
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu 

Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde I. Dönem TUKMOS komisyonlarını oluşturmuştur. 15 Ocak 2010 

ile 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında bu komisyon marifetiyle yürütülen çalışmaların sonuçları bir öneri ve taslak niteliğinde olmak kaydı ile 

aşağıda bulunmaktadır. 
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Önsöz:       

Tıpta Uzmanlık Kurulu Aile Hekimliği Müfredat Oluşturma Komisyonu ilk toplantısını yaptığı 15-17.01.2010 tarihinden bu yana Aile Hekimliği 

Uzmanlık Eğitiminin Çekirdek Müfredatını TUK Müfredat Oluşturma Sistemi’nde tanımlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 

çalışmalarda Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu’nun hazırladığı Çekirdek Eğitim Müfredatı esas alınmıştır. 
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1. GİRİŞ 

 

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredatının belirlenmesi ülke genelinde uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve kalitesini sağlamanın 

temel koşuludur.  Nitelikli sağlık hizmeti vermek ancak bu koşulların sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Aile hekimliği uzmanlık eğitimi yirmi 

beş yıldan beri Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve Tıp Fakültelerinin Aile Hekimliği Anabilim Dallarında verilmektedir. Tıpta Uzmanlık 

Kurulu’nun 21-23.06.2010 tarih ve 82 sayılı kararına kadar Aile Hekimliği Uzmanlık eğitiminin tamamı rotasyonlardan oluşmaktaydı. Bu karar 

ile birlikte rotasyonların süresi kısaltılarak Aile Hekimliği disiplinin ilke ve esaslarına uygun, özgün öğretisine on sekiz aylık süre ayrılmıştır. Bu 

gelişme Aile Hekimliği uzmanlık eğitim içeriğinin gözden geçirilerek yeni düzenlemeye uygun hale getirilmesi gereğini ortaya koymuştur.   

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun “Uzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu” çalışmaları çerçevesinde, tüm 

uzmanlık dallarında olduğu gibi Aile Hekimliği disiplini için de bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon aile hekimliği disiplininin temel ilke 

ve esaslarına uygun çekirdek müfredatın hazırlanmasında Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu’nun (TAHYK) 2007 yılında oluşturduğu ve 

sonrasında geliştirdiği müfredatı esas almıştır.  

 

2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı: Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencisinin, aile hekimliği tanımı içinde yer alan temel prensipler 

doğrultusunda, klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının yanı sıra sağlık eğitimi verme becerisi, araştırmacılık ve yöneticilik 

niteliklerinin geliştirilmesi için uygun olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır. 

b. Müfredat Hazırlık Süreci: Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından görevlendirilen komisyonumuz ilk kez Ocak 2010 tarihinde toplanarak 

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı ve Standartlarını belirlemek üzere çalışmalara başlamıştır.  

c. Müfredat Haritası: Bu müfredat TAHYK’nın Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Esaslarına göre oluşturduğu Aile Hekimliği Uzmanlık 

Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatına dayanılarak ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen rotasyonlar ve süreleri göz 

önüne alınarak hazırlanmıştır. 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli: Aile Hekimliği uzmanlık eğitimine başlamak için Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bu programa yerleştirilmek koşuldur. 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar: Tıp Fakültesinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yayımlanan TUS Kılavuzunda yer alan 

koşulları karşılıyor olmak. 

e. Asistanlık Süresi: 36 ay 

f. Yan Dallar: Yok 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Portföy 
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Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik ve Nicelikleri) 

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dallarında çalışan öğretim üyeleri ve görevlileri 

 Aile Hekimliği Anabilim Dalı kadrosunda görev yapan en az bir öğretim üyesi 

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Aile Hekimliği Klinik şefleri, şef yardımcıları ve başasistanları 

 Aile Hekimliği Klinik Şefliği kadrosunda görev yapan en az bir şef veya şef yardımcısı  

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlıkları ve Klinik Şefliklerinin sorumluluğunda Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) 

görev yapan ve eğitime katkıda bulunan Aile Hekimliği Uzmanları  

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak 

Sayısı, Vb.) 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı  

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Poliklinikleri 

EAH Klinik Şeflikleri 

EAH Klinik Şeflikleri Poliklinikleri 

Eğitim amaçlı işbirliği yapılan ASM’ler 

Bu birimler; bir ASM’de olması gereken araç, gereç ve donanıma ek olarak eğitim ve araştırma için gerekli olan alt 

yapıya sahip olmalıdır. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve 

Sayısı, Eğitimle İlgili 

Numune, Test, Vb) 

Yaş, cinsiyet, hastalık ve organ ayrımı yapmaksızın sağlık sorunu olan veya olmayan her birey başvurabilir. 

Bir tıpta uzmanlık öğrencisi/araştırma görevlisi bir günde en fazla 30 (otuz) başvuru alabilir.  
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Araştırma ve akademik çalışma Tıbbi bakımda kanıta dayalı yaklaşım

TAraştırma becerileri
Bireyin sağlık yönetimi
Kalp ve damar sistemi hastalıkları
Beyin damar hastalıkları
Klinisyen aile hekimi
Klinik uygulamalar/görevler Bireyin sağlık yönetimi

Hastalık yönetimi
Semptom ve başvuru nedenlerinin yönetimi Ateş şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın kllinik değerlendirmesini yapar

Ateşli hastalıkları ve tanı kriterlerini tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister ve değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanı koyar

Acil müdahale eder Acil durum belirtilerini sorgular
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil müdahaleyi açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsultasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Ateşli hastalıkların tıbbi tedavisini açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Aşı ile korunulabilir ateşli hastalıkları açıklar
Aşı ile korunabilir ateşli hastalıklarda aşı yapar
Aşı uygulamasını açıklar
Aşı komplikasyonlarını tanır, müdahale eder
Aşı komplikasyonlarını tanımlar
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler
Hasta kayıtlarını tutar ve bir yönetim planı oluşturur ve 
hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Baş ağrısı şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Primer ve sekonder başağrılarının bulgularını tanımlar
Nörolojik muayenesini yapar
Nörolojik bulguları değerlendirir
Göz dibini, optik diski değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uygun laboratuar tetkiklerini ister ve değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini açıklar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Primer başağrısı tanısını koyar
Primer başağrılarında koruyucu tedaviyi tanımlar
Sekonder başağrılarını ayırt eder
Uygun laboratuar tetkiklerini tanımlar ve sonuçlarını 
değerlendirir

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsultasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Primer başağrılarını tedavi eder
Primer başağrılarının tıbbi tedavisini açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Sekonder bağrılarında birinci basamak tedaviye başlar
Sekonder başağrılarının birinci basamak tıbbi tedavisini 
açıklar
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir
Sık tekrarlayan primer başağrılarında koruyucu tedavi 
uygular
Farklı primer başağrısı olgularında koruyucu tıbbi 
tedaviyi düzenler
Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar

Başağrılarında koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler
Hasta kayıtlarını tutar ve bir yönetim planı oluşturur ve 
hastayı izler
Hasta kayıtlarını ve izlemini önemser

