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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

• Biri	  en	  az	  iki	  yıl	  uzman	  olarak	  çalışmış	  olmak	  üzere	  iki	  
uzman	  hekim	  bulundurmalıdır	  

• Uzmanlardan	  birisi	  en	  az	  bir	  yıl	  tek	  başına	  bir	  
hiperbarik	  tedavi	  merkezini	  yönetmiş	  olmalıdır	  

• Uzmanlar	  en	  az	  iki	  sualtı	  operasyonunda	  görev	  almış	  
olmalıdır	  

• Uzmanlar	  en	  az	  iki	  ulusal	  toplantıda	  branşla	  ilgili	  bildiri	  
sunmuş	  olmalıdır	  

• Uzmanlar	  en	  az	  bir	  uluslar	  arası	  makale	  yayınlamalıdır	  

• Birimde	  en	  az	  bir	  basınç	  odası	  operatörü	  bulunmalıdır	  

• Birimde	  basınç	  odası	  içine	  girebilecek	  bir	  sağlık	  
personeli	  bulunmalıdır	  

Fiziksel	  	  

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

• Birimde	  çok	  kişilik	  faal	  durumda	  bir	  basınç	  odası	  
bulunmalıdır	  

• Birimde	  ya	  da	  birimin	  bulunduğu	  hastanede	  hiperbarik	  
oksijen	  tedavisi/rekompresyon	  tedavisi	  gören	  hastaların	  
yatırılabildiği	  10	  yatak	  bulunmalıdır	  
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• Basınç	  odası	  içinde	  kullanılabilinen	  monitör	  bulunmalıdır	  

• Basınç	  odası	  içinde	  kullanılabilinen	  respiratör	  bulunmalıdır	  

• Basınç	  odası	  içinde	  kullanılabilinen	  aspiratör	  bulunmalıdır	  

• Birimde	  hasta	  bekleme	  salonu	  bulunmalıdır	  

• Birimde	  hasta	  muayene	  odası	  bulunmalıdır	  

• Birimde	  pansuman	  odası	  bulunmalıdır	  

• Birimde	  hiperbarik	  tedavi	  ünitesi	  salonu	  bulunmalıdır	  

• 	  Birimde	  hasta	  soyunma	  odası	  bulundurulmalıdır	  

• Birimde	  kompresör	  ve	  hava	  depolama	  bölümü	  bulunmalıdır	  

• Birimde	  oksijen	  donanımı	  bulunmalıdır.	  

Portföy	  	  

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

• Uzmanlık	   öğrencisi	   1	   ve	   2	   yıldız	   dalış	   eğitimi	   (en	   az	   2	  
yıldız)	  alır	  

• Uzmanlık	   öğrencisi	   minumum	   10	   entübasyon	  
yapmalıdır	  

• Uzmanlık	   öğrencisi	   en	   az	   50	   basınç	   odası	   tedavisini	  
opere	  etmelidir	  

• Uzmanlık	  öğrencisi	  en	  az	  50	  tedaviye	  basınç	  odası	  içinde	  
refakat	  etmelidir	  

• Uzmanlık	   öğrencisi	   en	   az	   30	   dalışa	   uygunluk	   raporu	  
vermelidir	  

• Uzmanlık	   öğrencisi	   en	   az	   30	   yatan	   hasta	   takibi	  
yapmalıdır	  

• Uzmanlık	   öğrencisi	   en	   az	   bir	   sualtı	   saha	   çalışmasına	  
katılmalıdır	  

• Uzmanlık	   öğrencisi	   en	   az	   50	   hastadan	   derin	   doku	  
kültürü	  almalıdır	  

• Uzmanlık	  öğrencisi	  en	  az	  5	  seminer	  anlatmalıdır	  
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• Uzmanlık	  öğrencisi	  en	  az	  bir	  kongreye	  katılmalıdır	  
• Uzmanlık	  öğrencisi	   tek	  kişilik	  basınç	  odasında	  en	  az	  10	  

tedavi	  gerçekleştirmelidir	  
• Uzmanlık	  öğrencisi	   en	   az	  50	  hastayı	   hiperbarik	  oksijen	  

tedavisi	  açısından	  değerlendirmelidir	  	  	  	  
	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 7/7



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Sualtı	  Hekimliği	  ve	  Hiperbarik	  Tıp,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  1/22

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

SUALTI HEKİMLİĞİ

Profesyonel ve sportif 
dalıcıların, basınçlı tünel 
işçilerinin dalışa 
uygunluk muayenelerini 
yapar Öykü alır

Anamnezde geçen dalışa engel hastalıkların 
bulgu ve belitilerini değerlendirir Dalışa engel hastalıkları sayar

Dalışa engel hastalıkların bulgu ve belirtilerini sıralar
Efor kapasitesinde kısıtlama yapan hastalıkları sıralar
Bilinç kaybına yol açabilecek hastalıkları sıralar

Fizik muayene yapar Solunum sistemi muayenesi yapar
Solunum sistemi ile ilgili kesin ve göreceli olarak dalışa engel 
olabilecek durumları sayar
Fizik muayenede dolunum sistemi ile ilgili kesin ve göreceli olarak 
dalışa engel olabilecek hastalık bulgularını özetler
Akciğer grafisi ve tomografisinde hava hapsine yol açan bül bleb gibi 
lezyonları tanımlar
Akciğer fonksiyon teslerinde obstriksiyon bulgularını özetler

Kalp ve dolaşım sistemi muayenesi yapar
Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili kesin ve göreceli olarak dalışa engel 
durumları sayar
EKG de patolojik bulguları tanır
Efor kapasitesini etkileyecek doğumsal, kapaksal ve iletiyle ilgili 
hastalıkları tanır
Efor kapasitesini sınırlayacak hematolojik hastalıkların laboratuvar 
bulgularını tanır
Bilinç kaybına yol açabilecek kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını 
sayar
Patent foramen ovale taraması için, veya sağ sol şanta neden olabilecek 
hastalıkların tespiti için ekokardiyografi yapılmasını gerektirecek 
bulguları tanır ve dalgıçı yönlendirir
Dekompresyon hastalığına yatkınlık oluşturan kalp ve dolaşım 
sistemiyle ilgili durumları sayar

Sinir sistemi muayenesi yapar
Sinir sistemi ile ilgili kesin ve göreceli olarak dalışa engel durumları 
sayar
Sinir sistemi ile ilgili kesin ve göreceli olarak dalışa engel durumların 
nörolojik muayene bulgularını özetler
Bilinç kaybına yol açabilecek sinir sistemi hastalıklarını sayar
Dekompresyon hastalığına yatkınlık oluşturan sinir sistemiyle ilgili 
durumları sayar

Kas iskelet sistemi muayenesi yapar
Lokomotor sistem ile ilgili kesin ve göreceli olarak dalışa engel 
durumları sayar



