutrisyonu tanır.

Cerrahi hastadaki protein ve enerji 
gereksinimlerini saptar, gerekli parenteral, 
enteral preperatları belirler.
Cerrahi hasta bakımında potansiyel önemi 
olan proteinler, vitamin A, C, D, K, çinko, 
folik asit gibi ihtiyaç maddelerini ve 
bunların işlevlerini tanımlar.
Cerrahi hastada malnutrisyone yol açan 
nedenleri sıralar.
Oral ve parenteral beslenmeye katkıda 
bulunan laboratuvar değerleri ve klinik 
unsurları belirler.
Enteral ve parenteral beslenme ile ilişkili 
komplikasyonları sıralar.

Cerrahi hastada yatağa bağımlılığın 
tehlikelerini kavrar.

Yatağa bağımlılığın metabolik ve fizyolojik 
etkilerini sıralar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Komplikasyonlarını ve komplikasyonlardan 
korunma yöntemlerini sıralar. - bası yaraları, 
tromboemboli, vb.

Travma ve yanıkların yönetimi
Travma nedeniyle başvuran hastanın tanı ve 
tedavisini yönetir.
Yanık nedeniyle başvuran hastanın tanı ve 
tedavisini yönetir.

Yanıklı hastada ortaya çıkan patofizyolojik 
değişiklikleri tanımlar.
Yanıkta ortaya çıkan sistemik ve lokal 
değişiklikleri sıralar.
Yanık sınıflamasını ve özel yanık tiplerini 
tanımlar.
1, 2 ve 3.derece yanıkların klinik ayırımı ve 
yanık olan yüzey alanını hesaplamak için 
kullanılan yöntemleri sıralar.
Elektrik yanıkları, kimyasal yanıklar ve 
inhalasyon yanıklarını tanımlar, özelliklerini 
sıralar.
Yanıkta ilk müdahaleyi gerçekleştirir.
Yanıkta hipovolemi ve sıvı tedavisini 
açıklar.
Sıvı açığı hesabı yapar ve sıvı tedavisini 
planlayıp uygular.
Pansuman ve cerrahi tedavi ilkelerini bilir 
ve uygular.
Acil fasyotomi, tanjansiyel eksizyon, geniş 
greftleme yapabilir.
Küçük ve büyük yanık pansumanı yapar.
El yanıklarında atel uygular.
Yanık komplikasyonlarını bilir, zamanında 
tanır ve tedavi eder.
Akut yanık sonrası skar ve kontraktür 
azaltıcı önlemleri uygular.
Yanıklı hastada enfeksiyon tedavisi yapar.
Sistemik kompliksayonları tanır ve tedavi 
eder.
Yanıklı hasta ve ailesi ile iletişim kurarken 
empati yapabilir.

Yanık hastalarının ağrı, deformite kaygısı ve 
izolasyon gibi nedenlerle ek bir psikolojik 
baskı altında olduğunun farkına varır.
Hasta yakınları ile olan iletişiminde 
destekleyici davranır.
Bu hastaların tedavisinde sterilite 
kavramının yaşamsal öneminin farkına varır 
ve uygular.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın enfeksiyona duyarlılığını 
düşünerek asepsi/antisepsi konusundaki 
önlemlere tam olarak uyar ve 
çevresindekilerin de uymasına özen gösterir
Hasta pansumanlarında ağrıyı azaltacak 
önlemleri almaya özen gösterir.
Hastanın pansuman sırasındaki ağrısını 
azaltmak için gerekli bütün yöntemlere her 
seferinde başvurur.

Sepsis ve cerrahi enfeksiyon yönetimi

Cerrahi hastalardaki bulaşıcı enfeksiyonları 
belirler ve taşıyıcılık, profilaksi, tanı ve 
tedavi ilkelerini kavrar.

Nozokomial pnömoni, kateter ve prostetik 
alet enfeksiyonları, psödomembranöz 
enterokolit, viral hepatit, HIV, AIDS, 
tüberküloz, sitomegalovirus, herpes 
simpleks virus, klostridial enfeksiyonlar, 
nekrotizan fasiitis, sistemik fungal 
enfeksiyonlar, vb

Cerrahi enfeksiyonlarda fizyopatolojik 
temelleri tanımlar.

Fizyolojik, hücresel, olayları ve lokal, 
sistemik inflamatuar cevaptaki mediatörleri 
açıklar.
Akut ve kronik inflamasyonun patolojik 
özelliklerini tanımlar.
Enfeksiyon gelişimine karşı lokal ve 
sistemik savunma mekanizmalarını açıklar.
Sepsis ve septik şokun karakteristik 
metabolik ve hemodinamik özelliklerini ve 
bunların farklı organlardaki sistemik 
etkilerini tanımlar.

Cerrahi yara enfeksiyonu için risk 
faktörlerini belirler.

Cerrahi hastalardaki enfeksiyon kontrol 
prensiplerinin sıralar.

Enfeksiyon oluşumunu minimale 
indirgemek için önlem alır.

Uygun tedaviyi uygular veya enfeksiyon 
hastalıkları uzmanınndan konsültasyon ister.

Antimikrobiyal aktivite paternlerini, 
potansiyel yan etkileri, ilaç etkileşimlerini 
bilir.
Klinik duruma göre antibiyotik dozunu 
belirler.
Abse drenajı yapar.

BB- Yüzün yumuşak doku yaralanmaları Hasta yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Yaralanmanın oluş mekanizmasını açıklar
Yaralanma etkenini tanımlar
Yaralanmadan sonra geçen süreci tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Yüzün fonksiyonlarını değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek yaralanmaların varlığını 
değerlendirir
Uzak bölgelerdeki ek yaralanmaların 
varlığını değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Hastanın oral beslenme durumunu 
değerlendirir
Gerektiğinde N/G, veya parenteral 
beslenmeyi planlar
Acil resusitatif müdahaleleri planlar
Varsa enfeksiyonu tedavisini planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

BB- Yüz kırıkları yüz kırıklarının yönetimi tanı koyar normal yapı ve işlevi tanımlar
yüz kemiklerinin anatomisini tanımlar
yüz kemiklerinin embriyolojik gelişimini 
tanımlar
yüz kırıklarının epidemiyolojisini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
yüz kırıklarının oluş mekanizmalarını 
tanımlar
fizik muayene yapar
bakmakla asimetrileri değerlendirir
palpasyon ile yüzün kolon ve rimleri 
değerlendirilir
TME, göz muayeneleri yapılır. konuşma ve 
yutma fonksiyonları değerlendirilir
fotoğraf çeker
ayırıcı tanı yapar
Eşlik eden diğer sistem yaralanmalarının 
varlığını değerlendirir
İntrakranial yaralanmaları değerlendirir
Kontaminasyon ve enfeksiyon durumunu 
değerlendirir

tedaviyi yönetir tıbbi tedaviyi düzenler
hastanın oral beslenme durumunu 
değerlendirir
Gerektiğinde NG veya parenteral 
beslenmeyi planlar
Acil resüstatif müdaheleleri planlar
Varsa enfeksiyon tedavisi planlar
cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takiplerini yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

54/173



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Plastik,	  Rekonstrüktif	  ve	  Estetik	  Cerrahi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  10/128

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Yüzün diğer yaralanmaları yüzün diğer yaralanmalarını yönetir Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Basit ve parçalı cilt kesilerini tanımlar
Avülsiyonlu masif yaralanmaları tanımlar
Fasiyal sinir anatomi ve yaralanmalarını 
tanımlar
İntraoral mukoza ve diş yaralanmalarını 
tanımlar
Parotis ve diğer tükrük bezi anatomisini ve 
yaralanmalarını tanımlar
Göz ve görme anatomisini ve fizyolojisini 
tanımlar
Fizik muayene yapar
bakmakla asimetri ve yaralanmaları 
değerlendirir
görmeyi değerlendirir
Yüz fonksiyonunu ve duyuyu değerlendirir
intraoral mukozayı ve dişi dizlimini 
değerlendirir
parotis ve diğer tükrük bezlerini derlendirir
fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
eşlik eden diğer yaralanmaları tanımlar
enfeksiyon ve kontaminasyon durumunu 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi yönetir
hastanın oral beslenme durumunu 
değerlendirir
Gerektiğinde NG ve parenteral beslenmeyi 
planlar
acil resüstatif müdaheleleri yapar
varsa enfeksiyon tedavisi planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
hasta dosyasını düzenler ,yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel kan 
hazırlıklarını planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve 
gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takiplerini yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
iletişim sorunlarını yönetir
oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirir ve onam alma hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Ortognatik deformiteler Ortognatik deformiteli hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
alt ve üst çene uyumunu tanımlar
oklüzyon tiplerini sınıflandırır
prognati , retrognati, openbite, overjet 
kavramlarını tanımlar
sefalometrik analiz için gerekli anatomik 
noktaları ve açıları tanımlar
Kısa ve uzun yüz kavramlarını tanımlar
Fizik muayene yapar
bakmakla yüzdeki asimetriyi değerlendirir
Alt ve üst çene ilişkisini değerlendirir
Diş dizilimini değerlendirir
Temporomandibular eklem hareketlerini 
değerlendirir
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
yüzde asimetri oluşturan sendromların 
varlığını değerlendirir
Tanı için gerekli tetkikleri ister ve 
değerlendirir
Sefalometrik analiz için gerekli radyolojik 
tetkikleri ister ve ölçümleri yapar
gerekirse Bilgisayarlı tomografi ve 
panoramik grafileri ister ve değerlendirir

Tedaviyi yönetir cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
hasta dosyasını düzenler yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
gerekli konsultasyonları yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini yapar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve 
gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takiplerini yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Temporomandibuler eklem 
bozuklukları

Temporomandibular eklem bozukluklarını 
yönetir Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Temporomandibular eklemin anatomisini 
tanımlar
Normal temporomandibular eklem 
hareketlerini tanımlar
temporomandibular eklem bozukluklarının 
etiyolojisini sıralar
temopromandibular ekleme komşu anatomik 
yapıları sıralar
Fizik muayene yapar
Ağız açıklığını ve ve ağız hareketlerini 
değerlendirir
Yüzde asimetriyi değerlendirir
El ile TME muayenesi yöntemlerini sıralar 
ve uygular
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Konjenital gelişim geriliklerini sıralar
ilgili sendromları sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Beraber görülen diğer sistem 
rahatsızlıklarını sıralar

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Gerekli analjezik ve kas gevşetici tedaviyi 
düzenler
Etiyolojide Psikiyatrik neden varsa ilgili 
konsultasyonu ister ve tedavisini düzenler
gerekli istirahat splinti ve ıssırım bloklarının 
yapılmasını sağlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler ,yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini yapar
cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve 
gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takiplerini yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Bilgilendirme ve onam Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Yarık dudak Yarık dudak hastasının yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Dudağın yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar

Dudak yarıklarının sınıflandırılmasını yapar.
Dudak yarıklarının embriyolojik gelişimini 
açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Dudak yarıklarının epidemiyolojisini açıklar

dudak yarıklarında hereditenin önemini bilir
Fizik muayene yapar.
Dudağı analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Konuşma ve yüz gelişimini kaydeder
Ayırıcı tanı yapar
Ek anomalileri sıralar
Dudak yarığı bulunan sendromları sıralar
Başka sistemlerdeki bozuklukları sıralar
Diğer yüz yarıklarından farkını bilir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Beslenme ilkelerini açıklar
Ortodontik tedaviyi açıklar ve ortodontiste 
yönlendirir
İşitme ve konuşma tedavisi için KBB ye 
yönlendirir
Otit ve aspirasyon pnömonisi vb 
enfeksiyonlar varsa tedavi eder
Ek diğer sistem hastalıklarının 
konsultasyonu ve tedavisini sağlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sırala
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

İletişim sorunlarını yönetir
Bilgilendirme yapar ve onam alır Hastayı ve ailesini bilgilendirir

Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun alınmasını sağlar

BB- Yarık damak Yarık damak hastasının yönetimi Yarık damak deformitesinin tanısını koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Damağın yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Damak yarıklarının sınıflandırılmasını 
yapar.
Damak yarıklarının embriyolojik gelişimini 
açıklar
Damak yarıklarının epidemiyolojisini 
açıklar
Damak yarıklarında hereditenin rolunu bilir
Fizik muayene yapar.
Damağı analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Konuşma ve yüz gelişimini kaydeder
Ayırıcı tanı yapar
Primer ve sekonder damak yarıklarında 
görülebilen Ek deformiteleri sıralar
Damak yarığı tipine göre sorunların 
farklarını bilir
Bu deformiteye bağlı etkilenebilecek 
sistemleri sıralar
Diğer sendromik deformitelerdeki damak 
yarıklarından farklarını bilir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Beslenme ilkelerini açıklar
Ortodontik tedaviyi açıklar ve ortodontiste 
yönlendirir
İşitme ve konuşma tedavisi için KBB ye 
yönlendirir
Otit ve aspirasyon pnömonisi vb 
enfeksiyonlar varsa tedavi eder
Ek diğer sistem hastalıklarının 
konsultasyonu ve tedavisini sağlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme yapar ve onam alır Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun alınmasını sağlar

BB- Yarık dudak burun deformitesi
Yarık dudak burun deformitesi olan hastanın 
yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Dudağın ve burnun yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar
Dudak yarığına bağlı burun deformitesinin 
çeşitlerini bilir.
Dudak-burun embriyolojik gelişimini 
açıklar
Yarık dudak burun deformitesinin görülme 
sıklığını bilir

Dudak yarıklarında hereditenin önemini bilir
Fizik muayene yapar.
Dudağı ve burnu analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Nefes alma ve yüz gelişimini kaydeder
Ayırıcı tanı yapar
Ek deformiteleri (septum deviasyonu 
vs)sıralar
Dudak yarığı tipine göre burun deformitesi 
farklılıklarını bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Burun deformitesine bağlı etkilenebilecek 
sistemleri sıralar
Diğer burun deformitelerinden farkını bilir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Beslenmenin nasıl yapılacağını açıklar
Ortodontik tedavinin veya aparey 
kullanımının faydasını açıklar ve 
ortodontiste yönlendirir
Nefes alma, nazal konuşma için gerekiyorsa 
konsültasyon ister
Ek diğer sistem hastalıklarının 
konsultasyonu ve tedavisini sağlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme yapar ve onam alır Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun alınmasını sağlar

BB- Alveolar defektler
Yarık damak dudaklı hastadaki alveolar 
defektlerin yönetimi Alveolar yarık deformitesinin tanısını koyar Bu bölgedeki Normal yapı ve işlevi tanımlar