Halsizlik/yorgunluk şikayeti ile gelen hastanın 
yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

Halsizlik/yorgunluk bulgularını açıklar
Halsizlik/yorgunluk şikayetine yol açan hastalıkları 
tanımlar
Kronik yorgunluk sendromunu anemiden, 
depresyondan, tiroid hastalıklarından ayırd eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsultasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir

Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler
Hasta kayıtlarını tutar ve bir yönetim planı oluşturur ve 
hastayı izler
Hasta izlemini önemser

İştahsızlık şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
İştahsızlığa yol açan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Hastaya ön tanısını koyar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Kilo kaybı (istemsiz) şikayeti ile gelen hastanın 
yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

Kilo kaybı bulgularını açıklar
Kilo kaybına yol açan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Kanama diyatezi ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Kanama diyatezi bulgularını açıklar
Kanama diyatezi yapan hastalıkları tanımlar
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Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler

Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler Tedavi ya da izlem planını açıklar
Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar

Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Lenfadenopati ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Lenfadenopati tanı kriterlerini açıklar
Lenfadenopatiye neden olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar
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Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar

Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Ele gelen kitle şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Kitlenin yeri, boyutları, kıvamı ve konturlarını 
açısından bulguları değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar
Koruyucu hekimlik hizmeti verir
Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser
İzler
Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser
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Boğaz ağrısı şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

Boğaz ağrısına neden olan hastalıkları tanımlar
Kulak Burun Boğaz muayenesi uygular

Kulak burun boğaz muayenesi bulgularını değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Boğaz sürüntüsü alır
Direkt mikroskopi ve kültür sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Öksürük şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Öksürüğü nitelik ve süre açısından değerlendirir
Öksürüğe neden olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Gereğinde balgam örneklemesi yapar
Balgam direkt mikroskopi ve kültür sonuçlarını 
değerlendirir
Gereğinde akciğer grafisi ister

16/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Aile	  Hekimliği,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  8/74
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Akciğer grafisi istenmesi gereken durumları açıklar
Akciğer grafisini değerlendirir
Gereğinde solunum fonksiyon testi ister
Solunum fonksiyon testi istenmesi gereken durumları 
açıklar
Solunum fonksiyon testi sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Solunum sıkıntısı şikayeti ile gelen hastanın 
yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

Solunum sıkıntısına ilişkin bulguları açıklar
Solunum sıkıntısına neden olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Gereğinde akciğer grafisi ister
Akciğer grafisi istenmesi gereken durumları açıklar
Akciğer grafisini değerlendirir
Gereğinde solunum fonksiyon testi ister
Solunum fonksiyon testi istenmesi gereken durumları 
açıklar
Solunum fonksiyon testi sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Göğüs ağrısı şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Göğüs ağrısını lokalizasyon, süre, nitelik açısından 
değerlendirir
Göğüs ağrısına neden olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
EKG ister
EKG istenmesi gereken durumları açıklar
EKG yi değerlendirir
Gereğinde eforlu EKG ister
Eforlu EKG istenmesi gereken durumları açıklar
Gereğinde akciğer grafisi ister
Akciğer grafisi istenmesi gereken durumları açıklar
Akciğer grafisini değerlendirir
Gereğinde solunum fonksiyon testi ister
Solunum fonksiyon testi istenmesi gereken durumları 
açıklar
Solunum fonksiyon testi sonuçlarını değerlendirir

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser
Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Çarpıntı şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Kalp ritmini değerlendirir
Çarpıntıya neden olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
EKG ister
EKG istenmesi gereken durumları açıklar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
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Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Karın ağrısı şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Karın ağrısına ilişkin bulguları değerlendirir
Karın ağrısına neden olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Gereğinde ayakta direkt batın grafisi ister
Ayakta direkt batın grafisi istenmesi gereken durumları 
açıklar
Ayakta direkt batın grafisini değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Dispepsi şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

20/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Aile	  Hekimliği,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  12/74

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Dispeptik şikayetleri tanımlar, klinik bulguları bu 
tanıma göre değerlendirir
Dispepsiye neden olan olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Gereğinde Hp üre nefes testi ister
Hp Üre nefes testi istenmesi gereken durumları açıklar
Üre nefes testi sonucunu değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

İshal şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
İshali tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Akut, kronik ishali ayırt eder
İshale neden olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
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Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Kabızlık şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Kabızlığı tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Kabızlığa neden olan klinik durumları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Gereğinde ayakta direkt batın grafisi ister
Ayakta direkt batın grafisi istenmesi gereken durumları 
açıklar
Ayakta direkt batın grafisini değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Hematüri (Kanlı idrar, kırmızı idrar) şikayeti ile 
gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

Hematüriyi tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Hematüriye neden olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
İdrar sedimenti yapar
Mikroskopta hematüriyi değerlendirir
Gereğinde ayakta direkt batın grafisi ister
Ayakta direkt batın grafisi istenmesi gereken durumları 
açıklar
Ayakta direkt batın grafisini değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

İdrar kaçırma şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
İdrar kaçırmayı tanımlar, klinik bulguları bu tanıma 
göre değerlendirir
İdrar kaçırmaya neden olan klinik durumları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Tedavi ve korumaya yönelik fizik egzersiz önerir
Fizik egzersizleri açıklar
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Pelvik ağrı ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Pelvik ağrıyı tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Pelvik ağrıya neden olan klinik durumları tanımlar
Kadın hastalarda jinekolojik muayenesini yapar
Jinekolojik muayene bulgularını yorumlar
Jinekolojik muayenede ultrason kullanır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ultrasonografik jinekolojik bulguları değerlendirir
Rektal muayene yapar
Rektal muayene bulgusunu yorumlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini açıklar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Servikal-vajinal sürüntü örneklemesi yapar
Patolojik sitoloji sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Vajinal kanama şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Vajinal kanamayı tanımlar, klinik bulguları bu tanıma 
göre değerlendirir

Vajinal kanamaya neden olan klinik durumları tanımlar
Jinelojik muayenesini yapar
Jinekolojik muayene bulgularını değerlendirir
Jinekolojik muayenede ultrason kullanır
Ultrasonografik jinekolojik bulguları değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkik sonuçlarını yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Galaktore ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Galaktoreyi tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Galaktoreye neden olan klinik durumları tanımlar
Meme muayenesi yapar
Meme muayenesi bulgularını değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil durumu değerlendirir
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Hirsutism şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Hisutismusu tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Hirsutismusa neden olan klinik durumları tanımlar
Jinelojik muayenesini yapar
Jinekolojik muayene bulgularını değerlendirir
Jinekolojik muayenede ultrason kullanır
Ultrasonografik jinekolojik bulguları değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil durumu değerlendirir
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Jinekomasti şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Jinekomastiyi tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Jinekomastiye neden olan klinik durumları tanımlar
Meme muayenesi yapar
Meme muayenesi bulgularını değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil durumu değerlendirir
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Konvülziyon ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Konvulsiyonu tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Konvulsiyona neden olan klinik durumları tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Nörolojik muayene yapar
Nörolojik muayene bulgularını değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Parestezi/paralizi ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Parestesi/paraliziyi tanımlar, klinik bulguları bu tanıma 
göre değerlendirir
Parestezi/paraliziye neden olan klinik durumları 
tanımlar
Nörolojik muayene yapar
Nörolojik muayene bulgularını değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Tedavi ve korumaya yönelik fizik egzersiz önerir
Fizik egzersizleri açıklar
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Unutkanlık şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Unutkanlığı tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Unutkanlığa neden olan klinik durumları tanımlar
Nörolojik muayene yapar
Nörolojik muayene bulgularını değerlendirir
Kognitif muayene yapar
Kognitif muayene bulgularını değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil durumu değerlendirir
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