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Sualtı	  Hekimliği	  ve	  Hiperbarik	  Tıp,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  2/22

Lokomotor sistem ile ilgili kesin ve göreceli olarak dalışa engel 
olabilecek hastalıkların muayene bulgularını özetler
Görüntüleme tetkiklerinde disbarik osteonekroz lezyonlarını tanır ve 
sınıflandırır
Dekompresyon hastalığına yatkınlık oluşturan kas iskelet sistemiyle 
ilgili durumları sayar

Diğer sistem muayenelerini yapar Dalışa engel olabilecek psikiyatrik hastalıkları sorgular
Dalışa engel olabilecek kulak boğaz burunla ilgili patolojileri sayar
Dalışa engel olabilecek endokrin ve metabolizma hastalıklarını tanır
Sindirim sistemi ile ilgili kesin ve göreceli olarak dalışa engel durumları 
sayar
Ürogenital sistemle ilgili dalışa engel durumları sayar
Gözle ilgili dalış için gerekli koşulları sıralar
Dalışa engel teşkil edebilecek hematolojik hastalık bulgularını tanımlar

Dalışla ilgili özel durumları değerlendirir Ilaçların dalış üzerine olan etkilerini değerlendirebilir
Çocuk, kadın, yaşlı ve engelli dalışlarının farklılıklarını sıralar, sağlık 
açısından değerlendirir

Dalgıç muayenesini 
destekleyecek tetkikleri 
ister

Muayeneye destek oluşturacak bütün sistemleri ilgilendiren laboratuvar 
tetkilerini sayar
Muayeneye destek oluşturacak laboratuvar tetkilerini yorumlar

Muyane sonuçlarını 
yürürlükte olan yönetmelik, 
yönerge ve standartların 
sağlıkla ilgili maddelerine 
göre yorumlar Kısıtlı dalış izni verilecek durumları sayar

İlgili mevzuatda geçen sağlıkla ilgili standartları sıralar
Mevzuata uygun biçimde 
tıbbi rapor hazırlar Mevzuata uygun rapor hazırlama biçimini özetler

Sualtı operasyonlarında 
tıbbi sorumluluk alır, 
danışmanlık yapar

Dalış sağlığı açısından 
güvenlik önlemlerini alır Acil rekompresyon tedavisi olanağını sağlar

Rekompresyon tedavisi için hava ve oksijen kaynağının yeterli 
olduğunu değerlendirir

Basınç odasını kullanıma hazır hale getirmek için gerekli koşulları sayar
Hava, oksijen ve karışım gaz rekompresyon tablolarını tanımlar ve 
değerlendirir
Su içi rekompresyon kurallarını sıralar
Basınç odasının basınç testini tanımlar
İletişim sisteminin nasıl test edileceğini özetler
Basınç odası içinde bulbunması gereken tıbbi malzeme ve ilaçları sayar
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Basınç odası içinde gereken tıbbi malzeme ve ilaçları sayar
Kompresörlerin ana bölümlerini sıralar ve çalışır durumda olduğunu 
değerlendirir

Basınç odası operasyonlarında güvenlik 
önlemlerini alır Yangın söndürme sisteminin çalışır durumda olduğunu değerlendirir

Basınç odası içinde oksijen ve karbondioksit oranlarının üst limitlerini 
sıralar
Kompresör çıkışından alınan havanın hangi standartlarda olması 
gerektiğini sıralar

Dalış planlamasını kontrol eder Dekompresyon tablosu kullanımı ve kurallarını açıklar
Solunan gaz ile dalınan derinliğin uygunluğunu değerlendirir
Karışım gaz dekompresyon tablosu kullanımını tanımlar

Dalıcı personelin yeterliliğini kontrol eder Yürürlükteki mevzuata göre yeterlilik belgelerini sıralar
Yürürlükteki mevzuata göre asgari personel standartlarını sayar

Acil durum yönetimi yapar
Gerektiği durumlarda rekompresyon tedavisi 
yönetimi yapar

Basınç odasını içeriden ve dışarıdan opere etmek için gerekli işlemleri 
sıralar
Basınç odasında personel transferi ve medikal bölme kullanımı için 
gerekli işlemleri sıralar
Olguya göre rekompresyon tablosu seçimini değerlendirir

Kaçırılmış dekompresyonu yönetir
Kaçırılmış dekompresyon söz konusu olduğunda yapılacak işlemleri 
sayar

Gerektiğinde satıh 
dekompresyonu 
uygulamasını denetler Satıh dekompresyonunu yönetir

Hava ve oksijenle yüzey dekompresyonu uygulamasının kurallarını 
sayar

Dalış türlerini tanır Serbest dalışı tanımlar Serbest dalıştaki fizyolojik değişiklikleri sıralar
Serbest dalışın kardiyovasküler etkilerini sıralar
Serbest dalışın solunum sistemi üzerine etkilerini sıralar
Sığ su bayılmasının oluşma mekanizmasını açıklar
Kulak eşitleme manevralarını sıralar
Maske eşitleme yöntemini açıklar

SCUBA dalışını tanımlar SCUBA donanımın bileşenlerini sıralar
SCUBA donanımını dalışa ve kuşanmaya hazırlar
SCUBA tüpünü doldurur
Hava hesapları kurallarını sıralar
Kapalı, yarı kapalı devre dalış sistemlerini tanımlar
Kapalı, yarı kapalı devre dalış sistemlerinin bölümlerini sıralar

Yüzey beslemeli dalış sistemlerini tanımlar Yüzey beslemeli dalış donanımlarını tanımlar
Saturasyon dalışını tanımlar Satürasyon dalışlarının prensiplerini sayar

Satürasyon dalışlarının avantajlarını sıralar
Satürasyon dalışlarının dezavantajlarını sıralar
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Karışım gaz dalışlarını tanımlar Karışım gaz dalışında kullanılan gazları sıralar
İnert gazları narkotik etkilerine göre sıralar
Helyum gazının avantajlarını ve dezavantajlarını sayar
Hidrojen'in dalışta kullanım avantaj ve dezavantajını sıralar
Gazların oranı ve dalış derinliğine göre, basınç ve kısmi basınç 
hesaplamalarını yapar
Dalışta nitrojen ve oksijen kısmi basınçlarının üst limitlerini sıralar

İrtifa dalışını tanımlar İrtifa dalışı kurallarını sıralar
İrtifa dalışlarındaki riskleri sıralar
İrtifaya göre dekompresyon tablosu kullanımını bilir

Dalış fiziği kurallarını 
uygular Gaz kanunlarını sıralar

Gaz kanunlarının dalış pratiğine yansımasını değerlendirir
Hava ve sualtı ortamının farklı fiziksel özelliklerini sıralar
Farklı basınç, uzunluk, hacim ve sıcaklık biirmleri arasındaki 
dönüşümleri tanımlar