Alveolar bölgenin yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar
Dudak-damak yarıklarının 
sınıflandırılmasını yapar, Alveolar yarıkların 
sınıflandırmadaki yerini bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Dudak-Damak yarıklarının dolayısıyla 
alveolar yarıkların embriyolojik gelişimini 
açıklar
Dudak-Damak yarıklarının 
epidemiyolojisini açıklar
Alveolar yarıklarda hereditenin rolunu bilir
Fizik muayene yapar.
Dudak-Damağı analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Konuşma ve yüz gelişimini kaydeder
Ayırıcı tanı yapar
Primer ve sekonder damaktaki Ek 
deformiteleri sıralar
Dudak-damak yarığı tipine göre alveolar 
yarıkların farklılıklarını bilir
Bu deformiteye bağlı etkilenebilecek 
sistemleri sıralar
Diğer alveolar deformitelerden farkını bilir
Kemik grefti donör sahalarını bilir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Beslenme sorunları varsa çözümünü arar
Ortodontik tedavinin veya aparey 
kullanımının faydasını açıklar ve 
ortodontiste yönlendirir
İşitme ve konuşma ile ilgili sorunların 
tedavisi için KBB ye yönlendirir
Otit ve aspirasyon pnömonisi vb 
enfeksiyonlar varsa tedavi eder
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi seçeneklerini anlatır
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme yapar ve onam alır Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun alınmasını sağlar

BB- Velofaringeal yetmezlik Velofarengeal yetmezlik hastasının yönetimi Velofarengeal yetmezlik tanısını koyar Bu bölgedeki Normal yapı ve işlevi tanımlar
Velofarengeal bölgenin yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar
Velofarengeal yetmezliğin anlamını ve 
nedenlerini sayar
Velofarengeal yetmezlik nedenlerini sayar
Damak yarığı ameliyatı sonrası görülme 
sıklığını sayar
Beraberinde fistül varlığını tanımlar
Fizik muayene yapar.
Dudak-Damağı yapıları analiz eder
Farengeal yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Konuşma ve yüz gelişimini kaydeder
Ayırıcı tanı yapar
Velofarengeal yetmezlik ile sonuçlanan 
diğer hastalıkları tanımlar
Primer ve sekonder damak yarıklarında Ek 
deformite ve nörolojik hastalıkları tanımlar
Bu deformiteye bağlı olarak etkilenebilecek 
sistemleri sıralar
Diğer konuşma bozukluklarından ayırıcı 
tanısını yapar
Fistüller ile birlikteliğinin varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden beslenme sorunları varsa 
çözümünü arar
Ortodontik tedavinin veya aparey 
kullanımının gerekliliğini araştırır ve 
gerekiyorsa ortodontiste yönlendirir
İşitme ile ilgili sorunların tedavisi için KBB 
ye yönlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Konuşma ile ilgili sorunların tedavisi için 
Odyolojiye yönlendirir
Otit ve aspirasyon pnömonisi vb 
enfeksiyonlar varsa tedavi eder
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi seçeneklerini anlatır
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme yapar ve onam alır Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun alınmasını sağlar

BB- Damak fistülü Damak fistülü bulunan hastanın yönetimi Damak fistülü varlığının tanısını koyar Bu bölgedeki Normal yapı ve işlevi tanımlar
Damağın ve Velofarengeal bölgenin yapısal 
ve işlevsel anatomisini tanımlar
Damak fistüllerinin sınıflandırmasını yapar,
Damak fistüllerinin yarattığı ek sorunları 
bilir
Damak yarığı ameliyatı sonrası görülme 
sıklığını bilir
Beraberinde velofarengeal yetmezlik 
varlığını tanımlar
Fizik muayene yapar.
Damak yapıları analiz eder
Farengeal yapıları değerlendirir
Burun, dudak kasları gibi yardımcı kaslarla 
yetmezliği azaltma çabaları tetkik edilir.

65/173



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Plastik,	  Rekonstrüktif	  ve	  Estetik	  Cerrahi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  21/128

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Konuşma ve yüz gelişimini kaydeder
Ayırıcı tanı yapar
Velofarengeal yetmezliğin diğer nedenlerini 
de bilir
Bu deformiteye bağlı olarak etkilenebilecek 
sistemleri sıralar
Damak fistülü ile birlikte velofarengeal 
alanda da sorun olup olmadığı 
değerlendirilir.
Diğer konuşma bozukluklarından ayırıcı 
tanısını yapar
Ek deformite ve nörolojik hastalıkları bilir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden beslenme sorunları varsa 
çözümünü arar
Ortodontik tedavinin veya aparey 
kullanımının gerekliliğini araştırır ve 
gerekiyorsa ortodontiste yönlendirir
Konuşma ile ilgili sorunların tedavisi için 
Odyolojiye yönlendirir
İşitme ile ilgili sorunların tedavisi için KBB 
ye yönlendirir
Otit ve aspirasyon pnömonisi vb 
enfeksiyonlar varsa tedavi eder
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi seçeneklerini anlatır
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir

Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme yapar ve onam alır Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun alınmasını sağlar

BB- Kraniyofasiyal anomaliler Kraniyofasyel anomalili hastayı yönetir
Kraniyofasyel anomalili hastanın tanısını 
koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Fizik muayene yapar

Ayırıcı tanı yapar

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Oral ve iv beslenme ilkelerini açıklar
Antibiyotik tedavisi gerekliyse verir

Konsultasyonların yapılmasını ve gerekli 
gördükleri tedavini n yapılmasını sağlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Komplikasyonları bildiği gibi tedavisini de 
bilir ve yapar
İletişim sorunlarını yönetir
hasta-doktor-sağlık personeli arasında 
oluşabilecek sorunları çözer

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirme
Hastayı ve ailesini bilgilendirmenin önemini 
anlar ve yapar
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Bilgilendirme formunun evde okunmasının 
önemini kavrar ve okunmasını sağlar
Onam formunun alınması

BB- Kafa tabanı tümörleri Kafa tabanı tümörleri Hastasının yönetimi Kafa Tabanı tümörlü hastanın tanısını koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Kafa tabanının yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar
Kafa tabanı tümörlerinin tiplerinin 
sınıflandırılmasını yapar.
Kafa tabanı tümörleriinin görülme sıklığını 
açıklar
Kafa içi basınç artması bulgularını sayar
Fizik muayene yapar.
Tüm yüz -başboyun bölgesindeki yapıları 
analiz eder.
Sistemik ve Nörolojik muayenesini yapar
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Göz ve göz bulgularını değerlendirir
işitme, koku alma gibi duyu muayenelerini 
yapar
Ayırıcı tanı yapar
Kafa içi kanama ile giden hastalıklardan 
ayırt eder.
Enfeksiyöz hastalıkların bulgularını sayar
Başka sistemlerdeki bozuklukları sıralar
Nörolojik hastalıkların belirtilerini sayar.

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Oral ve iv beslenme ilkelerini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Antibiyotik tedavisi gerekliyse verir
Kemoterapi verilecekse planının yapılması 
ve tedavisini yönetir
Radyoterapi verilecekse tedavisini planlar 
ve yönetir
konsultasyonların yapılmasını ve gerekli 
gördükleri tedavini n yapılmasını sağlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Komplikasyonları bildiği gibi tedavisini de 
bilir ve yapar
İletişim sorunlarını yönetir
hasta-doktor-sağlık personeli arasında 
oluşabilecek sorunları çözer

Bilgilendirme yapar ve onam alır Hastayı ve ailesini bilgilendirme
Hastayı ve ailesini bilgilendirmenin önemini 
anlar ve yapar
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Bilgilendirme formunun evde okunmasının 
önemini kavrar ve okunmasını sağlar
Onam formunun alınması
Onam formunun alınmasını sağlar

BB- Dudak ve ağız içi tümörleri Dudak ve ağız içi tümörlerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Dudağın topoğrafik anatomisini tanımlar
Dudak fonksiyonel anatomisini tanımlar
Ağız içi anatomiyi tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Dilin topoğrafik nörosensorial anatomisini 
tanımlar
Dilin fonksiyonel anatomisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Tümör lokalizasyonunu değerlendirir
Tümör sınırlarını ortaya koyar
Gerektiğinde insizyonel biyopsi alır
İlgili lenf nodlarını palpe eder
fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
konsultasyonları planlar
Primer/metastatik tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Dudak ve oral kavitenin tümör öncüsü 
lezyonlarını tanımlar
Dudak ve oral kavitenin tümörlerini 
sınıflandırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi yönetir
Hastanın oral beslenme durumunu 
değerlendirir
Gerektiğinde NG ve parenteral beslenmeyi 
planlar
Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar ve 
gerekçelerini açıklar
Trakeatomi gerekliliğini belirler
Lenf nodu diseksiyonu gerekliliğini ve 
genişiliğini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takiplerini yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Flep takibini yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Yüz kemiklerinin tümörleri Yüz kemiklerinin tümörlerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Yüz kemiklerini ve birbirleri ile 
komşuluklarını tanımlar
Yüz kemiklerinin yüzün önemli yapıları ile 
komşuşluklarını tanımlar
Fizik muayene yapar
Tümör lokalizasyonunu ve komşu yapılar ile 
ilişlkisini değerlendirir
Mandibula ve maksilla tümörlerinde 
oklüzyon ilişkisini değerlendirir
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
konsultasyonları planlar
Primer/metastatik tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar

Yüzün diğer primer ve metastatik 
tümörlerinden ayırıcı tanısını yapmak için 
gerekli konsultasyonları ve tetkikleri planlar

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi yönetir
Hastanın oral beslenme durumunu 
değerlendirir
Gerektiğinde NG ve parenteral beslenmeyi 
planlar
Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar ve 
gerekçelerini açıklar
Trakeatomi gerekliliğini belirler
Lenf nodu diseksiyonu gerekliliğini ve 
genişiliğini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takiplerini yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Tükrük bezi tümörleri Tükrük bezi tümörlerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Parotis bezi lokalizasyonunu ve stenson 
kanalı seyrini tanımlar
Submandibular tükrük bezi lokalizasyonu ve 
Wharton's kanalı seyrini tanımlar
Sublingual bez ve drenaj yollarını tanımlar
Minör tükrük bezlerini tanımlar
Fizik muayene yapar
Kitleyi palpe eder sınırlarını belirler
Fasiyal sinir paralizizlerini değerlendirir
Gerektiğinde ince iğne aspirasyon biyopsi 
alır
İlgili lenf nodlarını palpe eder
fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Baş boyun bölgesinde görülen diğer kitleler 
ile ayrımını yapar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
konsultasyonları planlar
Primer/metastatik tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Tük bezi tümörlerini sınıflandırır

Tedaviyi yönetir Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar ve 
gerekçelerini açıklar
Trakeatomi gerekliliğini belirler
Lenf nodu diseksiyonu gerekliliğini ve 
genişiliğini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takiplerini yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Kulak yaralanmaları Kulak yaralanmalarını yönetir Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Kulak anatomisini tanımlar
işitme ve denge fizyolojisini tanımlar
İç kulakta bulunan diğer sinir ve damarsal 
yapıların anatomisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Bakmakla dış kulak ve kulak kepçesini 
değerlendirir
Dış kulak yolunun ve kulak zarının 
otoskopik muayenesini değerlendirir
işitme muayenesi yapar
fotoğraf çeker
ayırıcı tanı yapar
İntrakranial yaralanmaları değerlendirir
fasiyal sinir yaralanmalarını değerlendirir
Eşlik eden maksillofasiyal yaralanmaları 
değerlendirir

tedaviyi yönetir tıbbi tedaviyi yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Varsa enfeksiyon tedavisi planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
hasta dosyasını düzenler yatışını yapar
Gerekli tetkikleri planlar
Gerekli, konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar ve 
gerekçelerini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve 
gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takiplerini yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Kulak tümörleri Kulak tümörlerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Kulak anatomisini tanımlar
işitme ve denge fizyolojisini tanımlar
İç kulakta bulunan diğer sinir ve damarsal 
yapıların anatomisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Bakmakla dış kulak ve kulak kepçesini 
değerlendirir
Tümör sınırlarını komşu yapılar ile ilşkisini 
değerlendirir
Dış kulak yolunun ve kulak zarının 
otoskopik muayenesini değerlendirir
Boyun lenf nıdalarını değerlendirir
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Baş boyun bölgesinde görülen diğer kitleler 
ile ayrımını yapar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
konsultasyonları planlar
Primer/metastatik tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Kulağın primer tümörlerini sınıflandırır

Tedaviyi yönetir Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar ve 
gerekçelerini açıklar
Lenf nodu diseksiyonu gerekliliğini ve 
genişiliğini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takiplerini yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Kepçe kulak, makrotia Kepçe kulak ve makrotia onarımını yönetir Tanı koyar normal yapı ve işlevi tanımlar
Kulak anatomisini tanımlar
konkasefalik açı, konkamastoidal açı, 
konkaskafal açıları tanımlar
doğru yüz oranlarını tanımlar
konjenital kulak anomalilerini sınıflandırır
Kulak embriyolojisini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kepçe kulak ve makrotia deformitelerini 
tanımlar
ayırıcı tanı yapar
Diğer konjenital kulak deformitelerini 
değerlendirir
Sendromlar ile beraberliğini değerlendirir
Fizik muayene yapar
Kulak açılarını değerlendirir
Heliks ve antiheliks varlığını değerlendirir
konka derinliğini değerlendirir
Kulak boyutlarını değerlendirir
Fotoğraf çeker

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi yönetir
Ameliyat öncesive sonrası enfeksiyon 
profilaksisi uygular
hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
hasta dosyasını düzenler yatışını yapar
Gerekli tetkikleri ister
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar ve 
gerekçelerini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve 
gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Mikrotia Mikrotia onarımını yönetir Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Kulak anatomisini tanımlar
Kulak embriyolojisini tanımlar
Mikrotiayı tanımlar
Etiyolojik faktörleri sıralar
Mikrotia sınıflandırmasını yapar
Fizik muayene yapar
Bakmakla lobül varlığını ve 
lokalizasyonunu değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Dış kulak yolunu değerlendirir
Remnant kulak dokularını değerlendirir
Kostal kartilaj donör olarak kullanılacak ise 
göğüs duvarı ve konjeniatal malformasyon 
varlığı değerlendirilir ("axcavatus 
carinatus")
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Hemifasiyal mikrozomi ile birlikteliğini 
araştırır
Sendromlar ile birlikteliğini araştırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlarC
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar ve 
gerekçelerini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takibi yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Diğer kulak deformiteleri Kulak deformitelerinin onarımını yönetir Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Kulak anatomisini tanımlar
Kulak embriyolojisini tanımlar
konstrikte olmuş kulak deformitesini 
tanımlar
Stahl's kulak deformitesini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Travnmatik kulak deformitelerinde 
etiyolojik nedenleri sıralar
Fizik muayene yapar
Kulağın heliks ve antiheliks katlantılarını 
değerlendirir
Kulak açılarını değerlendirir
Travmatik deformiteleri üst, orta ve alt 1/3 
olarak tanımlar
Travmatik deformitelerde dış kulak yolunu 
ve iç kulağı değerlendirir
Fotoğraf çeker
Ayırıvcı tanı yapar
Sendromlar ile birlikteliğini araştırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Enfeksiyon ve kontaminasyon durumunda 
antibiyoterapiyi düzenler
Hayvan ıssırığı durumunda Kuduz 
profilaksisini planlar
cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar, 
gerekçelerini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Burun yaralanmaları Burun yaralanmalarını yönetir Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Burun anatomisini tanımlar
Burunun estetik ünitelerini sıralar
Burunun dış ve iç valv yapılarını tanımlar
fizik muayene yapar
Yaralanmanın lokalizasyonunu tanımlar
Yaralanan veya eksilen doku katmanlarını 
tanımlar
Nazal pasajları değerlendirir
fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Eşlik eden diğer yüz yaralanmalarını 
değerlendirir
Kontaminasyon ve enfeksiyon durumunu 
değerlendirir
Eşlik eden diğer sistem yaralanmalarının 
varlığını değerlendirir