30/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Aile	  Hekimliği,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  22/74

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar

Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Davranış sorunları şikayeti ile gelen hastanın 
yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

Davranış sorununu tanımlar, klinik bulguları bu tanıma 
göre değerlendirir
Davranış sorununa neden olan klinik durumları 
tanımlar
Psikiyatrik görüşme yapar
Psikiyatrik görüşmeyi açıklar bulgularını değerledirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil durumu değerlendirir
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Eklem ağrısı şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Eklem ağrısını tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Kas iskelet sistemi muayene bulgularını değerlendirir
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Kas iskelet sistemi muayenesi yapar
Kas iskelet sistemi muayene bulgularını değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Tedavi ve korumaya yönelik fizik egzersiz önerir
Fizik egzersizleri açıklar
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler Hasta izlemini önemser
Boyun ağrısı şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

Boyun ağrısını tanımlar, klinik bulguları bu tanıma 
göre değerlendirir
Boyun ağrısına neden olan klinik durumları tanımlar
Kas iskelet sistemi muayenesi ve nörolojik muayene 
yapar
Kas iskelet sistemi ve nörolojik muayene bulgularını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
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Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Tedavi ve korumaya yönelik fizik egzersiz önerir
Fizik egzersizleri açıklar
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Bel ağrısı şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Bel ağrısını tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Bel ağrısına neden olan klinik durumları tanımlar
Kas iskelet sistemi muayenesi ve nörolojik muayene 
yapar
Kas iskelet sistemi ve nörolojik muayene bulgularını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
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Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Tedavi ve korumaya yönelik fizik egzersiz önerir
Fizik egzersizleri açıklar
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Diz ağrısı şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
Diz ağrısını tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Diz ağrısına neden olan klinik durumları tanımlar
Kas iskelet sistemi muayenesi yapar
Kas iskelet sistemi muayenesi bulgularını değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil durumu değerlendirir
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
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Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Tedavi ve korumaya yönelik fizik egzersiz önerir
Fizik egzersizleri açıklar
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser

Hasta ve/veya yakınlarını eğitir Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser
İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler

Hasta izlemini önemser
Ödem şikayeti ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

Ödemi tanımlar, klinik bulguları bu tanıma göre 
değerlendirir
Ödeme neden olan klinik durumları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Yumuşak doku travması ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
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Yumuşak doku travmasını tanımlar, klinik bulguları bu 
tanıma göre değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler Hasta izlemini önemser
Kırık ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar

Kırık bölgeyi değerlendirir, kırığı yumuşak doku 
travmasından ayırt eder
Kas iskelet sistemi muayenesi yapar
Kas iskelet sistemi muayene bulgularını değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Uygun görüntüleme tetkiklerini ister
Görüntüleme tetkiklerini yorumlar
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
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Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar

Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Kesin tanı konulmasını sağlar

Tedavisini yönetir Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Uygun klinik durumlarda kırık bölgeye atel/alçı 
uygular
Atel/alçı uygulamasını açıklar
Alçı/atel uygulamasının komplikasyonlarına müdahale 
eder
Alçı/atel uygulamasının komplikasyonlarını ayırd eder
Alçı/atel uygulamasının komplikasyonlarını gereğinde 
sevk eder
Alçı/atel uygulamasının komplikasyonlarının sevk 
kriterlerini açıklar
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar

Koruyucu hekimlik hizmeti verir Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Destek atel ve cihazlarını tanımlar
İkincil kırıkların gelişmesini engeller
Farklı yerde kırık oluşmasını engelleyici önlemleri 
sayar
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser

İzler Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

İkter ile gelen hastanın yönetimi Tanı koyar Hastanın klinik değerlendirmesini yapar
İktere neden olan hastalıkları tanımlar
Uygun laboratuar tetkiklerini ister, sonuçlarını 
değerlendirir
Uygun laboratuar tetkiklerini sayar
Laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirir
Hastaya ön tanısını koyar

Acil müdahale eder
Acil durum belirtilerini sorgular, acil durumları ayırt 
eder
Acil klinik bulguları ayırt eder
Gerekli durumlarda acil girişim uygular
Acil girişimleri açıklar
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Konsultasyon ister
Gerektiğinde ilgili uzmanlık dalından konsültasyon 
ister
Konsultasyon istenmesi gereken koşulları tanımlar

Sevk eder
Gerektiğinde bir üst kuruma, uygun klinik dal 
uzmanına sevk eder
Sevk kriterlerini tanımlar
Tedavisini yönetir
Birinci basamak tıbbi tedaviye başlar
Birinci basamak tıbbi tedaviyi açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Kesin tanı konulduktan sonra tedavisini sürdürür ya da 
izler
Tedavi ya da izlem planını açıklar
Koruyucu hekimlik hizmeti verir
Koruyucu hekimlik hizmetlerini planlar
Koruyucu hekimlik hizmetlerini tanımlar
Koruyucu hekimlik hizmeti vermeği önemser
Hasta ve/veya yakınlarını eğitir
Hasta ve yakınlarının eğitimini önemser
İzler
Yönetim planı oluşturur ve hastayı izler
Hasta izlemini önemser

Sağlık hizmeti verilen özel gruplar
Etik ve yasal konular
İskemik Kalp Hastalığını Yönetir TANI KOYAR SEMPTOMLARI BELİRLER Tiplerini ayırt eder

İskemik kalp hastalığını tanımlar
Sessiz iskemiyi tanımlar
Anjina pektorisi tanımlar
Miyokard infarktüsünü tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
İskemisi olan hastanın klinik olarak muayene 
bulgularını tanımlar
İskeminin etyolojisini değerlendirir
İskemik kalp hastalığı olan hastanın tam kan ve rutin 
biyokimya tahlillerini değerlendirir
Hastayı koroner anjiografi yapılması amacıyla 
kardiyoloji servisine sevk eder
Ayırıcı tanısını yapar
Tam kan, rutin biyokimya, EKG, akciğer grafisi, 
koroner anjiografiyi değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Hastaların hangi durumunu kardiyoloji servisine sevk 
edeceğini açıklar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Kardiyolojiye sevk eder
Komplikasyonlar için ilgili birime sevk eder
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Dislipidemiler Tanı koyar