Basınç odasını yönetir
Basınç odasını kullanıma 
uygun ve hazır hale getirir

Basınç odası ek donanımlarının çalışır durumda 
olduğunu kontrol eder Basınç odası ek donanımlarını sayar

Rekompresyon tedavisi öncesi kontrol edilmesi gerekenleri sıralar
Rekompresyon tedavisi öncesi kontrol edilmesi gerekenleri sıralar
Basınç odası dışından ya da içeriden kumandaya göre hava girişi ve 
egzoz vanaları konumlarını sıralar

Rekompresyon tedavisi 
esnasında güvenlik 
önlemlerini alır

Basınç odasına alınacak hasta ve refakatçiyi 
hazırlar

Basınç odası içine alınmaması gereken araç, gereç, madde ve 
materyalleri sıralar
Hastaya takılmış olan sonda, kateter, infüzyon seti vb. gibi 
donanımlarda dikkat edilmesi gereken hususları sıralar
Kulak eşitleme yöntemlerini sıralar

Basınç odası ve ek donanımlarını güvenlik 
açısından kontrol eder

Basınç odası ve donanımlarından periyodik bakımı yapılması gereken 
kısımları sayar
Basınç odası iç atmosferinin standartlarını sıralar
Yangın anında yapılması gereken işlemleri sıralar

Basınç odasında 
rekompresyon tedavisi 
uygular

Endikasyona göre uygun rekompresyon tedavisi 
seçer Rekompresyon tablolarını ve hangi durumlarda kullanıldıklarını sıralar

Rekompresyon tedavisi tablosu kurallarını sıralar
Rekompresyon tedavisinde yapılabilecek değişiklikleri ve ne zaman 
yapılacaklarını açıklar
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Rekompresyon tedavisi esnasında hasta takibi 
yapar Rekomopresyon tedavisi sırasında hasta takibinde gerekenleri özetler
Tedavi esnasında içeriden dışarı, dışarıdan içeri 
hasta/personel transferi işlemlerini açıklar

Çok kişilik basınç odalarında ön bölmeden ana bölmeye, ana bölmeden 
ön bölmeye transfer için gereken işlemleri sıralar

Gerekli durumlarda medikal bölmeyi kullanır Medikal bölme kullanımı için gereken işlemleri sıralar
Rekompresyon tedavisi 
esnasında oluşabilecek 
komplikasyonları yönetir

Rekompresyon tedavisi sırasında oluşabilecek 
komplikasyonları tanımlar Akciğer barotravması formlarını sıralar

Pnömotoraksta ortya çıkan belirti ve bulguları sıralar
Pnömotoraksta alınması gereken önlemleri sıralar
Oksijen toksisitesi çeşitlerini sayar
Akciğer oksijen toksisitesi belirtilerini sıralar
Merkezi sinir sistemi oksijen toksisitesi belirtilerini sıralar
Oksijen toksisitesi halinde alınması gereken önlemleri sıralar
Kulak ve sinüs barotravmasında ortaya çıkan belirtileri sıralar

Kompresyon anında kulak eşitleme sorunu halinde gerekli işlemi açıklar
Dekompresyon 
hastalığını yönetir Muayene yapar Acil nörolojik muayene yapar

Dekompresyon hastalığı halinde acil/hızlı nörolojik muayene de 
yapılması gerekenleri sıralar

Detaylı nörolojik muayene yapar Detaylı nörolojik muayenede yapılması gerekenleri sıralar
Tanı koyar Dekompreyson hastalığı tiplerini ayırt eder Tip-1 Dekompresyon hastalığını tanımlar

Tip-2 Dekompresyon hastalığını tanımlar
Dekopresyon hastalığında etkilenen sistemlere göre ortaya çıkan 
belirtileri sayar

Fizyopatolojisini tanımlar Dekompresyon hastalığının fiziksel temelini açıklar
Dekompreyson teorilerini sıralar
Dekompresyon hastalığını etkileyen faktörleri sıralar

Doplerle kabarcık tespiti yapar
Femoral, subclavian ven ve pulmoner arterde doppler cihazıyla kabarcık 
tespit edebilir

Ayırıcı tanı koyar Diğer dalış hastalıklarından ayırır Dalış profiliyle dekompresyon hastalığı ilişkisini değerlendirir
İç kulak barotravması ile iç kulak dekompresyon hastalığını ayırma 
yöntemlerini sıralar
Akciğer barotravması ile dekompresyon hastalığını ayırımını 
değerlendirir
Dekompresyon hastalığı ile karışabilecek dalışa bağlı olmayan 
hastalıkları sıralar

Tedavi yapar Acil medikal tedaviyi yapar Acil tedavi prensiplerini sıralar
Uygun transport şartlarını değerlendirir
Normobarik % 100 oksijen tedavisi uygulama donanımlarını sayar
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Gerektiği durumda hastaya sonda takılmasını sağlar
Rekompresyon tedavisini yapar Rekompresyon tedavisi protokolü belirleme kriterlerini sıralar

Nörolojik muayene ile hasta takibini değerlendirir
Rekompresyon tedavisi tablosunda değişiklik yapma kriterlerini sayar
Ek rekompresyon tedavisi gerekliliğini değerlendirir
Rehabilitasyon gerektiren patolojileri sıralar

Tedavi sonrası dalışa dönüş 
ve uçuş kurallarını 
değerlendirir

Dekompresyon hastalığının tedavisinden sonra dalışa dönüş 
prensiplerini sıralar
Tedavi sonrası uçuş kararı prensiplerini sıralar

Barotravmaları yönetir
Barotravmaların oluş 
mekanizmasını tanımlar

Boyle gaz kanunu ve dalış pratiğine 
yansımalarını özetler İniş barotravmalarını açıklar

Çıkış barotravmalarını açıklar
Vücudun gaz boşluklarını sayar Barotravmadan etkilenen organları ve anatomik yapıyı tanımlar
Barotravmalarla ilgili fizyopatolojiyi açıklar Barotravmalardan etkilen organlarda görülen değişiklikleri tanımlar

Tanı koyar Etkilenen bölgeye göre barotravmaları tanımlar Sinüs barotravmasında ortaya çıkan belirti ve bulguları sıralar
Orta kulak barotravmasında ortaya çıkan belirti ve bulguları sıralar

Otoskopik muayene ile ortakulak barotravması bulgularını değerlendirir
İç kulak barotravmasında ortaya çıkan belirti ve bulguları sıralar
Akciğer iniş ve çıkış barotravmasında ortaya çıkan belirti ve bulguları 
sıralar
Akciğer çıkış barotravmasının formlarını sayar
Akciğer röntgen ve tomografisinde pnömotoraks bulgularını yorumlar
Sindirim sistemiyle ilgili barotavma şikayetlerini tanımlar