Tedaviyi yönetir tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyon tedavisi planlar
Hayvan ıssırığı durumunda Kuduz 
profilaksisini planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar ve 
gerekçelerini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Burun tümörleri Burun tümörlerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Burun anatomisini tanımlar
Burunun estetik ünitelerini sıralar
Burunun dış ve iç valv yapılarını tanımlar
Fizik muayene yapar
Tümör lokalizasyonunu değerlendirir
Önemli yüz yapıları ile komşuluğunu 
değerlendirir
Nazal pasajları değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar
Baş boyun bölgesinde görülen diğer kitleler 
ile ayrımını yapar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
konsultasyonları planlar
Primer/metastatik tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Fotoğraf çeker

Tedaviyi yönetir Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar ve 
gerekçelerini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takipi yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilgilendirir ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir

Bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Burunda doku eksiklikleri ve diğer 
deformiteler Burunda doku eksikliklerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar

Burun anatomisini tanımlar
Burunun estetik ünitelerini sıralar
Burunun dış ve iç valv yapılarını tanımlar
Fizik muayene yapar
Yaralanan veya eksilen doku katmanlarını 
tanımlar
Yaralanmanın lokalizasyonunu tanımlar
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Eşlik eden diğer yüz yaralanmalarını 
değerlendirir
Kontaminasyon ve enfeksiyon durumunu 
değerlendirir
Eşlik eden diğer sistem yaralanmalarının 
varlığını değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyon tedavisi planlar
Hayvan ıssırığı durumunda Kuduz 
profilaksisini planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Lokal uzak flep seçeneklerini ve 
gerekçelerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takipi yapar
Flep takipi yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Gözkapağı yaralanmaları Göz kağpağı yaralanmalarını yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Alt ve üst göz kapağının anatomsini 
tanımlar
Göz kapağının laminar yapısını tanımlar
Göz kırpma ve göz yaşı salgılama 
fonksiyonlarının fizyolojisini tanımlar
fizik muayene yapar
Yaralanmanın lokalizasyonunu tanımlar
Yaralanan veya eksilen doku katmanlarını 
tanımlar
Eksik dokunun toplam göz kapağı 
uzunluğuna oranını değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar
Konjenital gözkapağı deformitelerini 
değerlendirir
Kontaminasyon ve enfeksiyon durumunu 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyon tedavisi planlar
gerektiğinde topikal antienflamatuar ve 
antibiyotik tedavisi uygular ve gözü kapalı 
pansumana alır
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Küçük defektlerde primer ve sekonder 
onarım gerekçelerini sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Büyük defektlerde lokal ve uzak flep 
seçeneklerini ve gerekçelerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Gözkapağı tümörleri Göz kapağı tümörlerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Alt ve üst göz kapağının anatomsini 
tanımlar
Göz kapağının laminar yapısını tanımlar
Göz kırpma ve göz yaşı salgılama 
fonksiyonlarının fizyolojisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Tümör lokalizasyonunu değerlendirir
Göz kapağının tümör tarafından tutulan 
katmanlarını değerlendirir
Boyun lenf nodlarını değerlendirir
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Baş boyun bölgesinde görülen diğer kitleler 
ile ayrımını yapar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
konsultasyonları planlar
Primer/metastatik tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar

Tedaviyi yönetir Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Flep takipi yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Gözkapağının doğumsal ve edinsel 
deformiteleri

Göz kapağının doğumsal ve edinsel 
deformitelerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar

Alt ve üst göz kapağının anatomsini 
tanımlar
Göz kapağının laminar yapısını tanımlar
Göz kırpma ve göz yaşı salgılama 
fonksiyonlarının fizyolojisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Pitoz var ise derecesini değerlendirir
Levator fonksiyonunu değerlendirir
skleral show varlığını değerlendirir
Ektropion ve entropion varlığını 
değerlendirir
Kolobom varlığını değerlendirir
Fasiyal sinir paralizisini değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal ve kazanılmış pitoz ayırımını 
değerlendirir

Nörojenik ve travmatik pitoz ayrımını yapar
Göz kapağı deformitesinin sendromlar ile 
beraberliğini değerlendirir

Tedaviyi yönetir Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hasta dosyasını düzenler ,yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve 
gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Boyunda yumuşak doku yaralanması
Boyunda yumuşak doku yaralanmalarını 
yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar

Bıyun anatomisini tanımlar
Boyun üçgenlerini ve sınırlarını tanımlar
Boyun üçgenlerinde bulunan önemli 
anatomik yapıları sıralar
Fizik muayene yapar
Mevcut kanama yada hematom varlığını 
değerlendirir
Yumuşak doku kaybı olup olmadığını 
değerlendirir
Yaralanmanın lokalizasyonunu ve bu 
bölgede bulunan önemli anatomik yapıları 
değerlendirir
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Eşlik edebilecek kemik doku 
yaralanmalarını değerlendirir
Eşlik edebilecek maksillofasiyal 
yaralanmaları değerlendirir
Enfeksiyon ve/veya kontaminasyon varlığı 
değerlendirilir
Yaralanmanın orofarenks ve trakeal kavite 
ile ilişkili olup olmadığı değerlendirilir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Gerekli acil resüstatif işlemleri yönetir
Enfeksiyon tedavisi yada proflaksi için 
antibiyoterapiyi planlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gerekli ise boyun splinti takar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler ,yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini yapar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Boyun tümörleri Boyun tümörlerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Bıyun anatomisini tanımlar
Boyun üçgenlerini ve sınırlarını tanımlar
Boyun üçgenlerinde bulunan önemli 
anatomik yapıları sıralar
Fizik muayene yapar
Tümör lokalizasyonunu değerlendirir
Tümör ile önemli boyun yapılarının 
komşuluğunu değerlendirir
Boyun lenf nodlarını değerlendirir
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Baş boyun bölgesinde görülen diğer kitleler 
ile ayrımını yapar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar
Bening/malign tümör ayrımı için gerekli 
konsultasyonları planlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Primer/metastatik tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri planlar

Tedaviyi yönetir Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları yapar
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Lenf nodu diseksiyonu gerekliliğini ve 
genişiliğini açıklar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve uygular
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takipi yapar
Flep takipi yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Boyunun doğumsal ve edinsel 
deformiteleri

Boyunun doğumsal ve edinsel 
deformitelerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar

Bıyun anatomisini tanımlar
Boyun üçgenlerini ve sınırlarını tanımlar
Boyun üçgenlerinde bulunan önemli 
anatomik yapıları sıralar
Fizik muayene yapar
Deformiteyi ve anatomik yapılar ile 
komşuluğunu değerlendirir
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Tortikollis tanımını yapar
Tiroglossal kist tanımını yapar
Brankial kist tanımlamasını yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Dermoid kist, teratom, vasküler 
malformasyonların tanımını yapar
Travma ve yanığa sekonder kontraktürleri 
tanımlar
Doğumsal deformitenin sendromlar ile 
ilişkini değerlendirir

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler ,yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini yapar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi planlar ve 
gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme ve onam formunun evde 
okunmasını sağlar

BB- Saçlı deri yaralanmaları Saçlı deri yaralanmalarını yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Saçlı deri anatomik katmanlarını tanımlar
Saçlı deri arteryal beslenme paternini 
tanımlar
Temporal fasya katmanlarını tanımlar
Fizik muayene yapar
Saçlı deride defektin lokalizasyonunu 
değerlendirir
Yaralanmanın ölçülerini ortaya koyar
Aktif kanama ve hematom varlığını 
değerlendirir
Periostun intak olup olmadığını 
değerlendirir
fotoğraf çeker
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayırıcı tanı yapar
Eşlik eden intrakranial yaralanmaların 
varlığını değerlendirir
Eşlik eden maksillofasiyal yaralanmaların 
varlığını değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi yönetir
Enfeksiyon varlığında antibiyoterapiyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini ve gerekçelerini 
sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Saçlı deri tümörleri Saçlı deri tümörlerini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Saçlı deri anatomik katmanlarını tanımlar
Saçlı deri arteryal beslenme paternini 
tanımlar
Temporal fasya katmanlarını tanımlar
Fizik muayene yapar
Saçlı deride tümörün lokalizasyonunu 
değerlendirir
Tümörün ölçülerini ortaya koyar
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Metastatik/primer tümör ayrımı yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Benign ve malign tümör ayrımı için gerekli 
tetkikleri ister
Benign ve malign tümör ayrımı için gerekli 
konsultasyonaları ister
Tümörün intrakranial uzantısı olup 
olmadığını değerlendirir

Tedaviyi yönetir Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini ve gerekçelerini 
sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takipi yapar
Flep takipi uapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Alopesi Alopesi tedavisini yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar
Saçlı deri anatomik katmanlarını tanımlar
Saçlı deri arteryal beslenme paternini 
tanımlar
Temporal fasya ve anatomik katmanlarını 
tanımlar
Etiyolojik nedenleri sıralar
Fizik muayene yapar
Saçlı deride alopesinin lokalizasyonunu 
değerlendirir
Alopesinin ölçülerini ortaya koyar
Fotoğraf çeker
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayırıcı tanı yapar
Etiyolojide mantar enfeksiyonunu 
değerlendirir

Tedaviyi yöneir Tıbbi tedaviyi yönetir
Mantar enfeksiyonu varlığında antifungal 
tedaviyi planlar
Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için geregli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
cerrahi tedavi gerekçesini belirler
zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Cerrahi tedavi seçeneklerini ve gerekçelerini 
sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takipi yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hasta ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Kalvaryal kemik defektleri
Kalvaryal kemik defektlerinin onarımını 
yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar

Kranial kemikleri tanımlar
Kranial kemiklerin embriyolojik gelişimini 
tanımlar
Kranial kemiklerin çocukuluk yaşlardaki 
gelişimini tanımlar
Kranial kemiklerin sinüs ve Dura ile olan 
komşuluklarını tanımlar
Fizik muayene yapar
Kranial kemik defektinin lokalizasyonunu 
değerlendirir
Kemik defektinin boyutlarını ortaya koyar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Saçlı deriyi değerlendirir
Defektif alanda Dura ve beyin ile olan 
ilişkiyi değerlendirir
Akut yaralanmalarda BOS sızıntısı olup 
olmadığını değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar
Eşlik eden intrakranial yaralanma varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yöneir tıbbi tedaviyi düzenler
Akut yaralanmalarda profilaktik olarak 
antibiyoterapiyi düzenler
Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Cerrahi tedavi seçeneklerini ve gerekçelerini 
sıralar
Kullanılabilecek otojen greft ve alloplastik 
materyalleri sıralar ,avantaj ve 
dezavantajlarını açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
Pansumanları yapar
Dren takipi yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hasta ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

BB- Diğer baş-boyun girişimleri Diğer baş-boyun girişimlerini yönetir Biyopsileri yönetir Eksizyonel biyopsileri yönetir
İnsizyonel biyopsileri yönetir
Parotis ince iğne aspirasyon biyopsilerini 
yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Buruna tampon uygular
Burunun internal valv yapısını ve 
anatomisini tanımlar

Buruna alçı atel uygular
Septum ve burun çatısının Kemik ve 
kartilajlarının anatomisini tanımlar

İntraoral bimaksiller tespit (İOBT) yönetir İOBT endikasyonlarını sıralar
Normoklüzyonu tanımlar
İOBT süresini ve tedavi sürecini açıklar
İOBT uygular

Geçici tarsorafiyi yönetir Geçici tarsorafi gerekçesini belirler
Tedavi sürecini planlar
Geçici tarsorafi yapar

Dakriosistorinostomiyi yönetir Dakriosistorinostomi gerekçesini belirler
Tedavi sürecini planlar
Daktiosistorinostomi yapar

ME- Meme yokluğu Meme yokluğu olan hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Memenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Memenin embriyolojik gelişimini açıklar
Meme yokluğunun etiyolojisini açıklar
Fizik muayene yapar
Memeler, gögus duvarı ve aksillayı analiz 
eder
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Ek anomali ve/veya bozuklukları sıralar
Meme yokluğu nedenlerini sıralar

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedaviyi duzenler
Meme rekonstruksiyonu seçeneklerini 
sıralar
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavi zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir

Sorunları çözer Komplikasyonları yonetir
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

ME- Memenin doğumsal anomalileri Meme anomalisi olan hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Memenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Memenin embriyolojik gelişimini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Memenin doğumsal anomalilerinin 
etiyolojisini açıklar
Fizik muayene yapar
Memeler, gögus duvarı ve aksillayı analiz 
eder
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Ek anomali ve/veya bozuklukları sıralar
Memenin doğumsal anomalilerini sıralar

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedaviyi duzenler
Memenin doğumsal anomisine göre cerrahi 
tedavi seçeneklerini sıralar
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavi zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir

Sorunları çözer Komplikasyonları yonetir
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

ME- Meme tümörleri Meme tümörleri olan hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Memenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Memenin embriyolojik gelişimini açıklar
Meme tümörleri etiyolojisini açıklar
Fizik muayene yapar
Memeler, gögus duvarı ve aksillayı analiz 
eder
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Memenin iyi ve kötü huylu tümörlerini 
sıralar
Memenin tümör dışı hastalıklarını sıralar

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedaviyi duzenler
İyi huylu meme tümörü tedavi
Kötü huylu meme tümörü tedavi planını 
açıklar
Meme koruyucu ameliyat seçeneklerini 
sıralar
Tedavi zamanlaması sürecini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Karşılaşabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun tedaviyi gerçekleştirir

Sorunları çözer Komplikasyonları yonetir
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

ME- Meme büyüklüğü Meme bütüklüğü olan hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Memenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Memenin embriyolojik gelişimini açıklar
Meme büyüklüğü etiyolojisini açıklar
Fizik muayene yapar
Memeler, gögus duvarı ve aksillayı analiz 
eder
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Meme büyüklüğüne yol açan sebepleri 
sıralar

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedaviyi duzenler
Meme küçültme seçeneklerini sıralar
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavi zamanlaması ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek soruları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir

Sorunları çözer Komplikasyonları yonetir
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

ME- Meme küçüklüğü Meme küçüklüğü olan hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Memenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Memenin embriyolojik gelişimini açıklar
Meme küçüklüğü etiyolojisini açıklar
Fizik muayene yapar
Memeler, gögus duvarı ve aksillayı analiz 
eder
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayırıcı tanı yapar
Meme küçüklüğüne yol açan sebepleri 
sıralar

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedaviyi duzenler
Meme büyütme seçeneklerini sıralar
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavi zamanlaması ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek soruları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir

Sorunları çözer Komplikasyonları yonetir
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