Tiplerini ayırt eder
Dislipidemi hastasını tanımlar
Ailesel hiperkolesterolemiyi tanımlar
Ailesel kombine hiperlipidemiyi tanımlar
Ailesel hipertrigliseridemiyi tanımlar
Ailesel disbetalipoproteinemiyi tanımlar
Şilomikronemiyi tanımlar
Lipoprotein (a) Hiperlipoproteinemisini tanımlar
Reaktif fizyolojik hiperlipidemileri açıklar
Sekonder hiperlipidemi tiplerini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Rutin biyokimya tahlillerini değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Dislipideminin medikal tedavisini düzenler
Dislipidemi risk faktörlerini değerlendirir
Dislipidemi komplikasyonlarını açıklar
Dislipidemi ilaç raporu düzenler
Dislipidemik hastanın takibini yapar
Kendi imkanlarını aşan laboratuar tetkikleri için ilgili 
braştan konsultasyon ister

Kalp Yetmezliği Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Kalp yetmezliğini tanımlar
Konjestif kalp yetmezliğini tanımlar
Nonkardiyak sirkülatori konjesyonu tanımlar
Sistolik kalp yetersizliğini tanımlar

Normal sistolik fonksiyonlu kalp yetersizliğini tanımlar
Sağ kalp yetersizliğini tanımlar
Kalp yetmezliğinin fonksiyonel sınıflamasını yapar.
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Öykü, fizik muayene, akciğer 
grafisi,EKG,ekokardiyografi ve gereğinde ileri tetkik 
için ilgili branşa konsultasyon isteyerek sonuçlarını 
değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini düzenler
Kalp yetersizliği farmakolojik tedavisi için kardiyoloji 
konsultasyonu ister
Kalp yetersizliği risk faktörlerinin tedavisini düzenler 
(DM,HİPERTANSİYON...)
Kalp yetmezliğine yol açan hastalıkların tedavisini 
düzenler
Kalp yetmezliğinin uzun dönemli takibini yapar
Cerrahi tedavi için hastayı kalp damar cerrahisine 
yönlendirir
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Kardiyak pacing, implante kardioverter defibrilatör, sol 
ventrikül assist device, koroner revaskülarizasyon 
gerektiren durumlarda ilgili branşa konsulte eder

Kalp Kapak Hastalıkları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Mitral darlığını tanımlar
Mitral yetmezliğini tanımlar
Triküspit darlığını tanımlar
Triküspit yetmezliğini tanımlar
Pulmoner darlığını tanımlar
Pulmoner yetmezliğini tanımlar
Aort darlığını tanımlar
Aort yetmezliğini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Öykü, fizik muayene, EKG, ekokardiyografi, akciğer 
grafisini değerlendirir
İmkanlarını aşan tetkikler için ilgili branştan 
konsultasyon ister
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini düzenler
Kapak hastalıklarının komplikasyonlarına karşı 
profilaktik tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi için hastayı kalp damar cerrahisine 
yönlendirir
Cerrahi tedavi sonrasında hastanın takibini yapar

Akut Romatizmal Ateş (ARA) Tanı koyar
Major kriterlerini tanımlar
Artrit, Kardit, Subkütan nodüller, Eritema Marginatum, 
Sydenham’ın Koresini tanımlar
Minor kriterleri tanımlar
Klinik Bulgular (Artralji, Ateş), Laboratuar Bulguları 
(Akut faz reaktanların yüksekliği, PR mesafesinin 
uzaması)'nı değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
ARA risk faktörlerini tanımlar
ARA komplikasyonlarını tanımlar
ARA tedavisini düzenler
Gerektiğinde ilgili uzmanlık alanından konsultasyon 
ister (nöroloji, çocuk hastalıkları)
Uzun dönemde takip ve tedavisini yapar

Ritim Bozuklukları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Sinüs aritmisini tanımlar
Taşkardi ve Bradikardiyi tanımlar
Preeksitasyon sendromunu tanımlar
Kalp bloklarını açıklar
Kardiyak arresti tanımlar
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Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Öykü, fizik muayene ve EKG'yi değerlendirir
Tedavisini yönetir
Acil tedavisini düzenler hastayıkardiyoloji servisine 
konsulte eder

Periferik Damar Hastalıkları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Venöz sistem hastalıklarını tanımlar
Arteriyel sistem hastalıklarını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Öykü, fizik muayene,ayak bileği basıncı ölçme, anchle 
brakiyel indeksi, egzersiz sonrası ayak bileği basıncı, 
proksimal uyluk basıncı, segmental basınçlar,ayak 
parmak basıncı için ilgili branştan konsultasyon ister
Teadmill testi, pulse volume recording, transkutan 
parsiyel oksiyen gerilimi, dupplex ultrasonografi, 
manyetik resonans görüntüleme, bilgisayarlı 
görüntüleme için hastayı ilgili branşa konsulte eder.
Arteriografi, arteriografi, venografi için ilgili branşa 
konsulte eder
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini takip eder
Gerekli tetkikler kalp damar cerrahı tarafından 
değerlendirilip tedavisi planlandıktan sonra takibini 
yapar
Antitrombotik tedavi komplikasyonlarını tanımlar 
gerektiğinde müdahale eder
Trombolitik tedavi komplikasyonlarını tanımlar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Endovasküler cerrahi için hastayı kalp damar 
cerrahisine yönlendirir

Beyin Damar Hastalıkları İnme Ön tanı koyar
Tiplerini ayırt edemez
İnmeyi tanımlar tiplerini açıklar
Hemorajik inmeyi tanımlar tiplerini açıklar
İskemik inmeyi tanımlar tiplerini açıklar
İnme için risk faktörlerini açıklar
Değiştirilebilen risk faktörlerine karşı koruyucu 
önlemleri tanımlar ve hastayı bilgilendirir
Tipik ve atipik bulguları tanımlar, değerlendiremez
İnmeli hasta yakınlarından anamnez alabilir
İskemik serebrovasküler hastalıkların kliniğini açıklar
Bilgisayarlı beyin tomografisi isteyebilir
Tedavisini yönetemez
Medikal Tedavisini yapamaz
Akut iskemik inmede dikkate alınacak konuları 
tanımlar, uygular
Medikal tedavisini açıklayamaz, uygulayamaz
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İnmeden şüphelenir, hastayı acil tedavisi için 3 saat 
içinde nöroloji uzmanının bulunduğu bir sağlık 
merkezine sevk eder

Demans Tanı koyar
Tiplerini ayırt edemez
Demansı tanımlar tiplerini açıklar
Demans sendromunun belirtilerini açıklar
Demansta 3 ana semptom kategorisini tanımlar
Demanslı hastada nörolojik muayene yapar
Demans şüphesiyle gelen hastada başlangıç 
biyokimyasal testleri ister ve değerlendirir
Tedavisini yönetemez
Medikal Tedavisini yapamaz
Medikal tedavisini açıklayamaz.İlgili uzmana hastayı 
yönlendirir
Demansı olan hastaya destek verir. Kültürel aktivitelere 
yönlendirir