Maske ve elbise barotravmasında ortaya çıkan belirti ve bulguları sıralar
Dental barotravmada ortaya çıkan belirtileri sıralar

Ayırıcı tanı yapar
Diğer dalış hastalıklarından ve dalışa bağlı 
olmayan hastalıklardan barotravmaları ayırır

İç kulak dekompresyon hastalığı ile iç kulak barotravmasının ayrımını 
değerlendirir
Arteriyel gaz embolisi ile dekompresyon hastalığının ayrımını 
değerlendirir
Elbise barotravması ile cilt dekompresyon hastalığı belirtilerini ayırır
Dalışa bağlı olmayan hastalıklardan ayırır
Barotravmalarda görülen belirtilere benzer belirti gösteren diğer 
hastalıklardan ayırır

Tedavi eder Barotravma tipine göre tedaviyi yönetir Sinüs ve orta kulak barotravmasında yapılan medikal tedaviyi düzenler
Barotravma sonrası dalış yasağı ve dalışa dönüş kriterlerini sayar
İç kulak barotravmasında alınması gereken acil önlemleri sıralar
Akciğer barotravmasının acil tedavisinde yapılması gerekenleri sıralar
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Akciğer barotravmasında transport prensiplerini sayar
Akciğer barotravmasında rekompresyon tedavisini prensiplerini 
tanımlar
Maske barotravmasında göz sorunlarıyla ilgili tedavi yöntemlerini 
sıralar

Barotravmalardan korunma 
yöntemlerini tanımlar

Barotravma çeşidine göre önlem için alınması 
gereken tedbirleri açıklar Sinus ve orta kulak barotravmalarını kolaylaştıran etkenleri sayar

Sinüs ve orta kulak barotravmasını önlemek için alınacak önlemleri 
sıralar
Akciğer barotravmasını kolaylaştıracak durumları sayar
Akciğer barotravmasını önlemek için alınacak önlemleri sıralar
Sindirim sistemi barotravmasından korunmak için alınacak önlemleri 
sıralar
Maske barotravmasından korunmak için alınması gerken önlemleri 
sıralar
Elbise barotravmasından korunmak için alınması gereken önlemleri 
sıralar

Dental barotravmadan korunmak için alınması gereken önlemleri sıralar
Dalışta gazların kısmi 
basınçlarının artışına 
bağlı diğer sağlık 
sorunlarını yönetir İnert gaz etilerini tanımlar İnert gaz narkozunu tanımlar İnert gaz özelliklerini sıralar

İnert gaz narkozu yaratan durumları tanır
Narkoza neden olan gazları ve ortak özelliklerini sıralar
Nitrojenin narkotik etkilerini sayar
Nitrojen narkozunun düzeyini değerlendirebilecek objektif ölçüm 
kriterlerini tanımlar
İnert gazların uçucu anezteziklere benzer özelliklerini sıralar

Nitrojen narkozundan korunma yöntemlerini 
tanımlar Nitrojen narkozuna toleransı arttıran etkenleri sıralar

Narkoz etkileri görüldüğünde alınması gereken önlemleri sıralar
Dalışta gelişebilecek 
karbonmonoksit 
zehirlenmesini tanımlar Karbonmonokist zehirlenmesini tanır Dalışta karbondioksit zehirlenmesine neden olabilecek durumları sayar

Karbonmonoksit belirtilerini sıralar

Dalışta karbonmonokist zehirlenmesinden korunma yöntemlerini sıralar
Karbonmonoksit zehirlenmesi tedavisinde yapılması gerekenleri sıralar
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Dalışta gelişebilecek 
karbondioksit 
retansiyonunu tanımlar Dalışta karbondioksit retansiyonuna neden olacak durumları sıralar

Karbondioksit retansiyonu belirtilerini sıralar
Karbondioksit retansiyonunu önlemek için alınması gereken önlemleri 
sıralar

Dalışta gelişebilecek 
oksijen toksisitesini 
tanımlar Oksijen toksisitesini tanır Dalışta oksijen toksisitesine neden olabilecek durumları sıralar

Oksijen toksisitesi çeşitlerini sayar
Akciğer oksijen toksisitesi belirtilerini sıralar
Merkezi sinir sitemi oksijen toksisitesi belirtilerini sıralar
Oksijen toksisitesi halinde alınması gereken önlemleri sayar
Oksijen toksisitesini etkileyen faktörleri sayar
Oksijen toksisitesinden korunma yöntemlerini sayar

Yüksek basınç sinirsel 
sendromunu (YBSS) 
tanımlar YBSS nun etiyopatogenezini açıklar

YBSS nun klinik belirtilerini sıralar
YBSS nu etkileyen faktörleri sıralar
YBSS dan korunma yöntemlerini sayar

Disbarik osteonekrozu 
yönetir Tanı koyar

Disbarik Osteonekroz (DO) lezyonlarını 
tanımlar DO lezyon tiplerini sayar

DO lezyonlarının tiplerine göre lokalizasyonlarını özetler
DO da ortaya çıkan belirtileri sayar
DO tanısında kullanılan tetkikleri sayar
Etiyopatogenezini açıklar

Ayırıcı tanı yapar Aseptik nekrozu tanımlar Diğer avasküler nekrozlarından DO'u ayırır
Aseptik nekroz nedenlerini sayar
Aseptik nekroz etiyopatogenezini açıklar

Tedavi yapar Evresine göre tedaviyi yönlendirir Aseptik nekroz evrelerini sayar
Bulguları hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonu için yorumlar
DO oluşmasını etkileyen faktörleri sıralar
DO dan korunma yöntemlerini sayar

Hiperbarik artraljiyi 
yönetir

Hiperbarik artralji 
belirtilerini sayar Hiperbarik artraljiden korunma yollarını sıralar

Hipotermi ve 
Hipertermiyi yönetir Tanı koyar Hipotermi ve hipertermi belirtilerini sayar

Vücut iç sıcaklığına göre ortaya çıkan belirtileri sayar
Patogenezi açıklar
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Isı transfer yollarını sayar

Tedavi yapar
Hipertermi ve hipotermi tedavisinde acil uygulanması gereken 
yöntemleri sıralar
Tedavide yapılması ve yapılmaması gerekenleri sıralar
Korunma yollarını sayar
Etkileyen faktörleri sıralar

Boğulma ve 
boğulayazma olgularını 
yönetir

Boğulma-boğula yazma 
olgularında acil müdahele 
yapar Olay yerinde temel yaşam desteği ugular Temel yaşam desteğinde yapılması gerekenleri sırasıyla özetler

Sağlık kuruluşunda hastayı takip eder İleri yaşam desteğinde yapılması gerekenleri sıralar
Hasta monitörizasyonu için gerekenleri sıralar