ME- Meme asimetrisi Meme asimetrisi olan hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Memenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Memenin embriyolojik gelişimini açıklar
Meme asimetrisi etiyolojisini açıklar
Fizik muayene yapar
Memeler, gögus duvarı ve aksillayı analiz 
eder
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Meme küçüklüğüne yol açan sebepleri 
sıralar
Meme asimetrisi nedenlerini sıralar

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedaviyi duzenler
Meme küçültme ve meme büyütme 
seçeneklerini sıralar
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavi zamanlaması ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek soruları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir

Sorunları çözer Komplikasyonları yonetir
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

ME- Jinekomasti Jinekomasti olan hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Memenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Memenin embriyolojik gelişimini açıklar
Jinekomastinin etiyolojisini açıklar
Fizik muayene yapar
Memeler, gögus duvarı ve aksillayı analiz 
eder
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Meme küçüklüğüne yol açan sebepleri 
sıralar
Jinekomasti nedenlerini sıralar

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedaviyi duzenler
Jinekomasti tedavi planını açıklar
Tedavi zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir

Sorunları çözer Komplikasyonları yonetir
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

ME- Meme yanıkları

ME- Memenin yanığa bağlı deformiteleri
Memenin yanığa bağlı deformiteleri olan 
hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Memenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Memenin embriyolojik gelişimini açıklar
Memenin yanığa bağlı deformitelerinin 
etiyolojisini açıklar
Fizik muayene yapar
Memeler, gögus duvarı ve aksillayı analiz 
eder
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Ek bozuklukları sıralar

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedaviyi duzenler
Memenin yanığa bağlı deformitelerinin 
rekonstrüksiyon seçeneklerini sıralar
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavi zamanlamasını ve süreci açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir

Sorunları çözer Komplikasyonları yonetir
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

BB- Yüz ve boynun yanığa bağlı 
deformiteleri

Yüz ve boynun yanığa bağlı deformitelerini 
yönetir Tanıyı yönetir Normal yapı ve işlevi tanımlar

Yüzün estetik ünitelerini tanımlar
Yüzde bulunan işlevsel organları ve 
fonksiyonel anatomilerini tanımlar
Boyun anatomisini tanımlar
Boyun - çene açısının normal değerlerini 
tanımlar
Fizik muayene yapar
Yüzün simetrisini değerlendirir
Yanık deformitesinin anatomik 
lokalizasyonunu değerlendirir
Ağız yanığında ağız açıklığı ve komissürleri 
değerlendirir

Göz yanığında Göz kapaklarının hareketleri, 
skleral show, entropion ve ektropion 
varlığını değerlendirir ve kavramları açıklar
Boyun hareketlerini değerlendirir
Fotoğraf çeker

Tedaviyi yönetir Hastayı cerrahi tedaviye hazırlar
Hastanın dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsultasyonları ister
Ameliyat için gerekli malzeme ve kan 
hazırlıklarını yapar
Ameliyat için gerekli lokal ve genel saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Zamanlamasını ve süreci planlar ve açıklar
Cerrahi tedavi seçeneklerini ve gerekçelerini 
sıralar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve kontrolleri yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Pansumanları yapar
Dren takipi yapar
Cerrahi sonrası tıbbi tedaviyi düzenler
Yatış süresini ve süreci planlar ve açıklar
Taburcu belgesini (epikriz) düzenler
Taburcu sonrası önerilerde bulunur, 
kontrolleri planlar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirir ve onam alma Hasta ve ailesini bilgilendirir
Onam formunun evde okunmasını sağlar

ME- Meme başının doğumsal ve edinsel 
deformiteleri

Meme başının doğumsal ve edinsel 
deformiteleri olan hastanın yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Memenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar
Memenin embriyolojik gelişimini açıklar
Meme başı defektlerin etiyolojisini açıklar
Fizik muayene yapar
Meme başları, memeler, göğüs duvarı ve 
aksillayı analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Meme başı deformitelerine yol açan 
nedenleri sıralar
Ek anomali veya bozuklukları sıralar

Tedaviyi yönetir Cerrahi tedaviyi duzenler
Meme başının yapısal ve pozisyonel 
rekonstrüksiyon seçeneklerini sıralar
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavi zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir

Sorunları çözer Komplikasyonları yonetir
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

GK- Göğüs duvarının doğumsal anomalileri Hasta Yönetimi TANI KOYAR Normal yapı ve işlevi tanımlar.
Göğüs duvarının yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar.
Göğüs duvarının embriyolojik gelişimini 
açıklar.
epidemiyolojisini açıklar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Fizik muayene yapar.
Göğüs duvarının doğumsal anomaliyi analiz 
eder
Kardiyopulmoner sistemi değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Gerekli radyolojik çalışmaları değerlendirir
İlgili Konsültasyonları tamamlar
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar.
Ek anomalileri sıralar
Göğüs duvarının doğumsal anomalilerinin 
birliktelik gösterdiği sendromları sıralar.
Kardiyopulmoner sistemlerdeki yandaş 
bozuklukları sıralar.

TEDAVİYİ YÖNETİR Tıbbi tedaviyi düzenler
Kardiyopulmoner sorunları çözümler
Varsa enfeksiyon tedavisi yapar
Cerrahi Tedavi için Hastayı Hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Kan istemi ve malzeme gibi hazırlıkları 
düzenler
Cerrahi Tedaviyi Düzenler
Cerrahi tedavi endikasyonlarını belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Yönetir
Ameliyat sonrası doktor istem, pansuman ve 
dren takibini vb. düzenler
Dosya ve takip bilgilerini düzenler
Taburculuk ve çıkış özeti işlemlerini 
düzenler
Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir 
ve kontrol sürelerini düzenler
Ameliyat sonrası fotoğraf takibi yapar

SORUNLARI ÇÖZER Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Kardiyopulmoner komplikasyonları çözer
İletişim sorunlarını yönetir
Çıkabilecek medikolegal durumları sıralar

BİLGİLENDİRME VE ONAM Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme ve Onam formlarının evde 
okunmasını sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

GK- Göğüs duvarındaki doku defektleri TANI KOYAR Normal yapı ve işlevi tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Göğüs duvarının yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar.
Epidemiyolojisini açıklar.
Fizik muayene yapar.
Defekti ve oluş mekanizmasını analiz eder
Kardiyopulmoner sistemi değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar çalışmaları değerlendirir
İlgili Konsültasyonları tamamlar
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar.
Birliktelik gösteren problemleri sıralar
Ayırıcı tanı için ileri radyolojik, 
histopatolojik ve benzeri tetkikleri 
değerlendirir

TEDAVİYİ YÖNETİR Tıbbi tedaviyi düzenler
Solunum ve dolaşım sistemine ait destek 
tedaviyi düzenler
Kardiyopulmoner sorunları çözümler
Varsa enfeksiyon tedavisi yapar
Cerrahi Tedavi için Hastayı Hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Kan istemi ve malzeme gibi hazırlıkları 
düzenler
Cerrahi Tedaviyi Düzenler
Cerrahi tedavi endikasyonlarını belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Yönetir
Ameliyat sonrası doktor istem, pansuman ve 
dren takibini vb. düzenler
Dosya ve takip bilgilerini düzenler
Taburculuk ve çıkış özeti işlemlerini 
düzenler
Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir 
ve kontrol sürelerini düzenler
Ameliyat sonrası fotoğraf takibi yapar

SORUNLARI ÇÖZER Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Kardiyopulmoner komplikasyonları çözer
İletişim sorunlarını yönetir
Çıkabilecek medikolegal durumları sıralar

BİLGİLENDİRME VE ONAM Hasta ve ailesini bilgilendirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilgilendirme ve Onam formlarının evde 
okunmasını sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

GK- Gövdenin bası yarası dışındaki doku 
defektleri TANI KOYAR Normal yapı ve işlevi tanımlar.

Göğüs duvarının yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar.
Epidemiyolojisini açıklar.
Fizik muayene yapar.
Defekti ve oluş mekanizmasını analiz eder
Kardiyopulmoner sistemi değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar çalışmaları değerlendirir
İlgili Konsültasyonları tamamlar
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar.
Birliktelik gösteren problemleri sıralar
Ayırıcı tanı için ileri radyolojik, 
histopatolojik ve benzeri tetkikleri 
değerlendirir

TEDAVİYİ YÖNETİR Tıbbi tedaviyi düzenler
Solunum ve dolaşım sistemine ait destek 
tedaviyi düzenler
Kardiyopulmoner sorunları çözümler
Varsa enfeksiyon tedavisi yapar
Cerrahi Tedavi için Hastayı Hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Kan istemi ve malzeme gibi hazırlıkları 
düzenler
Cerrahi Tedaviyi Düzenler
Cerrahi tedavi endikasyonlarını belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Yönetir
Ameliyat sonrası doktor istem, pansuman ve 
dren takibini vb. düzenler
Dosya ve takip bilgilerini düzenler
Taburculuk ve çıkış özeti işlemlerini 
düzenler
Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir 
ve kontrol sürelerini düzenler
Ameliyat sonrası fotoğraf takibi yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
SORUNLARI ÇÖZER Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir

Kardiyopulmoner komplikasyonları çözer
İletişim sorunlarını yönetir
Çıkabilecek medikolegal durumları sıralar

BİLGİLENDİRME VE ONAM Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme ve Onam formlarının evde 
okunmasını sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

GK- Gövdenin tümörleri TANI KOYAR Normal yapı ve işlevi tanımlar.
Göğüs duvarının yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar.
Epidemiyolojisini açıklar.
Fizik muayene yapar.
Tümörün davranış paternini ve olası 
yayılımını analiz eder
Kardiyopulmoner sistemi değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar çalışmaları değerlendirir
İlgili Konsültasyonları tamamlar
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar.
Birliktelik gösteren problemleri sıralar
Ayırıcı tanı için ileri radyolojik, 
histopatolojik ve benzeri tetkikleri 
değerlendirir

TEDAVİYİ YÖNETİR Tıbbi tedaviyi düzenler
Solunum ve dolaşım sistemine ait destek 
tedaviyi düzenler
Kardiyopulmoner sorunları çözümler
Varsa enfeksiyon tedavisi yapar
Cerrahi Tedavi için Hastayı Hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Kan istemi ve malzeme gibi hazırlıkları 
düzenler
Cerrahi Tedaviyi Düzenler
Cerrahi tedavi endikasyonlarını belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Yönetir
Ameliyat sonrası doktor istem, pansuman ve 
dren takibini vb. düzenler
Dosya ve takip bilgilerini düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Taburculuk ve çıkış özeti işlemlerini 
düzenler
Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir 
ve kontrol sürelerini düzenler
Ameliyat sonrası fotoğraf takibi yapar

SORUNLARI ÇÖZER Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Kardiyopulmoner komplikasyonları çözer
İletişim sorunlarını yönetir
Çıkabilecek medikolegal durumları sıralar

BİLGİLENDİRME VE ONAM Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme ve Onam formlarının evde 
okunmasını sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

GK- Aksillanın hastalık ve tümörleri TANI KOYAR Normal yapı ve işlevi tanımlar.
Aksillanın yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar.
Epidemiyolojisini açıklar.
Fizik muayene yapar.
Defekti, tümörü veya lezyonu analiz eder
Vasküler, nöral ve lenf sistemini 
değerlendirir

Gerekli laboratuvar çalışmaları değerlendirir

İlgili Konsültasyonları tamamlar
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar.
Birliktelik gösteren problemleri sıralar
Ayırıcı tanı için ileri radyolojik, 
histopatolojik ve benzeri tetkikleri 
değerlendirir
Primer veya Metastaik hastalık ayırımı 
yapar

TEDAVİYİ YÖNETİR Tıbbi tedaviyi düzenler
Gerektiğinde hareket, dolaşım ve periferik 
sinir sistemine destek tedaviyi düzenler
Aksillanın sekonder tutulumlarında primer 
olaya sürece ait tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyon tedavisi yapar
Cerrahi Tedavi için Hastayı Hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Kan istemi ve malzeme gibi hazırlıkları 
düzenler
Cerrahi Tedaviyi Düzenler
Cerrahi tedavi endikasyonlarını belirler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Yönetir
Ameliyat sonrası doktor istem, pansuman ve 
dren takibini vb. düzenler
Dosya ve takip bilgilerini düzenler
Taburculuk ve çıkış özeti işlemlerini 
düzenler
Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir 
ve kontrol sürelerini düzenler
Ameliyat sonrası fotoğraf takibi yapar

SORUNLARI ÇÖZER Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Aksilladaki hastalığın sekonder süreç 
olduğu durumlarda primer hastalığa yönelik 
tanısal ve tedavisel işlemleri düzenler
İletişim sorunlarını yönetir
Çıkabilecek medikolegal durumları sıralar

BİLGİLENDİRME VE ONAM Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme ve Onam formlarının evde 
okunmasını sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

GK - Karın ön duvarı deformiteleri TANI KOYAR Normal yapı ve işlevi tanımlar.
Abdomenin yapısal ve işlevsel anatomisini 
tanımlar.
Epidemiyolojisini ve emriyolojisini açıklar.
Fizik muayene yapar.
Deformiteyi ve oluşum sürecini analiz eder
İntraabdominal sistemi değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar çalışmaları değerlendirir
İlgili Konsültasyonları tamamlar
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar.
Birliktelik gösteren problemleri sıralar
Ayırıcı tanı için ileri radyolojik, 
histopatolojik ve benzeri tetkikleri 
değerlendirir

TEDAVİYİ YÖNETİR Tıbbi tedaviyi düzenler
Gerektiğinde intraabdominal destek tedaviyi 
düzenler
Varsa intraabdominal sürece ait tedaviyi 
düzenler
Varsa enfeksiyon tedavisi yapar
Cerrahi Tedavi için Hastayı Hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Kan istemi ve malzeme gibi hazırlıkları 
düzenler
Cerrahi Tedaviyi Düzenler
Cerrahi tedavi endikasyonlarını belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Yönetir
Ameliyat sonrası doktor istem, pansuman ve 
dren takibini vb. düzenler
Dosya ve takip bilgilerini düzenler
Taburculuk ve çıkış özeti işlemlerini 
düzenler
Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir 
ve kontrol sürelerini düzenler
Ameliyat sonrası fotoğraf takibi yapar

SORUNLARI ÇÖZER Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Gerektiğinde intraabdominal ve nütrisyonel 
sorunları çözer
İletişim sorunlarını yönetir
Çıkabilecek medikolegal durumları sıralar

BİLGİLENDİRME VE ONAM Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme ve Onam formlarının evde 
okunmasını sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