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Astım Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Astımı tanımlar
İntrensek astım kavramını tanımlar
Ekstrensek astım kavramını tanımlar
Allerjik astım kavramını tanımlar
Egzersizin indüklediği astım kavramını tanımlar
İlaçların indüklediği astım kavramını tanımlar
Mesleki astım kavramını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Astımı olan hastanın klinik olarak muayene bulgularını 
tanımlar
Astımın nedenlerini değerlendirir
PA Akciğer grafisini değerlendirir
Kan gazı sonuçlarını değerlendirir
Oksijen satürasyonunu ve solunum fonksiyon testlerini 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Yabancı cisim aspirasyonu, akut akciğer ödemi vb. 
hastalıklar ile ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemler
Daha ileri tedavi protokolleri için ilgili birime sevk 
eder
İlgili branşlar tarafından düzenlenen tedaviyi idame 
ettirir
Astım krizinin acil tedavisini düzenler
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Komplikasyonları yönetir
Astım komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Kronik Bronşit Tanı koyar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Kronik bronşit kavramını tanımlar
Kronik bronşiti olan hastanın klinik olarak muayene 
bulgularını tanımlar
Kronik bronşitin nedenlerini değerlendirir
PA Akciğer grafisini değerlendirir
Kan gazı sonuçlarını değerlendirir
Oksijen satürasyonunu ve solunum fonksiyon testlerini 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Yabancı cisim aspirasyonu, akut akciğer ödemi vb. 
hastalıklar ile ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemler
Daha ileri tedavi protokolleri için ilgili birime sevk 
eder
İlgili branşlar tarafından düzenlenen tedaviyi idame 
ettirir
Komplikasyonları yönetir
Kronik bronşit komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Amfizem Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Amfizem kavramını tanımlar
Lobüler amfizem kavramını tanımlar
Senrtilobüler amfizem kavramını tanımlar
Panasiner amfizem kavramını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Amfizemi olan hastanın klinik olarak muayene 
bulgularını tanımlar
PA Akciğer grafisini değerlendirir
Genetik danışmanlık için hastayı yönlendirir
Alfa-1 antitripsin eksikliği açısından genetik
Ayırıcı tanısını yapar
Yabancı cisim aspirasyonu, akut akciğer ödemi vb. 
hastalıklar ile ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
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Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemler
Daha ileri tedavi protokolleri için ilgili birime sevk 
eder
İlgili branşlar tarafından düzenlenen tedaviyi idame 
ettirir
Komplikasyonları yönetir
Kronik bronşit komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Bronşektazi Tanı koyar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Bronşektazisi olan hastanın klinik olarak muayene 
bulgularını tanımlar
PA Akciğer grafisini değerlendirir
Oksijen satürasyonunu ve solunum fonksiyon testlerini 
değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Hastanın değişen durumunu gözlemler
Daha ileri tedavi protokolleri için ilgili birime sevk 
eder
İlgili branşlar tarafından düzenlenen tedaviyi idame 
ettirir
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi tedavi için ilgili birime sevk eder
Komplikasyonları yönetir
Bronşektazi komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Perinatal Hastalıklar Perinatal Enfeksiyonlar (anne ve yenidoğan) Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Perinatal enfeksiyonları tanımlar
HIV enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini tanımlar
CMV enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini tanımlar
VZV enfekiyonunu ve gebeliğe etkisini tanımlar
Parvovirüs B19 enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini 
tanımlar
Rubella virüs enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini 
tanımlar
Hepatit A virüs enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini 
tanımlar
Hepatit B virüs enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini 
tanımlar
Hepatit C virüs enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini 
tanımlar
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Rubeola virüs enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini 
tanımlar
Mycoplasma ve Ureaplaasma virüs enfeksiyonunu ve 
gebeliğe etkisini tanımlar
Toxoplasma enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini 
tanımlar
HSV enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini tanımlar
Grup B streptokok enfeksiyonunu ve gebeliğe etkisini 
tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Gebeliğin başında perinatal enfeksiyonları ayırt etmek 
için gerekli laboratuvar tetkiklerini değerlendirir
Klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirir
Risk taşıyanları uygun merkeze sevk eder
Risk taşımayanları bilgilendirir
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisini yapmaz
Medikal tedavisini açıklar
Medikal tedavisi için uygun merkeze sevk eder
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Beslenme Bozuklukları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Beslenme bozukluklarını tanımlar
Anoreksia nervosayı tanımlar
Bulimia nervozayı tanımlar
Aşırı yeme bozukluklarını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Anoreksia nervosa için DSM-IV kriterlerini açıklar
Bulimia nervoza için DSM-IV kriterlerini açıklar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Komplikasyonları yönetir
Beslenme bozuklukları komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Doğum ve Doğum Sonrası Komplikasyonları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Postpartum hemorajiyi tanımlar
Laserasyonları tanımlar
Tedavisini yönetir
Komplikasyon gelişenlerin acil tedavisini uygular
Daha ileri tedavi için uygun merkeze sevk eder
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Uterin skar yerinde ayrılma veya rüptürü tanımlar
Amnion sıvı embolisini tanımlar
Septik pelvik tromboflebiti tanımlar
Koryoamniyoniti tanımlar
Endomiyometriti tanımlar
Umblikal kord prolapsusunu tanımlar
Mekonyum aspirasyon sendromunu tanımlar
Oluşan fistülleri tanımlar
Postpartum depresyonu tanımlar

Konjenital Anomaliler Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Konjenital anomalileri tanımlar
Baş, boyun ve merkezi sinir sistemi anomalilerini 
tanımlar
Fetal torasik malformasyonları tanımlar
Kardiyovasküler anomalileri tanımlar
Gastrointestinal anomalileri tanımlar
Üriner traktus anomalileri tanımlar
Fetal iskelet anomalileri tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
İnceleme metodlarını tanımlar
Üçlü tarama testlerini yorumlar
Tedavisini yönetir
Konjenital anomali şüphe edilen gebelerin uygun 
merkeze sevk eder

Solunum Yolu Enfeksiyonları Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Alt Solunum Yolları Enfeksiyonunu tanımlar
Toplum kökenli pnömoniyi tanımlar
Atipik pnömoniyi tanımlar
Viral pnömoniyi tanımlar
Hastane kaynaklı pnömoniyi tanımlar
Pnömoniye en sık neden olan mikroorganizmaları 
açıklar
Koruyucu Hekimlik Yapar
Alt Solunum Yolları Enfeksiyonuna yönelik risk 
faktörlerini tanımlar
Alt Solunum Yolları Enfeksiyonuna yönelik koruyucu 
önlemleri açıklar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastanın klinik olarak muayene bulgularını tanımlar
Titreme ile yükselen ateşi tanımlar
Alt solunum yolları ile gelen hastanın öksürük 
semptomunu açıklar
Alt solunum yolları enfeksiyonu ile elen hastada 
wheezing, krepitasyon bulgularını tanımlar
Takipneyi açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kırmızı hepatizasyon, gri hepatizasyon, konsolidasyon 
ve rezolüsyon evrelerini tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar
Klinik bulguları değerlendirerek ayırıcı tanıya nasıl 
gidileceğini açıklar
Laboratuvar tetkiklerini ister
Laboratuvar yöntemlerini (Lökositoz, Balgam kültürü, 
Röntgen bulguları) kullanarak ayırıcı tanıya gider
Akciğer dinleme bulgularını ayırt edebilir, Akciğer 
Seslerinde azalma, ince ve kaba ral, Ronkus ayırımını 
yapar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Birinci basamak tedavisinin nasıl yapılacağını açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi açıklar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi nasıl 
düzenleyeceğini açıklar
Oksijen desteğini,sıvı elektrolit dengesinin 
sağlanmasını, Antibiyotik tedavisinin nasıl 
planlanacağını açıklar
Hangi durunlarda ikinci basamağa sevk edileceğini, 
hastanın ayırımının hangi kriterlere göre yapılacağını 
açıklar
Yatarak tedavi görmesi gereken hastaların kriterlerinin 
ayırımını açıklar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Komplikasyonları yönetir
Alt solunum yolları enfeksiyonuna bağlı gelişen 
komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastanın bulgularını açıklar