Fizyopatolojiyi açıklar Boğulma ve boğulayazma sürecini açıklar
Boğulma ve boğulayazmayı etkileyen faktörleri sıralar

Deniz canlılarının yol 
açtığı sağlık sorunlarını 
yönetir Tanı koyar Tehlikeli deniz canlılarını tanımlar

Farklı deniz canlılarının verdiği zararlarda ortaya çıkan belirtileri ve 
muayene bulgularını sayar

Tedavi uygular Zarar veren deniz canlısına göre tedavide yapılacakları sıralar
Sahada uygulanması gereken pratik yöntemleri sayar

Hareket hastalığını 
yönetir Hareket hastalığını tanır Hareket hastalığının belirtilerini sayar

Hareket hastalığının etiyopatogenezini açıklar
Hareket hastalığını etkileyen faktörleri sayar
Hareket hastalığından korunma yöntemlerini sıralar

Sualtı patlamalarıyla 
ilgili sağlık sorunlarını 
yönetir

Sualtı patlamalarıyla ortaya 
çıkan sorunları tanımlar Sualtı patlamalarıyla ortaya çıkan sorunların fiziksel temelini açıklar

Sualtı patlamalarıyla ortaya çıkan sorunların fizyopatolojisini açıklar
Sualtı patlamalarıyla ortaya çıkan sorunlarda acil tedavi prensiplerini 
sıralar

Dalışın geç dönem 
etkilerini yönetir

Dalışın geç dönem 
etkilerini tanımlar Dalışın geç dönem etkierinin tanı yöntemlerini sayar

Dalışın geç dönem etkilerinden korunma yöntemlerini sıralar
Dalışla ilgili mevzuatın 
sağlıkla ilgili kısımlarını 
tanımlar

Profesyonel ve sportif 
dalışla ilgili mevzuatı izler

Profesyonel sualtı faaliyetlerini düzenleyen 
mevzuatı takip eder

Profesyonel sualtı faaliyetlerini düzenleyen mevzuatın sağlıkla ilgili 
bölümlerini özetler

Sportif dalışlla ilgili mevzuatı takip eder Sportif dalışlla ilgili mevzuatın sağlıkla ilgili bölümlerini özetler

Dalış kazalarını yönetir Dalış kazasını değerlendirir Dalış kazalarında etkili olabilecek faktörleri sıralar
Dalış kazalarında ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını sıralar
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Dalış kazasının 
incelemesini yapar Dalış kayıtlarında incelenmesi gereken hususları sıralar

Dalış donanımlarında kazaya neden olabilecek aksaklıkları sıralar
Dalış kazaları ile iligli inceleme raporu düzenler

HİPERBARİK 
OKSİJEN TEDAVİSİ

Hiperbarik oksijen 
tedavisini yönetir Hasta seçimini yapar Öykü alır

Fizik muayene yapar Solunum sistemi muayenesini tanımlar
Solunum sistemi ile ilgili kesin ve göreceli olarak HBO tedavisine ve 
yüksek basınçta solumaya engel durumları sayar
Akciğer grafisi ve tomografisinde hava hapsine yol açan bül bleb gibi 
lezyonları tanımlar
Akciğer fonksiyon teslerinde obstriksiyon bulgularını saptar
Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili kesin ve göreceli olarak HBO 
tedavisine ve yüksek basınç altında solumaya engel durumları sayar
Bilinç kaybına yol açabilecek kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını 
sayar
Sinir sistemi ile ilgili kesin ve göreceli olarak HBO tedavisine ve 
yüksek basınç altında solumaya engel durumları sayar
Bilinç kaybına yol açabilecek sinir sistemi hastalıklarını sayar
HBO tedavisine ve yüksek basınç altında solumaya engel olabilecek 
psikiyatrik hastalıkları sorgular
HBO tedavisine ve yüksek basınç altında solumaya engel olabilecek 
kulak boğaz burunla ilgili patolojileri sayar

Hastaları HBO tedavisi açısından değerlendirir HBO tedavisi endikasyonlarını sıralar
Endikasyonları acil ve rutin tedavi olarak sıralar
Endikasyonları kesin ve göreceli olarak sıralar, hasta durumuna göre 
tedavideki kar-zarar durumunu yorumlar
HBO tedavisi kontrendikasyonlarını sıralar
Kontrendikasyonları kesin ve göreceli olarak sıralar, hasta durumuna 
göre tedavideki kar-zarar durumunu yorumlar
Pnomotoraksın tiplerini ve fizyopatolojisini bilir
Pnomotoraksın tedavisini sayar ve açıklar
HBO tedavisi etki mekanizmalarını sıralar
Acil HBO tedavisi uygulanması gereken hastalıkları ve hangi kriterler 
dahilinde acil tedavi uygulanması geretiğini sayar ve yorumlar

HBO tedavisine almayı planladığı hasta ile ilgili 
gerekli tetkikleri ister

Muayeneye destek oluşturacak bütün sistemleri ilgilendiren laboratuvar 
tetkilerini sayar
Muayeneye destek oluşturacak laboratuvar tetkilerini yorumlar

HBO tedavi endikasyonu koyar
HBO tedavisini yapar Tedavi protokolünü belirler Tedavi protokolünü açıklar
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Endikasyona göre uygulanacak tedavi protokolünü saptar
Hastanın değişen durumuna göre tedavi protokolünü değerlendirir, 
gerekirse yeniden düzenler

Komplikasyonları yönetir HBO tedavisi esnasında gelişebilecek komplikasyonları sıralar
HBO tedavisi esnasında gelişebilecek komplikasyonları değerlendirir
Komplikasyon gelişen durumlarda tedavi protokolünü revize eder
Komplikasyon gelişen durumlarda medikal tedaviyi düzenler
Akciğer barotravması formlarını sıralar
Pnömotoraksta ortaya çıkan belirti ve bulguları sıralar
Pnömotoraksta alınması gereken önlemleri sıralar
Basınç odası içinde pnomotoraksa müdahale etmesini açıklar
Oksijen toksisitesi çeşitlerini sayar
Akciğer oksijen toksisitesi belirtilerini sıralar
Merkezi sinir sistemi oksijen toksisitesi belirtilerini sıralar
Oksijen toksisitesi halinde alınması gereken önlemleri sıralar
Kulak ve sinüs barotravmasında ortaya çıkan belirtileri sıralar

Kompresyon anında kulak eşitleme sorunu halinde gerekli işlemi açıklar

Zaman yönetimi yapar

Acil ve acil olmayan endikasyon ayırımını çok iyi yaparak, hangi 
hastaya ne kadar zamanda müdahele etmesi gerektiğini tanımlar ve 
uygular

HBO tedavisinin 
uygulanması esnasında 
gerekli güvenlik 
önlemlerini alır Acil HBO tedavisi olanağı sağlar