EL- El ve üst ekstremitenin post-travmatik 
sekelleri Hasta yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Yaralanmanın oluş mekanizmasını açıklar
Yaralanma etkenini tanımlar
Yaralanmadan sonra geçen süreci tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Elin ve üst ekstremitenin fonksiyonlarını 
değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek yaralanmaların varlığını 
değerlendirir
Uzak bölgelerdeki ek yaralanmaların 
varlığını değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyonu tedavisini planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri 
hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin sinir sıkışmaları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Sıkışmanın oluş mekanizmasını açıklar
Sıkışmanın etkenini tanımlar
Sıkışmanından sonra geçen süreci tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
elin ve üst ekstremitenin fonksiyonlarını 
değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek sıkışmaların varlığını 
değerlendirir
Uzak bölgelerdeki ek sıkışmalarınvarlığını 
değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
gerekli ise anti enflamatuar tedaviyi planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri 
hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin doğumsal 
anomalileri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Anomalinin oluş mekanizmasını açıklar
Anomaliye neden olan etkenini tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Elin ve üst ekstremitenin fonksiyonlarını 
değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek anomalinin varlığını 
değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uzak bölgelerdeki ek anomalinin varlığını 
değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
varsa el anomalinin gerektirdiği tedaviyi 
düzenler
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- Kompartman sendromu ve sekelleri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
kompartman sendromunun oluş 
mekanizmasını açıklar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı Tanı yapar
başka kompartman sendromu varlığını 
araştırır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
antiödem-antienflamatuar tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- Dupuytren kontraktürü Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Kontraktürün oluş mekanizmasını açıklar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Elin fonksiyonlarını değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Uzak bölgelerdeki ek kontraktürlerin 
varlığını değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
ek hastalık var ise tedaviyi düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri 
hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- Artrit ve inflamatuar hastalıklar Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Artrit ve inflamatuar hastalıkların oluş 
mekanizmasını açıklar
Artrit ve inflamatuar hastalıkların etkenini 
tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
elin ve parmakların fonksiyonlarını 
değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Uzak bölgelerdeki ek artritlerin varlığını 
değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa artrit tedavisini planlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin deri 
yaralanmaları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Yaralanmanın oluş mekanizmasını açıklar
Yaralanma etkenini tanımlar
Yaralanmadan sonra geçen süreci tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Elin fonksiyonlarını değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek yaralanmaların varlığını 
değerlendirir
Ek yaralanmaların varlığını değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyonu tedavisini planlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
gerekli ise kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme yapar Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin kas-tendon-
damar-sinir yaralanmaları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Yaralanmanın oluş mekanizmasını açıklar
Yaralanma etkenini tanımlar
Yaralanmadan sonra geçen süreci tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Elin fonksiyonlarını değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek yaralanmaların varlığını 
değerlendirir
Uzak bölgelerdeki ek yaralanmaların 
varlığını değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Varsa enfeksiyonu tedavisini planlar
gerekli ise acil resusitatif müdahaleleri 
planlar
tetanoz profilaksisi yapar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin kemik 
yaralanmaları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Yaralanmanın oluş mekanizmasını açıklar
Yaralanma etkenini tanımlar
Yaralanmadan sonra geçen süreci tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
el ve üst ekstremitenin fonksiyonlarını 
değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek yaralanmaların varlığını 
değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uzak bölgelerdeki ek yaralanmaların 
varlığını değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyonu tedavisini planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırl
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin amputasyonları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Yaralanmanın oluş mekanizmasını açıklar
Yaralanma etkenini tanımlar
Yaralanmadan sonra geçen süreci tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
elin ve üst ekstremitelerin fonksiyonlarını 
değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Aynı bölgedeki ek yaralanmaların varlığını 
değerlendirir
Uzak bölgelerdeki ek yaralanmaların 
varlığını değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyonu tedavisini planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin yanığa bağlı 
deformiteleri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Deformitenin oluş mekanizmasını açıklar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Elin fonksiyonlarını değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek yaralanmaların varlığını 
değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uzak bölgelerdeki ek yaralanmaların 
varlığını değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
yanığa bağlı sistemik hastalık var ise 
tedaviyi planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin iyi ve kötü 
huylu tümörleri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Tümörlerin oluş mekanizmasını açıklar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
El ve üst ekstremitenin fonksiyonlarını 
değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Aynı bölgedeki ek tümörlerin varlığını 
değerlendirir
Uzak bölgelerdeki ek tümörlerin varlığını 
değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedavlendiririyi düzenler
kemoterapi tedavisini değerlendirir
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin diğer 
yaralanmaları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Yaralanmanın oluş mekanizmasını açıklar
Yaralanma etkenini tanımlar
Yaralanmadan sonra geçen süreci tanımlar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
Elin fonksiyonlarını değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek yaralanmaların varlığını 
değerlendirir
Uzak bölgelerdeki ek yaralanmaların 
varlığını değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyonu tedavisini planlar
Acil resusitatif müdahaleleri planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- El ve üst ekstremitenin diğer hastalık ve 
deformiteleri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

hastalık ve deformitelerin oluş 
mekanizmasını açıklar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
El ve üst ekstremitenin fonksiyonlarını 
değerlendirir
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki diğer hastalık ve 
deformitelerin varlığını değerlendirir
Uzak bölgelerdeki diğer hastalık ve 
deformitelerin varlığını değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
sistemik hastalık var ise Tıbbi tedaviyi 
düzenler
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

EL- Üst ekstremitenin lenfödemi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
lenfödemin oluş mekanizmasını açıklar
Fizik muayene yapar
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını, özgeçmiş ve 
soygeçmişini kayıt eder
Fotoğraf çeker
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
el ve üst ekstremitenin fonksiyonlarını 
değerlendirir
çevresel ölçümleri yapar
Ayırıcı Tanı yapar
Aynı bölgedeki ek şişliklerin varlığını 
değerlendirir
Uzak bölgelerdeki ek şişliklerin varlığını 
değerlendirir
Başka sistem hastalıklarının varlığını 
değerlendirir

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Varsa enfeksiyonu tedavisini planlar
diüretik vb tedaviyi planlar
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar
Hasta dosyasını düzenler, yatışını yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri planlar
Gerekli konsültasyonları yapar
Ameliyat için gerekli olan malzemeleri ve 
kan isteğini hazırlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi gerekçesini belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir
Ameliyat sonrası doktor istemi yazar
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon vb. düzenler
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler
Hastanın taburculuk işlemlerini ve çıkış 
özeti yazılmasını sağlar

Sorunları çözer tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar
iletişim sorunlarını yönetir

Bilgilendirme ve onam Hastayı ve ailesini bilgilendirir
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Onam formunun imzalanmasını sağlar ve 
alır

AE- Alt ekstremitenin post-travmatik 
sekelleri Hasta Yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Alt ekstremitenin yapısal ve islevsel 
anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Fizik muayene yapar.
Sekelleri analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler
Taburculuk sonrasında gerekli önerileri 
verir.
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin sinir sıkışmaları Hasta yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Alt ekstremitede sekellerin yapısal ve 
islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Alt ekstremitede deformiteyi analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin doğumsal anomalileri Hasta Yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Alt ekstremitedeki anomalilerin yapısal ve 
islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Sekelleri analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Travmatik sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir

İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin kompartman 
sendromu Hasta yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Alt ekstremitede sinirlerin yapısal ve 
islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Sekeli analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin inflamatuar 
hastalıkları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Alt ekstremitede sinirlerin yapısal ve 
islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Deformiteyi/inflamasyonu analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi, dolaşımı ve nörolojik bulguları 
analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal ve travmatik sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin deri yaralanmaları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Alt ekstremitede sinirlerin yapısal ve 
islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Yaralanmayı analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi, dolaşımı ve nörolojik bulguları 
analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Daha önce meydana gelmiş sekellerden 
ayırır
Deri, Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin kas-tendon-damar-
sinir yaralanmaları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Alt ekstremitede kas tendon ve sinirlerin 
yapısal ve islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Sekeli analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerini 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin kemik yaralanmaları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Alt ekstremitede kemiklerin yapısal ve 
islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Yaralanma bölgesini analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal sekellerden ayırır

129/173



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Plastik,	  Rekonstrüktif	  ve	  Estetik	  Cerrahi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  85/128

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ve patolojik kırılarından 
ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin amputasyonları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Alt ekstremitede amputasyonun olduğu 
seviyenin yapısal ve islevsel anatomisini 
tanımlar
Oluş şeklini tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Amputasyon bölgesini analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi, dolaşımı ve nörolojik bulguları 
analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin yanığa bağlı 
deformiteleri Hasta Yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Alt ekstremitede etkilenen yapıların yapısal 
ve islevsel anatomisini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Deformiteyi analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi, dolaşımı ve nörolojik bulguları 
analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin tümörleri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Oluştuğu bölgenin yapısal ve islevsel 
anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Lezyonu analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Eşlik eden bulguları analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Alt ekstremitenin diğer hastalıklarından 
ayırır.
Benign malign ayırımı yapar

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Alt ekstremitede yaralanmanın olduğu 
bölgenin yapısal ve islevsel anatomisini 
tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Deformiteyi analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi, dolaşımı ve nörolojik bulguları 
analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Diyabetik ayak Hasta yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Alt ekstremitede lezyonun oluştuğu 
bölgenin yapısal ve islevsel anatomisini 
tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Deformiteyi/lezyonu analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi, dolaşımı ve nörolojik bulguları 
analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Venöz yetmezliğin neden olduğu ülserlerden 
ayırt eder.
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin diğer kronik yaraları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Alt ekstremitede kronik yaranın olduğu 
bölgenin yapısal ve islevsel anatomisini 
tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Kronik yarayı analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi, dolaşımı ve nörolojik bulguları 
analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Alt ekstremitede tümörlerin neden olduğu 
ülserlerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon varsa tedaviyi düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler

136/173



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Plastik,	  Rekonstrüktif	  ve	  Estetik	  Cerrahi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  92/128

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin lenfödemi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Etkilenen alt ekstremitenin yapısal ve 
islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Deformiteyi analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi, dolaşımı ve deri bulgularını analiz 
eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Doğumsal sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

AE- Alt ekstremitenin diğer hastalık ve 
deformiteleri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Alt ekstremitedeki yapıların yapısal ve 
islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Deformiteyi/hastalığı analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Hareketi, dolaşımı ve nörolojik bulguları 
analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Doğumsal sekellerden ayırır
Kas, İskelet Sisteminin diğer 
hastalıklarından ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

GK- İnguinal bölgenin hastalık ve tümörleri Hasta Yönetimi TANI KOYAR Normal yapı ve işlevi tanımlar.
İnguinal bölgenin yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar.

Epidemiyolojisini ve embriyolojisini açıklar.
Fizik muayene yapar.
Defekti, tümörü veya lezyonu analiz eder
Lenfatik, nöral ve vasküler sistemi 
değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Gerekli laboratuvar çalışmaları değerlendirir
İlgili Konsültasyonları tamamlar
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar.
Birliktelik gösteren problemleri sıralar, 
tümör durumunda primer veya metastatik 
hastalık ayırımını yapar
Ayırıcı tanı için ileri radyolojik, 
histopatolojik ve benzeri tetkikleri 
değerlendirir

TEDAVİYİ YÖNETİR Tıbbi tedaviyi düzenler
Gerektiğinde destek tedaviyi düzenler
Sekonder bir süreç ise primer hastalığa ait 
tedaviyi planlar
Varsa enfeksiyon tedavisi yapar
Cerrahi Tedavi için Hastayı Hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Kan istemi ve malzeme gibi hazırlıkları 
düzenler
Cerrahi Tedaviyi Düzenler
Cerrahi tedavi endikasyonlarını belirler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Yönetir
Ameliyat sonrası doktor istem, pansuman ve 
dren takibini vb. düzenler
Dosya ve takip bilgilerini düzenler
Taburculuk ve çıkış özeti işlemlerini 
düzenler
Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir 
ve kontrol sürelerini düzenler
Ameliyat sonrası fotoğraf takibi yapar

SORUNLARI ÇÖZER Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İnguinali hastalığın sekonder süreç olduğu 
durumlarda primer sürece yönelik sorunları 
çözer
İletişim sorunlarını yönetir
Çıkabilecek medikolegal durumları sıralar

BİLGİLENDİRME VE ONAM Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme ve Onam formlarının evde 
okunmasını sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
UG- Hipospadias Hipospadiyas hastasının yönetimi

Tanı koyar Ürogenital sistemin yapı ve işlevini tanımlar
Genital bölgenin yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar
Genital bölgenin embriyolojik gelişimini 
açıklar
Hipospadiyasın epidemiyolojisini açıklar

Fizik muayene yapar Genital bölgeyi analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotograf çeker
İşeme fonksiyonunu değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar Ek anomalileri sıralar
Hipospadiyas ile ilişkili sendromları sıralar
Diğer sistemlerdeki bozuklukları sıralar

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedavi ihtiyacını değerlendirir Varsa enfeksiyon tedavisi yapar
Ek anomali varsa tedavi yollarını planlar

Cerrahi tedaviyi planlar Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar

Sorunları çözer Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

UG- Epispadias / Mesane ekstrofisi Epispadias / Mesane ekstrofisi Epispadias / Mesane ekstrofisi yönetimi Tanı koyar
Normal yapı ve işlevi tanımlar
Ürogenital sistem anatomisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Ürogenital sistemi analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ek hastalıkları sorgular, gerekli 
konsültasyonları yönetir
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedavi ihtiyacını değerlendirir
Varsa enfeksiyon tedavisi yapar
Ek anomali varsa tedavi yollarını planlar
Cerrahi tedaviyi planlar
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

UG- Peyronie hastalığı Peyronie hastalığı Peyronie hastasının yönetimi Tanı koyar
Normal yapı ve işlevi tanımlar
Penis anatomisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Penisi analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ek hastalıkları sorgular, gerekli 
konsültasyonları yönetir
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
İlaç tedavisi seçeneklerini sunar
Enjeksiyon tedavisi seçeneklerini sunar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

UG- Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları
Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu 
bulunan hastanın yönetimi Tanı koyar

Normal yapı ve işlevi tanımlar

Derinin anatomisini ve histolojisini tanımlar
Yumuşak doku enfeksiyonlarındaki 
epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar
Acil müdahale ihtiyacını değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Risk faktörlerini sayar
Ayırıcı tanı yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
Sıvı tedavisini planlar
Antibiyoterapiyi düzenler
Hiperbarik oksijen tedavisi açısından hastayı 
değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

UG- Cinsel kimlik bozuklukları Cinsel kimlik bozuklukları
Cinsel kimlik bozukluğu bulunan hastanın 
yönetimi Tanı koyar

Normal yapı ve işlevi tanımlar
Kadın ve erkek genital sistem anatomisini 
tanımlar
Fizik muayene yapar
Genital organları analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler ilgili bölümlerle 
gerekli konsültasyonları yapar
Horman tedavisini ihtiyacını yönetir
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamnlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedavaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastayı bilgilendirir
Onam formu alır

UG- Penoskrotal yaralanmalar Penoskrotal yaralanmalar Penoskrotal yuaralanmalı hastanın yönetimi Tanı koyar
Normal yapı ve işlevi tanımlar
Penoskrotal bölgenin anatomisini tanımlar
Penoskrotal yaralanmaların etiyolojilerini 
tanımlar
Fizik muayene yapar
Acil girişim ihtiyacını değerlendirir
Penoskrotal bölgeyi değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Radyolojik tetkikleri ister
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Beraber bulunan üretra, testis, mesane ve 
rektum yaralanmalarını değerlendirir
Tedaviyi yönetir
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