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Üst Solunum Yolları Enfeksiyonunu tanımlar
Bakteriyel kaynaklı Üst Solunum Yolları 
Enfeksiyonunu tanımlar
Viral kaynaklı Üst Solunum Yolları Enfeksiyonunu 
tanımlar
Akut Üst solunum yolları enfeksiyonunu tanımlar
Kronik Üst solunum yolları enfeksiyonunu tanımlar
Farenjit enfeksiyonunu tanımlar
Sinüzit enfeksiyonunu tanımlar
Tonsillofarenjit enfeksiyonunu tanımlar
Tonsillit enfeksiyonunu tanımlar
Larenjit enfeksiyonunu tanımlar
Koruyucu Hekimlik Yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Üst Solunum Yolları Enfeksiyonuna yönelik risk 
faktörlerini tanımlar
Üst Solunum Yolları Enfeksiyonuna yönelik koruyucu 
önlemleri açıklar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastanın klinik olarak muayene bulgularını tanımlar
Yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, bulgularını 
tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar
Klinik bulguları ve semptomları kullanarak ayırıcı 
tanıya nasıl gideceğini açıklar
Laboratuvar yöntemlerini(Lökositoz, boğaz kültürü, 
Röntgen bulguları) kullanarak bunların sonuçlarıyla 
ayırıcı tanıyı açıklar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Birinci basamak tedavisini açıklar.Antibiyotik 
tedavisinin planlanmasını yapar
Farklı hasta olgularında tedavinin nasıl planlanacağını 
açıklar
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi nasıl 
düzenleyeceğini açıklar
Oksijen desteğini,sıvı elektrolit dengesinin 
sağlanmasıni yapar

ikinci basamağa sevk edilecek hastanın ayırımını yapar
Yatarak tedavi görmesi gereken hastaların yatarak 
tedavisini planlar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Tonsillektomi, Sinüs cerrahis, Timpanik zar tüpü 
gereken hastaların ayırımını yapar
Adenoid hipertrofiyi ve Tonsiller hipertrofiyi ayırt 
eder.Bunlarla ilgili cerrahi kriterlerini açıklar
Komplikasyonları yönetir
Üst solunum yolları enfeksiyonuna bağlı gelişen 
komplikasyonları açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastanın bulgularını açıklar

Tüberküloz Ön tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Tüberküloz Enfeksiyonunu tanımlar
Primer tüberkülozu tanımlar
Sekonder (Reaktivasyon) tüberkülozu tanımlar
Milier tüberkülozu tanımlar
Koruyucu Hekimlik Yapar
Tüberküloz Enfeksiyonuna yönelik risk faktörlerini 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tüberküloz Enfeksiyonuna yönelik koruyucu önlemleri 
açıklar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastanın klinik olarak muayene bulgularını tanımlar
Primer tbc. olgularında en sık görülen klinik tabloyu 
açıklar
Reaktivasyon tbc. Olgularında ensık görülen klinik 
tabloyu ve neden olan durumları açıklar
Gece terlemesi, ateş, öksürük, halsizlik, kilo kaybı, 
göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı, kanlı balgam, 
solukluk bulgularını tanımlar
Tüberkülin deri testini okur ve ayırımını açıklar, Testin 
pozitif ve negatif olduğu durumları açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
Klinik bulgulardan şüphelendiği hastanın ön tanısını 
açıklar
Laboratuvar yöntemlerini(PCR, Balgam kültürü, 
Sedim, Röntgen bulguları) hangi durumlarda 
kullanacağını açıklar
Laboratuvar sonuçlarını değerlendirerek ayırıcı tanıya 
nasıl gidileceğini açıklar
Ac. Dinleme bulgularını açıklar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini takip eder
Hastalığın bildirimi zorunlu olduğunu hastaya açıklar
Hastanın İkinci basamağa sevk edileceğini açıklar
Hasta ile temas etmiş olan topluma nasıl profilaksi 
vereceğini açıklar
Hastanın ilaçlarını düzenli ve tam kullanması 
gerektiğini açıklar
Gerektiğinde Oksijen desteğini,sıvı elektrolit 
dengesinin sağlanmasını nasıl ve hangi durumlarda 
yapılacağını açıklar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Komplikasyon gelişen, su altı drenajı gereken 
hastaların bulgularını açıklar
Komplikasyonları yönetir
Tüberküloz enfeksiyonuna bağlı gelişen 
komplikasyonları açıklar
Komplikasyon gelişen hastanın bulgularını açıklar

Hipertansiyon Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Hipertansif hastanın tanısını koyar

Hipertantansiyonla birlikte bulunan hastalıkları araştırır
Global kardiyovasküler risk profiline göre 
hipertansiyonu sınıflar
Etyolojiye göre kan basıncını sınıflar
Kan basıncı değerlerine göre hipertansiyonu sınıflar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hipertansiyona yönelik risk etmenlerini değerlendirir
Hipertansiyona yönelik koruyucu önlemleri anlatır
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Doğru bir kan basıncı ölçüm tekniği uygular
Belirlenebilen bir hipertansiyon nedeninin bulunup 
bulunmadığını ortaya koyar
Özellikle 
hipertansiyon,diyabet,dislipidemi,prematürite, koroner 
kalp hastalığı,inme veya böbrek hastalığına önem 
verilerek kapsamlı aile öyküsü alır
Hipertansiyona yönelik end organ hasarının gelişip 
gelişmediğini araştırır
Hipertansif hastanın rutin testlerini ister ve 
değerlendirir
Hipertansif hastanın EKG sini çektirerek kardiyak 
değerlendirme yapar
Hastanın kardiovasküler risk ve kan basıncı hedef 
değerlerini başarıp başaramadığını takip eder

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemler
Hipertansif kriz durumunda acil yaklaşımda bulunur
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyoları yönetir Hipertansiyon komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı değerlendirir