HBO tedavisi için hava ve oksijen kaynağının yeterli olduğunu 
değerlendirir

Basınç odasını kullanıma hazır hale getirmek için gerekli koşulları sayar

Hava, oksijen ve karışım gaz tedavi tablolarını tanımlar ve değerlendirir
Basınç odasının basınç testini tanımlar
İletişim sisteminin çalıştığını kontrol eder
Basınç odası içinde gereken tıbbi malzeme ve ilaçların bulunmasını 
sağlar
Basınç odası içinde gereken tıbbi malzeme ve ilaçları sayar
Kompresörlerin ana bölümlerini sıralar ve çalışır durumda olduğunu 
değerlendirir
Basınç odasını içeriden ve dışarıdan opere etmek için gerekli işlemleri 
sıralar
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Basınç odasında personel transferi ve medikal bölme kullanımı için 
gerekli işlemleri sıralar

HBO tedavisi esnasında güvenlik önlemleri alır Yangın söndürme sisteminin çalışır durumda olduğunu değerlendirir
Basınç odası içinde oksijen ve karbondioksit oranlarının üst limitlerini 
sıralar
Kompresör çıkışından alınan havanın hangi standartlarda olması 
gerektiğini sıralar
Tedaviye giren hastaların kıyafetlerinde ve yanlarında yangına sebep 
olabilecek malzeme olmamasını kontrol ettirir, bu konuda gerekli 
tedbirleri aldırtır
Tedavi yapacağı basınç odası güvenlik önlemlerinin güncel mevzuta 
uygun olmasını değerlendirir

HBO tedavisi planlamasını kontrol eder Basınç odası basınçlandırma kurallarını açıklar
Solunan gaz ile dalınan derinliğin uygunluğunu değerlendirir

Basınç odası yardımcı personeli için gerekli 
güvenlik önlemlerini alır Yürürlükteki mevzuata göre yeterlilik belgelerini sıralar

Klinik görevleri yönetir Hasta yatış ve tedavisini düzenler
Hasta anamnezi ve dosya düzenlenmesinde gerekli işlemleri sayar ve 
açıklar
Hasta yatış ve taburcu işlemlerini sıralar
Yatan hastalarda klinik takibi değerlendirir

Gerekli raporları düzenler Yatan hasta tedavi tablosu ve reçetesi için güncel mevzuatı açıklar
Ölüm durumunda prosedürü ve rapor için güncel mevzuatı açıklar
Hasta epikirizi için güncel mevzuatı açıklar
HBO tedavi raporu için güncel mevzuatı açıklar

Enfeksiyon kontrolü yapar
Basınç odası ve kliniğin hijyen durumunu 
kontrol eder Basınç odası temizlik ve dezenfeksiyon metodlarını sayar

Hasta kullanımına açık alanların temizlik ve dezenfeksiyon metodlarını 
sayar
Tedavide kullanılan maske, hortum, ventilatör gibi alet ve cihazların 
dezenfeksiyonunu tanımlar

HBO tedavisi endikasyonu bulunan enfeksiyon 
durumlarında tedaviyi sayar Enfeksiyonu olan hastaları tanımlar ve değerlendirir

Enfekte dokudan doğru şekilde kültür alınmasını tanımlar ve uygular
Antibakteriyel ajanları sınıflar ve etki mekanizmalarını tanımlar
Hasta kliniği ve antibiyograma göre uygun antibiyotik seçimini 
yorumlar
Hastadan alınması gerekli enfeksiyon belirteçlerini sıralar ve yorumlar
Hastanın değişen klinik ve enfeksiyon durumunu değerlendirir

Ekip çalışması yapar Basınç odası operayonlarında gerekli minimum personeli sayar
Tedavi esnasında personelin uyumlu çalışmasını temin eder
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Acil durum yönetimi yapar
Tedavi edilen hastada gelişen acil durumu 
yönetir Hastaya ilk ve acil müdahaleyi tanımlar

Gerektiği durumlarda acil hastaya kalp masajı ve suni solunum yapar
Endotrakeal entubasyonu tanımlar ve uygular
Defibrilatör kullanmasını tanımlar
Basınç odası içinde mekanik ventilatör kullanımasını tanımlar ve 
uygular

Spontan solunumu olan hastada mekanik ventilatör kullanımını tanımlar
Spontan solunumu olmayan hastada mekanik ventilatör kullanımını 
tanımlar
Ventilatör tiplerini, modlarını ve çalışma prensiplerini tanımlar
Basınç odası içinde hasta monitörü kullanılmasını tanımlar ve uygular
Basınç odası içinde aspiratör çalışma prensiplerini sayar
Basınç odası içinde gelişebilecek grand mal nöbetlere müdahaleyi 
açıklar
Basınç odası içinde gelişebilecek hipoglisemiye müdahaleyi açıklar
Basınç düşürme esnasında oluşabilecek hava embolisi ve pnomotoraks 
gibi durumlara ilk müdahaleyi açıklar

Hasta ve yakınları ile iyi 
iletişim kurar Hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurar

Kötü haber verir
Şikayetleri karşılar
Tıbbi hataları yönetir
Ekibi ile iyi iletişim kurar

Klinik uygulamalarda 
hukuk ve etik kurallarını 
gözetir Hasta mahremiyetini gözetir Hasta hekim ilişkilerinde güncel mevzuatı sayar

Hasta muayenelerinin yapılacağı mekanın özelliklerini sayar
Hasta özel bilgilerinin hangi koşullarda saklanacağı ile ilgili mevzuatı 
açıklar

Aydınlatılmış onam alır Aydınlatılmış onam konusunda güncel mevzuatı açıklar
Yasalara uygun klinik uygulama yapar Klinik uygulamalar ile ilgili güncel yasa ve mevzuatı sayar

Uzmanlık alanının yapabileceği klinik uygulamaları sayar
Araştırma etiğine uyar Araştırma etiği konusunda güncel mevzuatı sayar

Araştırmaya başlamadan önce alınması gerekli kurs ve sertifikaları 
sıralar
Uygun yapılmayan araştırmalarda verilecek cezai müeyyideleri sayar

Kanıta dayalı uygulama yapar Kanıta dayalı tıbbı açıklar
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Uzmanlık alanı ile ilgili kanıta dayalı tıp uygulamalarını sayar ve 
açıklar

Hava ve gaz embolisini 
yönetir Öykü alır

Fizik muayene yapar
Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Hava veya gaz embolisi yapan sebepleri sıralar