UG- Vajen yokluğu Vajen yokluğu Vajen yokluğu bulunan hastanın yönetimi Tanı koyar
Genital sistemin yapı ve işlevini tanımlar
Genital bölgenin yapısal ve işlevsel 
anatmisini tanımlar
Genital organların embriolojik gelişimini 
tanımlar
Vajen yokluğu epidemiyolojisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Genital bölgeyi analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Ek anomalileri sıralar
Eşlik edebilecek senromları sıralar
Diğer sistemlerdeki patolojileri sıralar
Tedaviyi yönetir
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastayı ve yakınlarını bilgilendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Onam formu alır

UG- Vajen deformiteleri Vajen deformiteleri Vajen deformitesi bulunan hastanın yönetimi Tanı koyar
Genital sistemin yapı ve işlevini tanımlar
Genital bölgenin yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar
Genital organların embriolojik gelişimini 
tanımlar
Vajen deformitelerinin epidemiyolojisini 
tanımlar
Fizik muayene yapar
Genital bölgeyi analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Ek anomalileri sıralar
Eşlik edebilecek senromları sıralar
Diğer sistemlerdeki patolojileri sıralar
Tedaviyi yönetir
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastayı ve yakınlarını bilgilendirir
Onam formu alır

UG- Ürogenital bölgenin doğumsal ve 
gelişimsel diğer deformiteleri

Ürogenital bölgenin doğumsal ve gelişimsel 
diğer deformiteleri

Konjenital kurvatur, gömülü penis, 
micropenis, penil agenezi veya penoskrotal 
transpozisyon hastasının yönetimi Tanı koyar

Ürogenital sistemin yapı ve işlevini tanımlar
Ürogenital bölgenin yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar
Ürogenital bölgenin embriyolojik gelişimini 
açıklar
Ürogenital bölgenin doğumsal ve gelişimsel 
deformitelerinin epidemiyolojisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Genital bölgeyi analiz eder
İlgili yapıları değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Fotograf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Ek anomalileri sıralar
Eşlik edebilecek sendromları sıralar
Diğer sistemlerdeki patolojileri sıralar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedavi ihtiyacını değerlendirir
Hormaon tedavisi ihtiyacını değerlendirir
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedavaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastayı bilgilendirir
Onam formu alır

DE- Derinin iyi huylu tümörleri Hasta yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Oluştuğu bölgenin yapısal ve islevsel 
anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Lezyonu analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Eşlik eden bulguları analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Derinin diğer hastalıklarından ayırır
Malign benign ayırımı yapar

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler
Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir 
ve kontrol sürelerini düzenler
Taburcu sonrası önerileri verir ve kontrol 
tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

DE- Derinin kötü huylu tümörleri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
Oluştuğu bölgenin yapısal ve islevsel 
anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Lezyonu analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Eşlik eden bulguları analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Derinin diğer hastalıklarından ayırır
Malign benign ayırımı yapar

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

DE- Deri altı ve yumuşak dokunun iyi huylu 
tümörleri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Oluştuğu bölgenin yapısal ve islevsel 
anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Lezyonu analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Eşlik eden bulguları analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Deri altı ve yumuşak dokunun diğer 
hastalıklarından ayırır
Malign, benign ayırımı yapar

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

DE- Deri altı ve yumuşak dokunun kötü 
huylu tümörleri Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Oluştuğu bölgenin yapısal ve islevsel 
anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Lezyonu analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Eşlik eden bulguları analiz eder
Fotoğraf çeker
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayırıcı tanı yapar
Derinin diğer lezyonlarından ayırır
Malign, benign ayırımı yapar

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

DE- Deri, deri altı ve yumuşak dokunun 
enfeksiyonları Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar

Meydana geldiği bölgenin yapısal ve 
islevsel anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Enfeksiyonu analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Eşlik eden sistemik bulguları analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Deri deri altı ve yumuşak dokunun diğer 
hastalıklarından ayırt eder
Enfeksiyona neden olan patojenleri ayırt 
eder

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon için uygun tedaviyi düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

DE- Hamanjiyom ve vasküler 
malformasyonlar
DE- Hemanjiyom ve vasküler 
malformasyonlar Hasta yönetimi Tanı koyar Normal yapı ve işlevi tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bulunduğu bölgenin yapısal ve islevsel 
anatomisini tanımlar
Oluş mekanizmasını tanımlar
Epidemiyolojiyi tanımlar
Fizik muayene yapar.
Lezyonu analiz eder
İlgili yapıları analiz eder
Muayene bulgularını kayıt eder

Gerekli laboratuvar bulgularını değerlendirir
Eşlik eden bulguları analiz eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Hemanjiyom, vasküler malformasyon 
ayırıımı yapar
Sendromlara eşlik eden lezyonlardan ayırır

Tedaviyi yönetir Tıbbi tedaviyi düzenler
Eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili 
bölümlere yönlendirilir.
Enfeksiyon, ülserasyon varsa tedaviyi 
düzenler
Hastayı cerrahi tedavi için hazırlar
Ameliyat öncesi gerekli tetkileri hazırlar
İlgili konsültasyonları ister
Yatış ve dosya işlemlerini düzenler
Ameliyat için gerekli malzemeleri ve 
gerekirse kan istemini yapar
Ameliyat için gerekli genel ve lokal saha 
temizliklerini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları sıralar.
Karşılaşılabiliecek komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Cerrahi Sonrası Takip ve Bakımı Düzenler
Ameliyat sonrası doktor istemini yazar
Ameliyat sonrası dosya ve takip bilgilerni 
düzenler

Taburculuk sonrasında gerekli önerileri verir
Taburcu sonrası kontrol tarihini belirler.
Ameliyat sonrası fotograf takibini yapar

Sorunları çözer Tıbbi komplikasyonları yönetir
Cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
Oluşabilecek medikolegal sorunları sıralar

Bilgilendirme ve onam Hasta ve ailesini bilgilendirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilgilendirme formunun evde okunmasını 
sağlar
Doldurulan onam formunu alır ve arşivler.

DE- Derinin yara iyileşme bozuklukları Derinin yara iyileşme bozuklukları
Derinin yara iyileşme bozukluğu bulunan 
hastanın yönetimi Tanı koyar

Normal yapı ve işlevi tanımlar
Normal yara iyileşme fizyolojisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Yara iyileşmesini bozacak lokal faktörleri 
değerlendirir
Yara iyileşmesini bozacak sistemik 
faktörleri değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
Sistemik hastalıkların tedavisini planlar
Enfeksiyon tedavisini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları tanımlar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir

DE- Deri ve eklerinin diğer hastalıkları Deri ve eklerinin hastalıkları
Deri ve eklerinin hastalığı bulunan hastanın 
yönetimi Tanı koyar

Normal yapı ve işlevi tanımlar

Derinin anatomisini ve histolojisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Deri lezyonlarını değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
İlaç tedavisini düzenler
Dermatoloji konsültasyonu ihtiyacını 
değerlendirir
Cerrahi tedaviyi düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları tanımlar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir

DE- Termal yanıklar Termal yanık Termal yanıklı hastanın yönetimi Tanı koyar
Normal yapı ve işlevi tanımlar
Deri anatomi ve histolojisini tanımlar
Termal yanıkların etyolojilerini tanımlar
Fizik muayene yapar
Acil resüsitasyon ihtiyacını değerlendirir
Yanığın derinliğini ve genişliğini 
değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotograf çeker
Özel bölge yanıklarını değerlendirir
Fasyatomi ve eskaratomi ihtiyacını 
değerlendirir
Yanık merkezinde tedavi ihtiyacını 
değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar
Diğer yanık travmalarından ayrımını yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
Sıvı tedavisini planlar
Beslenme tipini planlar
Enfeksiyon profilaksi ve tedavisini yapar
Ağrı kontrolünü planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Erken dönem komplikasyonları tanımlar
Geç dönem komplikasyonları tanımlar
İletişim sorunlarını yönetir

İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
DE- Kimyasal yanıklar Kİmyasal yanıklar Kimyasal yanıklı hastanın yönetimi Tanı koyar

Normal yapı ve işlevi tanımlar
Derinin anatomisini, histolojisini ve 
kimyasal ajanları tanımlar
Spesifik kimyasal yanık tedavilerini 
tanımlar
Fizik muayene yapar
Acil resüssitasyon ihtiyacını değerlendirir
Yanığın derinliğini ve genişliğini 
değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Özel bölge yanıklarını değerlendirir
Fasyotomi ve eskaratomi ihtiyacını 
değerlendirir
Yanık merkezinde tedavi ihtiyacını 
değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar
Diğer yanık travmalarından ayrımını yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
Sıvı tedavisini planlar
Yanık nedenine göre spesifik tedaviyi 
planlar
Beslenme tipini planlar

Enfeksiyon profilaksisini ve tedavisini yapar
Ağrı kontrolünü planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Erken dönem komplikasyonarı tanımlar
Geç dönem komplikasyonları tanımlar
İletişim sorunlarını yönetir
Yanık merkezi ihtiyacı durumunda iletişimi 
kurar
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

DE- Elektrik yanıkları Elektrik yanığı Elektrik yanıklı hastanın yönetimi Tanı koyar
Normal yapı ve işlevi tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Derinin anatomisini, histolojisini ve yanık 
elektrik ilişkisini tanımlar
Fizik muayene yapar
Acil resüssitasyon ihtiyacını değerlendirir
Yanığın derinliğini ve genişliğini 
değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Özel bölge yanıklarını değerlendirir
Myoglobinüri açısından değerlendirme 
yapar
Santral sinir sistemi ve kardiyovasküler 
sistemi detaylı olarak değerlendirir
Fasyotomi ve eskaratomi ihtiyacını 
değerlendirir
Yanık merkezinde tedavi ihtiyacını 
değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar
Diğer yanık travmalarından ayırımını yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
Sıvı tedavisini planlar
Beslenme tipini planlar

Enfeksiyon profliaksisini ve tedavisini yapar
Ağrı kontrolünü planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
Erken dönem komplikasyonları tanımlar
Geç dönem komplikasyonları tanımlar
İletişim sorunlarını yönetir
Yanık merkezi ihtiyacı durumunda iletişimi 
kurar
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

DE- Ekstravazasyon yaralanmaları Ekstravazasyon yaralanmaları
Ekstravazasyon yaralanması bulunan 
hastaya yaklaşımı tanımlar Tanı koyar

Normal yapı ve işlevi tanımlar
Derinin anatomisini, histolojisini ve 
muhtemel ajanları tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ekstravazasyon yaralanmalarının 
etyolojilerini tanımlar
Doku hasarının nedenlerini sıralar
Fizik muayene yapar
Doku hasarının genişliğini değerlendirir
Kompartman sendromu bulgularını 
değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar

Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

DE- Donmalar Donmalar
Soğuk travmasına maruz kalan hastanın 
yönetimi Tanı koyar

Normal yapı ve işlevi tanımlar
Derinin anatomisini, histolojisini ve soğuk 
travmalarını tanımlar
Fizik muayene yapar
Acil resüssitasyon ihtiyacını değerlendirir
Donmanın derinliğini değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotoğraf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
Hipoterminin tedavisini düzenler, önlemleri 
alır
Sıvı tedavisini planlar
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi yedavi planını açıklar
Tedavinin zamanlamasını ve süreci açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

DE- Akut yanığa eşlik eden diğer patolojiler Akut yanığa eşlik eden diğer patolojiler
Akut yanığa eşlik eden patolojiisi bulunan 
hastanın yönetimi Tanı koyar

Normal yapı ve işlevi tanımlar
Deri anatomi ve histolojisini tanımlar
Akut yanığa eşlik eden diğer patolojilerin 
etyolojilerini tanımlar
Fizik muayene yapar
Acil resüsitasyon ihtiyacını değerlendirir
Muayene bulgularını kayıt eder
Fotograf çeker
Ayırıcı tanı yapar
Tedaviyi yönetir
Tıbbi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını açıklar
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir
Sorunları çözer
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir
İletişim sorunlarını yönetir
İletişim kurar
Hastanın ailesini bilgilendirir
Onam formu alır

EC- Yaşlanan yüz
Yüz gençleştirme için başvuran hastanın 
yönetimi Yüzdeki sorunların tanısını koyar.

Yüzü oluşturan yapıların normal yapı ve 
işlevlerini tanımlar.
Yüzün anatomik tabakalarını, mimik kas, 
ligaman, damar ve sinir anatomisini açıklar.
Yüzün zaman içindeki değişimini ve 
etkileyen unsurları açıklar.
Sorunların oluş mekanizmalarını açıklar.
Fizik muayene yapar.
Yüzü analiz eder.
İlişkili yapıları değerlendirir.
Muayene bulgularını kayıt eder.
Fotoğraf çeker.

Tedaviyi yönetir. Tıbbi tedaviyi düzenler.
Girişimsel olmayan tedavi yöntemlerini 
sıralar.
Dolgu maddeleri, botulinum toksini ve diğer 
cerrahi olmayan yöntemlerin gerekçelerini 
sıralar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun tıbbi tedaviyi uygular.
Cerrahi tedaviyi düzenler.
Yüz germe ve yağ enjeksiyonu gibi cerrahi 
yöntemlerin gerekçelerini belirler.
Cerrahi tedavi yöntemlerini sıralar.
Tedavinin sürecini açıklar.
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar.
Ameliyat öncesi tetkikleri hazırlar.
İlgili konsültasyonları ister.
Hastanın yatışını yapar ve dosyasını 
düzenler.
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir.

Sorunları çözer. Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
İletişim sorunlarını yönetir.
Medikolegal sorunları sıralar.

Bilgilendirme yapar ve onam alır. Hastayı (ve hasta ailesini) bilgilendirir.
Bilgilendirme formu vererek evde 
okumasını sağlar.
Onam formunu imzalatır ve arşivler.

EC- Burun deformiteleri Septorinoplasti hastasının yönetimi Burundaki sorunların tanısını koyar. Burnun normal yapı ve işlevini tanımlar
Sorunların oluş mekanizmalarını açıklar.
Fizik muayene yapar
Burnun yüz ile ilişkisini değerlendirir.
Burnun iç yapısını ve soluk yollarını 
değerlendirir.
Muayene bulgularını kayıt eder.
Fotoğraf çeker.

Tedaviyi yönetir. Cerrahi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi yöntemlerini sıralar.
Tedavinin sürecini açıklar.
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Tıbbi tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar.
İlgili tetkikleri ister.
Gerektiğinde ilgili bölümlerden 
konsültasyon ister.
Hastanın yatışını verir ve dosyasını hazırlar.
Varsa kullanmakta olduğu ilaçları düzenler.
Kullanıyorsa sigara tüketimi konusunda 
hastayı uyarır.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir.
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon, vb düzenler.
Hasta dosyasına takip notu koyar.
Çıkış özetini yazar ve taburculuk 
işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.