Maligniteler Trakea, Bronş ve Akciğer Kanserleri Ön tanıyı koyar
Tiplerini ayırt eder
Trakea kanserlerini tanımlar
Bronş kanserlerini tanımlar
Epidermoid Akciğer kanserini tanımlar
Akciğer adenokanserini tanımlar
Bronkoalveoler karsinomu tanımlar
Büyük hücreli akciğer kanserini tanımlar
Küçük hücreli akciğer kanserini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hemoptizi,öksürük ve kilo kaybı gibi klinik bulguları 
tanımlar
Akciğer grafisi,toraks tomografisi gibi görüntüleme 
yöntemlerini değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Akciğerde kitle görüntüsü yapan diğer nedenleri 
tanımlar
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisi için ilgili uzmana yönlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Medikal tedavisini açıklar
Korunma yöntemlerini bilir
Korunma yöntemleri ile ilgili eğitim verir
Komplikasyonları yönetir
Hastalığa veya tedavisine bağlı komplikasyonları tanır

Mide Kanserleri Ön tanıyı koyar
Tiplerini ayırt eder
Adenokanseri tanımlar
Mide lenfomasını tanımlar
Mide leiomyosarkomunu tanımlar
Karsinoid tümörü tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Kilo kaybı,epigastrik ağrı gibi klinik bulguları tanımlar
Üst GIS endoskopisi ve biyopsi sonuçlarını 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Kilo kaybı,epigastrik ağrı gibi klinik bulgulara yol açan 
diğer nedenleri tanımlar
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisi için ilgili uzmana yönlendirir
Medikal tedavisini açıklar
Korunma yöntemlerini bilir
Korunma yöntemleri ile ilgili eğitim verir
Komplikasyonları yönetir
Hastalığa veya tedavisine bağlı komplikasyonları tanır

Lösemi ve Diğer Kan Kanserleri Ön tanıyı koyar
Tiplerini ayırt eder
Akut lenfositik lösemiyi tanımlar
Akut myeloid lösemiyi tanımlar
Kronik lenfositik lösemiyi tanımlar
Kronik myeloid lösemiyi tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Halsizlik,ekstremitelerde ağrı ve ciddi enfeksiyon gibi 
klinik bulguları tanımlar
Tam kan sayımı,periferik yayma ve tümör belirteçlerini 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Lökomoid reaksiyon gibi lösemiye benzer kan tablosu 
oluşturan diğer nedenleri tanımlar
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisi için ilgili uzmana yönlendirir
Medikal tedavisini açıklar
Komplikasyonları yönetir
Hastalığa veya tedavisine bağlı komplikasyonları tanır

Meme Kanserleri Ön tanıyı koyar
Tiplerini ayırt eder
Duktal karsinomu tanımlar
Lobüler karsinomu tanımlar

51/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Aile	  Hekimliği,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  43/74

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Karsinoma in situyu tanımlar
İnflamatuar meme karsinomunu tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Memede ele gelen kitle, meme başı akıntısı gibi klinik 
bulguları tanımlar
Meme ultrasonu, ince iğne biyopsisi ve diğer 
görüntüleme sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Fibroadenom, fibrokistik hastalık gibi memede kitle 
oluşturan diğer nedenleri tanımlar
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisi için ilgili uzmana yönlendirir
Medikal tedavisini açıklar
Komplikasyonları yönetir
Hastalığa veya tedavisine bağlı komplikasyonları tanır

Lenfoma Ön tanıyı koyar
Tiplerini ayırt eder
Burkitt lenfomayı tanımlar
Folliküler lenfomayı taımlar
Diğer B hücreli lenfomaları tanımlar
T hücreli lenfomaları tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ağrısız lenf nodu büyümesi,kilo kaybı ve gece 
terlemesi gibi klinik bulguları tanımlar
Görüntüleme yöntemleri ve biyopsi sonuçlarını 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Uzun süre devam eden lenfadenopatileri değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisi için ilgili uzmana yönlendirir
Medikal tedavisini açıklar
Komplikasyonları yönetir
Hastalığa veya tedavisine bağlı komplikasyonları tanır

Kolon ve Rektum Kanserleri Ön tanıyı koyar
Tiplerini ayırt eder
Kolon kanserini tanımlar
Rektum kanserini tanımlar
İnce barsak kanserlerini tanımlar
Ailevi kolon kanserlerini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik,kilo kaybı ve 
halsizlik gibi klinik bulguları tanımlar
Görüntüleme yöntemleri ve biyopsi sonuçlarını 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Polipler,divertikülozuz gibi benzer klinik tabloya yol 
açan durumları değerlendirir
Tedavisini yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Medikal tedavisi için ilgili uzmana yönlendirir
Medikal tedavisini açıklar
Komplikasyonları yönetir
Hastalığa veya tedavisine bağlı komplikasyonları tanır

Cilt Kanserleri-Malign Melanom Ön tanıyı koyar
Tiplerini ayırt eder
Yassı hücreli karsinomu tanımlar
Bazal hücreli karsinomu tanımlar
Malign melanomu tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Boyutları değişim gösteren ya da yeni oluşan atipik 
nevüs gibi klinik bulguları tanımlar
Biyopsi sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Benign nevüsleri değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisi için ilgili uzmana yönlendirir
Medikal tedavisini açıklar
Komplikasyonları yönetir
Hastalığa veya tedavisine bağlı komplikasyonları tanır

Diyabet Tip 1 Diyabet Ön tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Tip 1 Diyabeti tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hiperglisemi bulgularını (çok su içme, çok idrara 
çıkma, gece idrara çıkma, çok yeme, kilo kaybı, ağızda 
aseton kokusu) değerlendirir
Kan şeker düzeyi ve OGTT'ni değerlendirir
HbA1c' i değerlendirir ve açıklar
Hipoglisemi bulgularını (soğuk terleme, konfüzyon) 
tanımlar
Retina ve Optik diski değerlendirir (papil ödemi ve 
hemoraji açısından)
Periferik duyu muayenesini yapar
Böbrek fonksiyonlarını değerlendirir
Kalp fonksiyonlarını değerlendirir (EKG, vb.)
Diyabetik ketoasidozu tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar
Tip 2 Diyabetten ayırımını yapar
Kan şekerini artıran diğer endokrin bozukluklardan 
ayırımını yapar
Tedavisini yönetir
Medikal tedavi için hastayı yönlendirir
Medikal tedavisi için hastayı ilgili uzmanlık dalına 
sevk eder
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

53/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Aile	  Hekimliği,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  45/74

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İlgili uzman tarafından verilen tedaviyi takip eder
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Diyabetik ayak gelişen hastanın cerrahi tedavi planını 
ve komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonları yönetir
Major komplikasyonları yönetir
Diyabetik Retinopatiyi tanımlar
Diyabetik Nefropatiyi tanımlar
Diyabetik Nöropatiyi tanımlar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyon gelişimini engellemek için ilgili 
branşlarla koordine kurar