Hastalığın oluşum mekanizmasını tanımlar
Venöz gaz embolisini tanımlar
Arteriyel gaz embolisini tanımlar
HBO tedavisinin kullanılma gerekçelerini sıralar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Öksürük, dispne ve pulmoner ödem bulgularını değerlendirir
Arteriyel gaz embolisinde görülebilen şuur kapanması, konfüzyon, 
nörolojik defisit, kardiyak aritmi ve iskemik bulguları değerlendirir
Venöz gaz embolisinde görülebilen hipotansiyon, taşipne, hipokapni, 
pulmoner ödem ve kardiyak arresti değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Diğer hava veya gaz embolisi yapan sebepleri sıralar
Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini sayar

Basınç odasında aspiratör, mekanik ventilatör ve monitor kullanmayı 
tanımlar

HBO tedavisini düzenler Basınç adası tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi uyarlar

Karbonmonoksit ve 
duman inhalasyonunu 
yönetir. Öykü alır

Fizik muayene yapar

Tanı koyar
Karbon monoksit zehirlenmesi etkenlerini, hastalığın oluş 
mekanizmalarını sayar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve sayar
Karbon monoksit zehirlenmesinde COHb seviyesi ile ortaya çıkan 
bulguları tanımlar ve değerlendir
Hastada görülebilecek nörolojik bulguları sayar
Hastada görülebilecek kardiyolojik bulguları sayar
Hastada görülebilecek pulmoner bulguları sayar
Hastada görülebilecek kan elektrolit değişikliklerini sayar

Ayırıcı tanıyı yapar Karbon monoksit zehirlenmesi ile karışabilecek hastalıkları sıralar
Ayırıcı tanıda COHb seviyesini ve değerlendirmesini tanımlar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar Medikal tedavisini açıklar
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HBO tedavisi öncesi verilecek normobarik oksijen tedavisini açıklar

HBO tedavisi endikasyonunu koyar
HBO tedavisinin CO zehirlenmesi fizyopatolosinde rol oynayabileceği 
mekanizmaları sıralar
CO zehirlenmesi tanısını netleştirir
HBO tedavisi kararında COHb seviyesinden ziyade hastanın kliniğini 
önde tutacağını bilir ve hasta kliniğinde önemli kriterleri sıralar
Gebe hastada HBO tedavisi endikasyonunu açıklar
Hastanın GKS nı sorgular ve ne anlam ifade ettiğini açıklar

HBO tedavisini düzenler
Basınç odasında aspiratör, mekanik ventilatör ve monitor kullanmayı 
tanımlar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir

İlk tedavi seansından sonra gerekli hallerde sonraki tedavi planını sıralar
Tedavi sonrası hastada oluşabilecek geç nörolojik sekelleri sıralar

Siyanür zehirlenmesini 
yönetir Öykü alır

Fizik muayene yapar
Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Siyanür zehirlenmesini tanımlar
Hastalığın oluş mekanizmalarını tanımlar
HBO tedavisi uygulama rasyonelini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastalık bulgularını sayar

Ayırıcı tanı yapar Diğer hastalıklarla ayırıcı tanısını yapar Ayırıcı tanısını tanımlar
Tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar

Farklı olgularda tedavi protokolünü düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir
Hasta seçimini yaparak endike olduğu durumlarda HBO tedavisini 
uygular

Gazlı gangreni yönetir Öykü alır
Fizik muayene yapar
Tanı koyar Gazlı gangren etkenleri, hastalığın etiyolojisi ve seyrini tanımlar

Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastalığın bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Nekrotizan enfeksiyonlardan ayırıcı tanısını tanımlar
Tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar

Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını sayar
Cerrahi ile uyumlu HBO tedavisinin uygulanmasını tanımlar
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Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir

HBO tedavisini düzenler HBO tedavisi uygulama rasyonelini tanımlar
Hasta seçimi ve HBO tedavisini ne zaman uygulaması gerektiğini 
tanımlar
HBO tedavi protokollerini düzenler

Yumuşak dokunun 
nekrotizan 
enfeksiyonlarını yönetir Öykü alır

Fizik muayene yapar
Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Nekrotizan enfeksiyon etkenleri, hastalığın etiolojisi ve seyrini tanımlar
HBO tedavisi uygulama rasyonelini tanımlar
Hasta seçimi ve HBO tedavisini ne zaman uygulaması gerektiğini 
tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastalığın bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Ayırıcı tanısını açıklar
Gazlı gangrenden ayırıcı tanısını tanımlar

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Gerekirse cerrahi tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar
Cerrahi ile uyumlu HBO tedavisinin uygulanmasını tanımlar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir

Akut travmatik periferik 
iskemileri yönetir Öykü alır

Fizik muayene yapar
Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Akut travmatik periferik iskemileri tanımlar
Crush yaralanmayı tanımlar
Kompartman sendromunu tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
İskemiyi değerlendirir
Kompartman basıncı artışını değerlendir ve tanımlar
HBO kullanma rasyonelini tanımlar

Ayırıcı tanı koyar
Akut travmatik periferik iskemilerin birbiri arasında ayırıcı tanısını 
sıralar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini sıralar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
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Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar
Cerrahi ile uyumlu HBO tedavisinin uygulanmasını tanımlar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir

Termal yaralanmaları 
yönetir Öykü alır Tiplerini ayırt eder

Termal yaralanmaları tanımlar
Donmaları tanımlar
Yanıkları tanımlar
Doku iskemisini değerlendirir
Doku ödemini değerlendirir
Sonradan eklenebilen enfeksiyonu değerlendirir

Fizik muayene yapar
Tedaviyi yönetir Medikal tedavisini açıklar

Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Cerrahi ile uyumlu HBO tedavisinin uygulanmasını tanımlar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir

Tutması şüpheli flep ve 
deri greftlerini yönetir Öykü alır

Fizik muayene yapar
Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Tutması şüpheli flepler ve deri greftleri tanımlar
Hangi durumlarda HBO tedavisi uygulanması gerektiğini ve hasta 
seçimini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Riskli bölgedeki deriyi flep ve grefti değerlendirmeyi tanımlar
Ciltteki doku iskemisini gözlemleyerek değerlendirmeyi tanımlar

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar
HBO tedavisini planlar ve ne kadar uygulayacağını değerlendirir
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir

Problem yaraları yönetir Öykü alır Problem yara sebeblerini sayar
Problem yara fizyopatolojisini tanımlar
Fizyolojik yara iyileşmesini tanımlar ve açıklar
Diyabette diyabet yaşı ile diyabetik ayak oluşumu arasındaki ilişkiyi 
açıklar
Diyabetin fizyopatolojisini açıklar
Diyabette medikal tedaviyi sayar
Daha önce oluşan problem yaraları ayrıntısı ile sorgular
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Fizik Muayene yapar Yara ve çevresi dokuyu değerlendirir
Yarayı ölçme değerlendirme metodlarını sayar ve uygular
Yaralı ektremite nabazanlarını değerlendirir

Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Diyabetik ayak yaralarını tanımlar
Diyabette yara iyileşmesinde gecikmenin fizyopatolojisini açıklar
Venöz ülser yaralarını tanımlar
Arteriyel yetmezlik ülserlerini tanımlar

Yara iyileşmesi hakkında detaylı olarak tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Transküten oksijen parsiyel basıncınını ölçerek yara ve çevresindeki 
dokuda oksijenlenmeyi değerlendir
Arteriyal ve venöz doppler ultrason sonuçlarını değerlendirebilir ve 
buna göre yara bölgesindeki dolaşım hakkında bilgi sahibi olabilir
Görüntüleme yöntemlerini yorumlamayı bilir ve buna göre yara bulunan 
ekstremitenin diğer dokularını değerlendirir

Ayırıcı tanı koyar Yara ile problem yaranın ayırıcı tanısını iyi tanımlar
Tedaviyi düzenler Medikal Tedavisini yapar Medikal tedavisini açıklar

Hastanın açlık glisemi ve HbA1c değerlerini yorumlar
Glisemi regulasyonunu ve yöntemlerini açıklar
Antidiyabetik ilaçları sınıflar

Yara pansumanını yapar Yara bakımını tanımlar
Pansuman malzemelerini ve hangi durumlarda kullanılacağını 
değerlendirir
Pansuman yöntemlerini ve pansuman yapmayı tanımlar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Gerekirse Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

HBO tedavisini uygular HBO tedavisinin ne zaman ve ne kadar yapılması gerektiğini tanımlar
Hasta seçimini tanımlar
Diğer branşlarla ortak olarak tedaviyi yapar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler

Radyonekrozları yönetir Öykü alır
Fizik muayene yapar
Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Radyonekrozları ve hastalığın oluşumunu tanımlar
Osteoradyonekrozu tanımlar
Yumuşak doku radyonekrozunu tanımlar
Radyasyon sistitini tanımlar
Radyasyon proktitini tanımlar
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Radyasyon myelitini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Her bir radyonekrozun kliniğini tanımlar ve bulgularını tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar
Radyasyon hasarının akut ve geç etkilerinin ayırımını yapar

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Gerekirse cerrahi tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar
Cerrahi ile uyumlu HBO tedavisinin uygulanmasını tanımlar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir

Kronik osteomiyeliti 
yönetir Öykü alır

Fizik Muayene yapar
Tanı Koyar Tiplerini ayırt eder

Kronik osteomyeliti tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Kronik osteomyelitte enfeksiyon makerlarının takibini tanımlar ve 
değerlendirir
Kronik osteomyelitte görüntüleme yöntemlerini tanımlar ve 
değerlendirir
HBO tedavisi rasyonelini tanımlar

Ayırıcı tanıyı yapar Akut osteomyelitten ayrıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar Medikal tedavisini açıklar

Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyelitinde 
enfeksiyon markerlarının takibini tanımlar ve değerlendirir
Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyelitinde 
görüntüleme yöntemlerini tanımlar ve değerlendirir

Cerrahi gerektiren durumları tanımlar Cerrahi tedavi ile HBO tedavisinin zamanlasını açıklar
Cerrahi ile uyumlu HBO tedavisinin uygulanmasını tanımlar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir

HBO tedavisi HBO tedavisi planlar
Kafa kemikleri, sternum 
ve vertebraların akut 
osteomiyelitini yönetir Öykü alır

Fizik muayene yapar
Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
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Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyelitini tanımlar
HBO tedavisi rasyonelini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyelitinde 
enfeksiyon markerlarının takibini tanımlar ve değerlendirir
Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyelitinde 
görüntüleme yöntemlerini tanımlar ve değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar Kronik osteomyelitten ayrıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar

Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar
Cerrahi ile uyumlu HBO tedavisinin uygulanmasını tanımlar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir

Retinal arter 
oklüzyonunu yönetir Öykü alır

Tedaviyi yönetir
Hastanın HBO tedavisi için uygunluğunu 
değerlendirir Retinal arter oklüzyonunu tanımlar

Gözün dolaşımını tanımlar
Ani görme kaybına yol açan patolojileri tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Görme alanı ve görme keskinliğini değerlendirir
Görme kaybına yol açan diğer hastalıkları sıralar

HBO tedavisini yapar Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir
HBO tedavisinin ne zaman ve ne kadar yapılması gerektiğini tanımlar

Ani işitme kaybını 
yönetir Öykü alır

Tanı koyar Ani işitme kaybını tanımlar
Tiplerini ayırt eder
Ani işitme kaybına yol açan patolojileri tanımlar
İç kulak dolaşımını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
İşitme testini (odyometri) değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar
İşitme kaybına yol açan diğer hastalıklardan 
ayırıcı tanısını tanımlar

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
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Farklı olgularda tedavi protokolünü düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir
HBO tedavisinin ne zaman ve ne kadar yapılması gerektiğini tanımlar

Anoksik ensefalopatiyi 
yönetir Öykü alır Anoksik-hipoksik ensefalopatiyi tarif eder

Anoksik-hipoksik ensefalopatiye yol açan patolojileri tanımlar
Beyin dolaşım ve metabolizmasını tanımlar
Hastada nöroljik muayene yapar ve hastayı Glaskov koma skalasına 
göre değerlendirir
Diğer ensefalopati nedenlerini sayar

Fizik muayene yapar
Tedaviyi yönetir Medikal tedavisini açıklar

Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir
HBO tedavisinin ne zaman ve ne kadar yapılması gerektiğini tanımlar

Beyin absesini yönetir Öykü alır İntra kranial abseyi tarif eder
Beyin absesini tanımlar
Subdural ampiyemi tanımlar
Epidural ampiyemi tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastalık bulgularını tanımlar

Fizik muayene yapar
Tedavisini yönetir HBO tedavisi gerekliliğini değerlendirir

HBO tedavisinin ne zaman ve ne kadar yapılması gerektiğini tanımlar
Hastanın değişen durumunu değerlendirir
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler

Avasküler nekrozu 
yönetir Öykü alır

Fizik muayene yapar
Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Avasküler nekrozu tanımlar
Sebeplerini tanımlar
Sınıflandırmasını yapar
HBO tedavisi rasyonelini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastalık bulgularını tanımlar
Kullanılan görüntüleme yöntemlerini ve değerlendirmesini tanımlar
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Tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir
HBO tedavisinin ne zaman ve ne kadar yapılması gerektiğini tanımlar

Malign otitis eksternayı 
yönetir Öykü alır

Fizik muayene yapar
Tanı koyar Malign otitis eksternayı tarif eder

Kliniğini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularını tanımlar
Kullanılan görüntüleme yöntemlerini ve değerlendirmesini tanımlar

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu değerlendirir
HBO tedavisinin ne zaman ve ne kadar yapılması gerektiğini tanımlar
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