Sorunları çözer. Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
İletişim sorunlarını çözer.
Medikolegal sorunları sıralar.

Bilgilendirme yapar ve onam alır. Hastayı (ve hasta ailesini) bilgilendirir.
Bilgilendirme formu vererek evde 
okumasını sağlar.
Onam formunu imzalatır ve arşivler.

EC- Göz çevresinin estetik kusurları
Gözkapakları ve göz çevresinin estetik 
kusurları için başvuran hastanın yönetimi Yüzdeki sorunların tanısını koyar.

Gözkapakları ve göz çevresinin normal 
yapısal ve işlevsel anatomisini tanımlar.
Orbital bölgenin anatomik tabakalarını, 
mimik kas, ligaman, yağ dokusu, lakrimal 
bez ve kanalları, damar ve sinir anatomisini 
açıklar.
Göz çevresinin zaman içindeki değişimini 
ve etkileyen unsurları açıklar.
Hastanın özgeçmişini ve soygeçmişini 
sorgular.
Hastanın sağlık sorunlarını, geçirilmiş 
ameliyatlarını, kullandığı ilaç ve bitkisel 
ürünleri, sigara tüketimini sorgular.
Göz kuruluğu, tiroid hastalığı, kanama 
diyatezi vb. sorgular.
Fizik muayene yapar.
Periorbital bölgeyi analiz eder (deri 
fazlalığı, kırışıklıklar, blefaropitoz varlığı, 
levator kas işlevi, interpalpebral mesafe, alt 
kapakta torbalanma, gözyaşı oluğu 
deformitesi, Bell fenomeni, vb
İlişkili yapıları değerlendirir.
Muayene bulgularını kayıt eder.
Fotoğraf çeker.
Ayırıcı tanı yapar.
Sorunların oluş mekanizmasını açıklar.

Tedaviyi yönetir. Tıbbi tedaviyi düzenler.
Girişimsel olmayan tedavi yöntemlerini 
sıralar.
Dolgu maddeleri, botulinum toksini ve diğer 
cerrahi olmayan yöntemlerin gerekçelerini 
sıralar.
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uygun tıbbi tedaviyi uygular.
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar.
İlgili tetkikleri ister.
Gerektiğinde ilgili bölümlerden 
konsültasyon ister.
Hastanın yatışını verir ve dosyasını hazırlar.
Varsa kullanmakta olduğu ilaçları düzenler.
Kullanıyorsa sigara tüketimi konusunda 
hastayı uyarır.
Cerrahi tedaviyi düzenler.
Blefaroplasti, kaş asma, alın germe gibi 
cerrahi yöntemlerin gerekçelerini sayar.
Cerrahi tedavi yöntemlerini sıralar.
Tedavinin sürecini açıklar.
Karşılaşılabilecek sorunları ve 
komplikasyonları sıralar.
Uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir.
Ameliyat sonrası pansuman, vb düzenler.
Hasta dosyasına takip notu koyar.
Çıkış özetini yazar ve taburculuk 
işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.
Ameliyat sonrası kullanacağı ilaç ve 
malzemeleri reçetelendirir ve hastaya 
açıklar.
Hastayı uygun aralıklarla kontrole çağırır.

Sorunları çözer. Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Erken komplikasyonları sıralar - görme 
kaybı, retrobulber hematom, inferior oblik 
kas hasarı, yara açılması, vb.
Geç komplikasyonları sıralar - göz 
kuruluğu, ektropion ve nedbeleşme, epifora, 
enfeksiyon, hiperpigmentasyon, asimetri, 
pitoz, blefarit, kemosis, vb

Komplikasyonları tanır, hastayı bilgilendirir, 
en kısa zamanda uygun şekilde çözer.
İletişim sorunlarını çözer.
Medikolegal sorunları sıralar.

Bilgilendirme yapar ve onam alır. Hastayı (ve hasta ailesini) bilgilendirir.
Bilgilendirme formu vererek evde 
okumasını sağlar.
Onam formunu imzalatır ve arşivler.

EC- Yüz hatlarının estetik bozuklukları
EC- Yüzün diğer estetik bozuklukları

EC- Meme küçüklüğü
Meme küçüklüğü nedeniyle başvuran 
hastanın yönetimi Memedeki sorunların tanısını koyar. Fizik muayene yapar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastanın özgeçmişini ve soygeçmişini 
sorgular.
Her iki memeyi analiz eder.
Meme ölçümlerini yapar. (Meme altı çevre, 
meme üstü çevre, memebaşı-juguler çentik, 
memebaşı-memealtı oluğu, memebaşı-
memebaşı, meme tabanı-yatay/dikey)
Muayene bulgularını kayıt eder.
Fotoğraf çeker.
Ayırıcı tanı yapar.
Doğumsal meme anomalilerini sıralar.
Gelişimsel meme bozukluklarını sıralar.
Birlikte meme sarkıklığı olup olmadığını 
değerlendirir.

Tedaviyi yönetir. Cerrahi tedaviyi düzenler.
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar.
Kesi tiplerini, implantın yerleştirileceği 
düzlemleri sıralar.
İmplant seçeneklerini sıralar.
Tedavinin sürecini açıklar.
Karşılaşılabilecek sorun ve 
komplikasyonları açıklar.
Cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar.
İlgili tetkikleri ister.
Gerektiğinde ilgili bölümlerden 
konsültasyon ister.
Hastanın yatışını verir ve dosyasını hazırlar.
Varsa kullanmakta olduğu ilaçları düzenler.
Kullanıyorsa sigara tüketimi konusunda 
hastayı uyarır.
İmplant seçimini yapar ve temini için 
gerekli işlemleri yapar.
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir.
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon, vb düzenler.
Hasta dosyasına takip notu koyar.
Çıkış özetini yazar ve taburculuk 
işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.
Ameliyat sonrası kullanacağı ilaç ve 
malzemeleri reçetelendirir ve hastaya 
açıklar.
Hastayı uygun aralıklarla kontrole çağırır.

Sorunları çözer. İletişim sorunlarını çözer.
Medikolegal sorunları sıralar.
Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Erken komplikasyonları sıralar - hematom, 
seroma, enfeksiyon, memebaşı 
duyarlılığında değişiklikler, asimetri, vb.
Geç komplikasyonları sıralar. - kapsül 
kontraktürü, yırtılma, sönme, implant 
çevresi efüzyon, vb.

Komplikasyonları tanır, hastayı bilgilendirir, 
en kısa zamanda uygun şekilde çözer.

Bilgilendirme yapar ve onam alır. Hastayı (ve hasta ailesini) bilgilendirir.
Ameliyat ile ilgili bilgilendirir - kesiler, 
düzlemler, implant çeşitleri

Silikon implantların emzirme, meme kanseri 
ve oto-immün hastalıklarla ilişkisini açıklar.
Ameliyat sonrası süreci anlatır.
Bilgilendirme formu vererek evde 
okumasını sağlar.
Onam formunu imzalatır ve arşivler.

EC- Meme büyüklüğü
Meme büyüklüğü nedeniyle başvuran 
hastanın yönetimi Memedeki sorunların tanısını koyar.

Memenin normal yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar.
Memeyi oluşturan anahtar noktaların 
yerleşimlerini tanımlar.
Memeyi oluşturan yapıları, damar, sinir ve 
lenf anatomisini açıklar.

Hastanın özgeçmişini ve soygeçmişini 
sorgular.
Hastanın sağlık sorunlarını, geçirilmiş 
ameliyatlarını, kullandığı ilaç ve bitkisel 
ürünleri, sigara tüketimini sorgular.
Hastanın ailesinde meme hastalığı ve meme 
kanseri varlığını sorgular.
Fizik muayene yapar.
Vücut kitle indeksini hesaplar.
Meme ölçümlerini yapar. (Meme altı çevre, 
meme üstü çevre, memebaşı-juguler çentik, 
memebaşı-memealtı oluğu, memebaşı-
memebaşı, meme tabanı-yatay/dikey)
Meme muayenesi yapar.
Muayene bulgularını kayıt eder.
Fotoğraf çeker.
Ayırıcı tanı yapar.
Virjinal hipertrofiyi tanımlar.
Doğum sonrasında memede oluşan 
değişklikleri tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Memede zamana bağlı değişiklikleri 
tanımlar.
Birlikte sarkıklık olup olmadığını 
değerlendirir.
Sorunların oluş mekanizmasını açıklar.
Meme büyüklüğünün nedenlerini açıklar.
Meme büyüklüğünün neden olduğu yandaş 
sorunları açıklar.

Tedaviyi yönetir. Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar.
İlgili tetkikleri ister.
Gerektiğinde ilgili bölümlerden 
konsültasyon ister.
Hastanın yatışını verir ve dosyasını hazırlar.
Varsa kullanmakta olduğu ilaçları düzenler.
Kullanıyorsa sigara tüketimi konusunda 
hastayı uyarır.

Cerrahi tedaviyi düzenler.
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar.
Kesi ve pedikül tiplerini sıralar.
Tedavinin sürecini açıklar.
Karşılaşılabilecek sorun ve 
komplikasyonları açıklar.
Cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir.
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon, vb düzenler.
Hasta dosyasına takip notu koyar.
Çıkış özetini yazar ve taburculuk 
işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.
Ameliyat sonrası kullanacağı ilaç ve 
malzemeleri reçetelendirir ve hastaya 
açıklar.
Hastayı uygun aralıklarla kontrole çağırır.

Sorunları çözer. Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Erken komplikasyonları sıralar - hematom, 
seroma, enfeksiyon, memebaşı 
duyarlılığında değişiklikler, asimetri, 
memebaşı nekrozu vb.
Geç komplikasyonları sıralar. - yağ nekrozu, 
hipertrofik skar, asimetri, deformite, 
emzirememe, vb.

İletişim sorunlarını çözer.
Medikolegal sorunları sıralar.

Bilgilendirme yapar ve onam alır. Hastayı (ve hasta ailesini) bilgilendirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilgilendirme formu vererek evde 
okumasını sağlar.
Onam formunu imzalatır ve arşivler.

EC- Meme sarkıklığı
Meme sarkıklığı nedeniyle başvuran 
hastanın yönetimi Memedeki sorunların tanısını koyar.

Memenin normal yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar.
Memeyi oluşturan anahtar noktaların 
yerleşimlerini tanımlar.
Memeyi oluşturan yapıları, damar, sinir ve 
lenf anatomisini açıklar.
Hastanın özgeçmişini ve soygeçmişini 
sorgular.
Hastanın sağlık sorunlarını, geçirilmiş 
ameliyatlarını, kullandığı ilaç ve bitkisel 
ürünleri, sigara tüketimini sorgular.
Hastanın ailesinde benzer deformite olup 
olmadığını, meme hastalığı ve meme kanseri 
varlığını sorgular.
Fizik muayene yapar.
Vücut kitle indeksini hesaplar.
Meme ölçümlerini yapar. (Meme altı çevre, 
meme üstü çevre, memebaşı-juguler çentik, 
memebaşı-memealtı oluğu, memebaşı-
memebaşı, meme tabanı-yatay/dikey)
Meme muayenesi yapar.
Muayene bulgularını kayıt eder.
Fotoğraf çeker.
Ayırıcı tanı yapar.
Doğum sonrasında memede oluşan 
değişiklikleri tanımlar.
Memede zamana bağlı değişiklikleri 
tanımlar.
Birlikte küçüklük ya da büyüklük olup 
olmadığını değerlendirir.
Sorunların oluş mekanizmasını açıklar.
Meme sarkıklığının nedenlerini ve 
sınıflamasını açıklar.
Meme sarkıklığının neden olduğu yandaş 
sorunları açıklar.

Tedaviyi yönetir. Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar.
İlgili tetkikleri ister.
Gerektiğinde ilgili bölümlerden 
konsültasyon ister.
Hastanın yatışını verir ve dosyasını hazırlar.
Varsa kullanmakta olduğu ilaçları düzenler.
Kullanıyorsa sigara tüketimi konusunda 
hastayı uyarır.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Birlikte büyütme gerekiyorsa implant 
seçimini yapar ve temini için gerekli 
işlemleri yapar.
Cerrahi tedaviyi düzenler.
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar.
Kesi tiplerini, pedikül tiplerini ve 
gerekiyorsa implantın yerleştirileceği 
düzlemleri sıralar.
İmplant seçeneklerini sıralar.
Tedavinin sürecini açıklar.
Karşılaşılabilecek sorun ve 
komplikasyonları açıklar.
Cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir.
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon, vb düzenler.
Hasta dosyasına takip notu koyar.
Çıkış özetini yazar ve taburculuk 
işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.
Ameliyat sonrası kullanacağı ilaç ve 
malzemeleri reçetelendirir ve hastaya 
açıklar.
Hastayı uygun aralıklarla kontrole çağırır.

Sorunları çözer. Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Erken komplikasyonları sıralar - hematom, 
seroma, enfeksiyon, memebaşı 
duyarlılığında değişiklikler, asimetri, 
memebaşı nekrozu vb.
Geç komplikasyonları sıralar. - yağ nekrozu, 
hipertrofik skar, asimetri, deformite, 
emzirememe, vb.
Kullanılmış ise implanta bağlı sorunları 
sıralar.

Komplikasyonları tanır, hastayı bilgilendirir, 
en kısa zamanda uygun şekilde çözer.
İletişim sorunlarını çözer.
Medikolegal sorunları sıralar.

Bilgilendirme yapar ve onam alır. Hastayı (ve hasta ailesini) bilgilendirir.
Ameliyat ile ilgili bilgilendirir - kesiler, 
pediküller, düzlemler, implant çeşitleri
Silikon implantların ve ameliyat tipinin 
emzirme, meme kanseri ve oto-immün 
hastalıklarla ilişkisini açıklar.
Ameliyat sonrası süreci anlatır.
Bilgilendirme formu vererek evde 
okumasını sağlar.

166/173



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Plastik,	  Rekonstrüktif	  ve	  Estetik	  Cerrahi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  122/128

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Onam formunu imzalatır ve arşivler.

EC- Meme asimetrisi

EC- Tuberöz meme deformitesi
Tuberoz meme deformitesi nedeniyle 
başvuran hastanın yönetimi Memedeki sorunların tanısını koyar.

Memenin normal yapısal ve işlevsel 
anatomisini tanımlar.
Memeyi oluşturan anahtar noktaların 
yerleşimlerini tanımlar.
Memeyi oluşturan yapıları, damar, sinir ve 
lenf anatomisini açıklar.
Hastanın özgeçmişini ve soygeçmişini 
sorgular.
Hastanın sağlık sorunlarını, geçirilmiş 
ameliyatlarını, kullandığı ilaç ve bitkisel 
ürünleri, sigara tüketimini sorgular.
Hastanın ailesinde benzer deformite olup 
olmadığını, meme hastalığı ve meme kanseri 
varlığını sorgular.
Fizik muayene yapar.
Her iki memeyi analiz eder ve meme 
muayenesi yapar.
Meme ölçümlerini yapar. (Meme altı çevre, 
meme üstü çevre, memebaşı-juguler çentik, 
memebaşı-memealtı oluğu, memebaşı-
memebaşı, meme tabanı-yatay/dikey)
Muayene bulgularını kayıt eder.
Fotoğraf çeker.
Ayırıcı tanı yapar.
Doğumsal meme anomalilerini sıralar.
Gelişimsel meme bozukluklarını sıralar.
Sorunların oluş mekanizmasını açıklar.
Tuberöz meme deformitesinin patolojik 
anatomisini açıklar.

Tedaviyi yönetir. Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar.
İlgili tetkikleri ister.
Gerektiğinde ilgili bölümlerden 
konsültasyon ister.
Hastanın yatışını verir ve dosyasını hazırlar.
Varsa kullanmakta olduğu ilaçları düzenler.
Kullanıyorsa sigara tüketimi konusunda 
hastayı uyarır.
İmplant seçimini yapar ve temini için 
gerekli işlemleri yapar.
Cerrahi tedaviyi düzenler.
Cerrahi tedavi seçeneklerini sıralar.
Kesi tiplerini, implantın yerleştirileceği 
düzlemleri sıralar.
İmplant seçeneklerini sıralar.
Tedavinin sürecini açıklar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Karşılaşılabilecek sorun ve 
komplikasyonları açıklar.
Cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.
Cerrahi sonrası takip ve bakımı yönetir.
Ameliyat sonrası pansuman, dren takibi, 
monitorizasyon, vb düzenler.
Hasta dosyasına takip notu koyar.
Çıkış özetini yazar ve taburculuk 
işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.
Ameliyat sonrası kullanacağı ilaç ve 
malzemeleri reçetelendirir ve hastaya 
açıklar.
Hastayı uygun aralıklarla kontrole çağırır.

Sorunları çözer. Tıbbi ve cerrahi komplikasyonları yönetir.
Erken komplikasyonları sıralar - hematom, 
seroma, enfeksiyon, memebaşı 
duyarlılığında değişiklikler, asimetri, vb.
Geç komplikasyonları sıralar. - şekil 
bozukluğu, kapsül kontraktürü, yırtılma, 
sönme, implant çevresi efüzyon, vb.

Komplikasyonları tanır, hastayı bilgilendirir, 
en kısa zamanda uygun şekilde çözer.
İletişim sorunlarını çözer.
Medikolegal sorunları sıralar.

Bilgilendirme yapar ve onam alır. Hastayı (ve hasta ailesini) bilgilendirir.
Ameliyat ile ilgili bilgilendirir - kesiler, 
düzlemler, implant çeşitleri

Silikon implantların emzirme, meme kanseri 
ve oto-immün hastalıklarla ilişkisini açıklar.
Ameliyat sonrası süreci anlatır.
Bilgilendirme formu vererek evde 
okumasını sağlar.
Onam formunu imzalatır ve arşivler.

EC- Meme başı bozuklukları
EC- Diğer estetik bozukluklar
YU-Etik görevler

akademik
akademik gelişim
akademik araştırma
iletişim
yönetimsel
etik ve hukuk
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Araştırma ve Akademik Uygulamalar AA-Makale sunumu uygun konu seçimi uygun dergi seçimi makale seçimi

okuma ve anlama
türkçeye çevirme
konuyu öğrenme
sunma
sorulara yanıt verme

AA-Seminer hazırlama uygun konu seçimi literatür tarama kaynaklardan uygun bölümleri alma
semineri danışmanı ile birlikte yazma
konuyu öğrenme
yazma
danışman ile son değerlendirme

AA-Bilimsel çalışma gerçekleştirme internet kullanımı
basılı materyallerin kullanımı

uygun modelin seçimi klinik veya deneysel model seçimi

gerekli izinlerin alınması
etik kurullara ve gerekli yetkililere 
başvurma

çalışmanın gerçekleştirilmesi deneysel yada klinik uygulama yapmak
sonuçların değerlendirilmesi istatistik yöntemlerini kullanma
yorumlama tartışma ve yorum yeteneği kazanma

AA-Bilimsel çalışmanın sunulması sunu yerinin seçimi sunu biçiminin seçimi poster sunumu
poster metni kazırlama
postere eklenecek resim şekil vb hazırlama
sözel sunum
metni kazırlama
video, resim şekil vb hazırlama

AA-Bilimsel çalışmanın yayınlanması yayınlanacak dergi seçimi yayın biçimi seçimi araştırma yazımı
yazım kurallarının incelenmesi
kurallara göre yazılan taslağın danışman ile 
değerlendirilmesi
olgu sunumu vb yazımı
yazım kurallarının incelenmesi
kurallara göre yazılan taslağın danışman ile 
değerlendirilmesi

dergiden geri gelen yazının düzeltmelerinin 
yapılmasi eksik ve yanlışları görüp düzeltme

AA-Bilimsel etkinliklere katılım uygun bilimsel etkinlik seçimi sunu ile katılım bilgi sunumu
sorulara yanıt verme

dinleyici olarak katılım bilgi edinme
sunu biçimlerini öğrenme

AA-Kurslara katılım uygun kurs seçimi yeni bilgi edinimi
yeni beceri edinimi

Yönetsel Uygulamalar YU-Hasta dosyası düzenlemek
YU-Hasta yatış-çıkış işlemlerinin yönetimi
YU-Form doldurma
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YU-Etik görevler
Mesleğini icra ederken etik değerlere 
bağlılık

Hasta-hekim ve hekim-hekim ilişkişinde 
etik değerlere bağlı kalır. Hasta haklarını sayar.

Hekim haklarını sayar.
Birlikte çalıştığı sağlık ve idari personelin 
görev ve sorumluluklarını sayar.

Kendisi ile birlikte çalışan diğer uzmanlık 
öğrencilerinin görev ve yetkilerini sayar.
Hemşirelerin görev ve yetkilerini sayar.
Hastabakıcıların görev ve yetkilerini sayar.
Sekreterlerin görev ve yetkilerini sayar.

Bir uzmanlık öğrencisi olarak kendi 
konumunu değerlendirir.

Eğitim alma ve verme sorumluluklarını 
sayar.

Tıbbi fotoğraf çekiminin kurallarını bilir, bu 
konudaki etik kuralları uygular. Fotoğrafçılığın temel kavramlarını bilir.

Tıbbi fotoğrafta etik kuralları bilir.
Endüstri-tıp ilişkisinin tarihçesini, ortaya 
çıkış sebeplerini, fayda ve zararlarını bilir; 
bu konudaki etik kuralları özümser.

İlaç ve tıbbi malzeme şirketlerinin 
promosyon çalışmaları konusunda etik 
değerlere sahip olur.
Bilimsel etkinliklere endüstri desteğinde etik 
kuralların çerçevesini bilir.
Endüstri desteğinde yasal düzenlemeleri 
bilir.

Gizlilik ile ilişkili etik ilkelere uyar.
Ölüm durumunda etik ilkelere uyar. Ressusitasyon kurallarını sayar.

Beyin ölümünün tanımını yapr.
Organ bağışı ile ilgili kural ve ilkeleri 
tanımlar.
Otopsi ile ilgili kural ve ilkeleri tanımlar.

Hastaya sunduğu hizmet ile ücretlendirme 
ilişkisini sağlıklı ve etik değerlere dayalı 
olarak kurar.
Diğer dallardaki meslektaşlarıyla işbirliğine 
yatkın bir tutum sergiler.
Bazı konuların multidisipliner olarak ele 
alınması gerektiğinin farkında olur.
Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyar.
Hastalarına gerçeği söyleme ile ilgili etik 
ilkelere uyar.
Tedavinin verilmemesi veya sonlandırılması 
ile ilgili etik ilkelere uyar.

YU-Hukuki görevler
Mesleğini icra ederken hukuksal 
sorumluluklarını bilme Tıp mesleği ile ilgili yasaları bilir.

1219 sayılı "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanun"u bilir.
6023 sayılı TTB (Türk Tabipler Birliği) 
Yasasını bilir.
Tıbbi Deontoloji Tüzüğünü bilir.
Özel Hastaneler Yasası ve Ayaktan Tanı ve 
Tedavi Merkezleri Yönetmeliğini bilir.
Sağlık Hizmetleri Temel Yasasını bilir.
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Adli Tıp Müessesesi Kanununu bilir.
TTB Meslek Etiği Kuralları Yönetmeliği ve 
TTB Soruşturma ve Sorgulama 
Yönetmeliğini bilir.

Meslek icrası sırasında oluşabilecek kusur 
tiplerini bilir. Taksirli suç - kasıtlı suç ayrımını yapar.

Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik, 
yetersizlik, özen eksikliği, emir ve 
yönetmeliklere uymama gibi kavramları 
tanımlar.
Malpraktis - komplikasyon tanımlarını ve 
ayrımını yapar.

Cerrahın yasalar karşısındaki sorumluluğunu 
tanımlar.

Cezai sorumluluk (adli yargı-ceza davası) 
kavramını tanımlar.
Hukuki sorumluluk (adli yargı-hukuk 
davası) kavramını tanımlar.
İdari sorumluluk (kurum içi soruşturma) 
kavramını tanımlar.
Mesleki sorumluluk (Tabip odası onur 
kurulu) kavramını tanımlar.

Aydınlatılmış onamı tanımlar.
Diğer meslektaşlarının sorunlu olguları ile 
karşılaşma durumundaki sorumluluklarını 
bilir.
Hekimi hukuksal anlamda koruyan unsurları 
sıralar.

Düzgün kayıt tutulması ve saklanmasının 
önemini kavrar.
Aydınlatılmış onam formunun 
doldurulmasını sağlar. Bunu yaparken 
sadece rıza alınmasının yeterli olmadığını, 
bilgilendirilmenin de gerekli olduğunu 
özümser.
Tıpta benimsenmiş klasik bilgilere saygı 
duyar ve buna uygun davranır.
Diğer hekimler ile işbirliği içinde çalışmanın 
önemini kavrar.
Ameliyathane personelinin hatalarından da 
sorumlu olduğunu bilir ve ona göre 
önlemlerini alır.
Bilinmesi gerekeni bilmemenin sorumluluk 
yüklediğini kavrar ve mevzuatı, yasaları 
öğrenir.
Olası komplikasyon veya olumsuzluğun 
üstesinden gelemiyorsa konsültasyon veya 
ileri merkeze sevk mekanizmasını kullanır.
Hasta haklarına saygılı davranır.

171/173



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Plastik,	  Rekonstrüktif	  ve	  Estetik	  Cerrahi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  127/128

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hasta ile iletişimin önemini kavrar, 
iletişimini koparmaz ve iletişim becerilerini 
kullanır.

YU-İdari görevler
YU-Profesyonellik

Mesleğini icra ederken profesyonel tutum 
sergileme

Hasta-hekim ve hekim-hekim ilişkişinde 
profesyonel değerlere bağlı kalır. Hasta haklarını sayar.

Hekim haklarını sayar.
Birlikte çalıştığı sağlık ve idari personelin 
görev ve sorumluluklarını sayar.

Kendisi ile birlikte çalışan diğer uzmanlık 
öğrencilerinin görev ve yetkilerini sayar.
Hemşirelerin görev ve yetkilerini sayar.
Hastabakıcıların ve ameliyathane 
teknisyenlerinin görev ve yetkilerini sayar.
Sekreterlerin görev ve yetkilerini sayar.

Bir uzmanlık öğrencisi olarak kendi 
konumunu değerlendirir.

Eğitim alma ve verme sorumluluklarını 
sayar.

Tıbbi fotoğraf çekiminin kurallarını bilir Fotoğrafçılığın temel kavramlarını bilir.
Dijital fotoğrafçılığa hakim olur.
Tıbbi fotoğrafların standart çekilmesine 
özen gösterir.
Arşivleme sistemlerini kullanır.
Photoshop ve benzeri görsel yazılım 
programlarını kullanabilir.

Endüstri-tıp ilişkisinde profesyonel yaklaşım 
sergiler.

Tıbbi araştırmaların günlük hayata 
geçirilmesi konusunda farkındalığı olur.
Teknoparklar ve tıbbi patent konusunda bilgi 
sahibi olur.

Zorunlu hizmette karşılaşacağı sorunları 
tespit eder.

Türkiye’deki toplam uzman sayısını ve 
dağılımını araştırır.
Plastik cerrahi olmayan kentlerdeki sağlık 
sektörünün durumunu araştırır.

Serbest hekimlik yapma olasılığına karşın 
bir muayenehane açmanın, işletmenin ve 
geliştirmenin kurallarını öğrenir.

Mekan seçimi, bulundurulması gereken 
temel cihaz ve aletler konusunda bilgi sahibi 
olur.
Ofiste küçük cerrahi girişim tanımı ve 
kuralları, muayenehanede çok yapılan 
girişimler hakkında bilgi sahibi olur.
Alınması gereken resmi izin ve belgeler, 
vergi mevzuatı, özel hastanede cerrahi 
girişimlerin yönetimi hakkında bilgi sahibi 
olur.
Tanıtım konusundaki etik kurallar ve yasal 
imkanlar hakkında bilgi sahibi olur.
Anestezist ve asistan seçimi hakkında bilgi 
sahibi olur.

İletişim Becerileri
Etik ve Profesyonellik
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Eğitim ve Danışmanlık Uygulamaları
İletişim, Eğitim ve Danışmanlık 
Uygulamaları İED-İletişim becerileri İletişim Kurma Yönetimi İletişimdeki yenilikleri tanımlar

İnsanlarla iletişimin günümüzdeki yerini 
tanımlar
Kendine özgü iletişim becerilerini geliştirme 
yollarını tanımlar
İletişim kurma yöntemlerindeki değişimleri 
tanımlar
Değişimin iş iletişimi için ifade ettiği 
anlamları tanımlar

Kuşak farklılıkları ve işyerinde kültürel 
çeşitliliği tanımlar

Öncelikler ve davranış şekilleri arasındaki 
farklılıkları tanımlar
Farklı kuşakların nasıl düşündüğünü, 
çalıştığını, hareket ettiğini ve tercih sırasını 
tanımlar

Yakın görüşme (Birebir) özelliklerini 
tanımlar Tipik birebir toplantının özelliklerini açıklar

Açılış tekniklerini açıklar
Konu sunumu tekniklerini açıklar

Sorunlar ve olumsuz tepkilerle uğraşmayı 
tanımlar Eleştiri yöntemlerini açıklar

Sinirlilik ve saldırganlıkla başa çıkma 
yöntemlerini açıklar
Sıkıntı ve dikkat eksikliği ile başa çıkma 
yöntenlerini açıklar
Çözümlenemeyen soruların giderilmesini 
açıklar

İED-Eğitim Eğitim Desteği Yönetimi Asistan eğitimine desteği tanımlar Kıdemlerine göre asistan eğitimini tanımlar

Klinik içi eğitime desteği tanımlar
Klinik çalışmalarının eğitimine desteği 
tanımlar

İED-Danışmanlık Danışmanlık Yönetimi Klinik içi çalışma düzenini tanımlar Servis çalışma düzenini tanımlar
Poliklinik çalışma düzenini tanımlar
Ameliyathane çalışma düzenini tanımlar

Eğitim faaliyetleri düzenini tanımlar
Tez çalışması hazırlıklarını tanımlar

173/173


	giriş
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