Tip 2 Diyabeti Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Tip 2 Diyabeti tanımlar
Bozulmuş Glukoz toleransını açıklar
Bozulmuş açlık Glukozunu açıklar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hiperglisemi bulgularını (çok su içme, çok idrara 
çıkma, gece idrara çıkma, çok yeme) değerlendirir
Kan şeker düzeyi ve OGTT'ni değerlendirir
HbA1c' i değerlendirir ve açıklar
Hipoglisemi bulgularını (soğuk terleme, konfüzyon) 
tanımlar
Retina ve Optik diski değerlendirir (papil ödemi ve 
hemoraji açısından)
Periferik duyu muayenesini yapar
Böbrek fonksiyonlarını değerlendirir
Kalp fonksiyonlarını değerlendirir (EKG)
Ayırıcı tanısını yapar
Tip 1 Diyabetten ayırımını yapar
Kan şekerini artıran diğer endokrin bozukluklardan 
ayırımını yapar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Diyabetik ayak gelişen hastanın cerrahi tedavi planını 
ve komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonları yönetir
Major komplikasyonları yönetir
Diyabetik retinopatiyi tanımlar
Diyabetik nefropatiyi tanımlar
Diyabetik nöropatiyi tanımlar
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Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyon gelişimini engellemek için ilgili 
branşlarla koordine kurur

Kazalar ve Yaralanmalar Tanı koyar Tiplerini değerlendirir
Sıcak ve soğuğa bağlı kaza ve yarlanmalarını tanımlar
Yılan, akrep sokmalarına bağlı kaza ve yaralanmaları 
tanımlar
Travmaya bağlı kaza ve yaralanmaları tanımlar
Penetran veya künt yaralanmaları tanır ve tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastanın vital bulgularını değerlendirir
Havayolu açıklığını, solunumu ve dolaşımı 
değerlendirir
Acil biyokimyasal tetkikleri değerlendirir
Görüntüleme yöntemleriyle hastayı değerlendirir

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini yapar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hayati tehlikesi bulunan hastalara acil müdahalede 
bulunur
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Medikal tedavisini açıklar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Hastanın klinik durumuna göre hastayı ilgili branşa 
yönlendirir

Komplikasyonları yönetir Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları Tanı koyar

Tiplerini ayırt eder
Akut İshalli Hastaya yaklaşımı tanımlar
Bakteriyel İshalleri tanımlar
Viral Gastroenteritleri tanımlar
Kolerayı tanımlar
Besin zehirlenmeleri tanımlar
İntestinal Parazitozları tanımlar
Kist Hidatiği tanımlar
İntraabdominal apseleri tanımlar
Pankreatitleri tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Karın ağrısı ile gelen hastanın ayrıntılı fizik 
muayenesini yapar ve sonuçlarına göre yönlendirir
İshali olan hastanın hemogram gaita mikroskobik 
incelenemesi, gaita parazit incelemesi ve gaita 
kültürünü değerlendirir
Dehidratasyon bulgularını ve kan elektrolitlerini 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Gis enfeksiyonlarını diğer karın ağrısı sebeplerinden 
ayırt eder
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İshali olan hastadan hemogram serolojik kan tahlilleri 
ve gaita tahlillerini ister, değerlendirir ve gıs 
enfeksiyonu açısından ayırt eder
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Akut ishalli hastanın tedavisini açıklar
Etiyolojik sebebine yönelik antimikrobik tedavisini 
planlar
Dehitratasyonlu hastanın elektrolit eksikliklerine 
yönelik tedavisini yapar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Kist Hidatiği tedavi için hastayı yönlendirir
Komplikasyonlarını yönetir
Elektrolit eksikliğini tanımlar ve gerekli kliniğe 
yönlendirir
Sepsis tanımlar ve gerekli kliniğe yönlendirir

Gastrit ve Ülserler Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Akut ve kronik gastritleri özelliklarini açıklar
Peptik ülseri tanımlar
Helicobakter Piloriyi tanımlar
Reflü özefajiti tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Karın ağrısı olan hastanın fizik muayene bulguları ile 
gastrit ve ülser lehine değerlendirir
Fizik muayene ile gastrit veya ülser düşünülen hasta 
endoskopik incelenmesi için gerekli birime yönlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Karın dışı yansıyan epigastrik ağrıları ayırt eder
Diğer karın ağrısı nedenlerinden ayırt eder
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Akut ve kronik gastritlerin tedavisini yapar
Peptik ülser tedavisini yapar
Helicobakter Pilori eradikasyon tedavisini yapar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Gastit Peptik Ülser ve reflü özefajit tanısı konulan 
Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen hastaları cerrahi 
kliniklere yönlendirir
Komplikasyonlarını yönetir
Peptik Ülserin akut kanamasını tanımlar cerrahi 
kliniklere yönlendirir
Ülser ve gastriti olan hastanın perferasyon ve 
penetrasyon bulgularını tanımlar cerrahi kliniğe 
yönlendirir

Motilite Bozuklukları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Gastroözefagial reflüyü tanımlar
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Kronik İshal hastayı tanımlar
Konstipasyonlu hastayı tanımlar
Disfajili hastayı tanımlar
Hiatal herni ve Akalazya tanımlar
Regürjitasyonlu hastayı tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Direkt grafileri değerlendirir
Baryumlu Gis grafilarini değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Tıbbi tedaviye dirençli motilite bozuklarını endoskopik 
ve patolojik ayırıcı tanısı için ilgili birimlere 
yönlendirir
Gaitada gizli kan pozitif gelen hastayı neoplazm 
yönünden değerlendirir ayırıcı tanısı için ilgili birime 
yönlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Konstipasyon, kronik ishal ve diğer motilite 
bozuklukları olan hastaların tedavisini planlar
Gastroözefagial reflü semptomatik tedavi eder
Komplikasyonlarını yönetir
Tıbbi tedaviye dirençli motilite bozuklarını 
komplikayon açısından cerrahi birimlere yönlendirir

Gastrointestinal Sistem Kanamaları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Üst gis kanamalarını tanımlar
Alt gis kanamalarını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hematemez, hemoptizi, hemetokezya ve melanayı 
tanımlar
Kansızlık, ateş, hızlı kilo kaybı, gaitada kan varlığı, 
dışkı alışkanlığı değişikliği ve kusmasında kan 
olduğunu söyleyen hastaların ayrıntılı fizik 
muayenesini yapar
Ayrıntılı karın muayenesi ve proktolojik muayeneyi 
yapar
Gis kanaması düşündüğü hastaların hemogram, rutin 
biyokimya, gaita gizli kan, direkt karın grafilerini 
itetkik eder ve değerlendirir
Gis kanamasına neden olan akut ve kronik hastalıkları 
tanımlar
Nazogastrik sonda takar. Kanama sebebinin üst gisten 
yada alt gisten olup olmadığını masif yada masif 
olmadığını değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Üst Gis ve Alt Gis Kanamalarını ayırt eder
Hematamez ve hemoptizi ayırt eder
Tedavisini yönetir

57/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Aile	  Hekimliği,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  49/74
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Medikal Tedavisini yapar
Masif olmayan peptik ülser kanamasının tedavisini 
yönetir
Masif olmayan peptik ülser kanması dışında tüm gis 
kanamalarını cerrahi kliniğe yönlendirir
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Akut masif Gis Kanamalı hastayı cerrahi tedavi için 
yönlendirir
Komplikasyonlarını yönetir
Masif Gis Kanamasına bağlı Hipovolemik Şoku tanır 
ve şok tedavisini başlar

Karaciğer-Safra Kesesi Hastalıkları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Akut ve kronik karaciğer hasatlıklarını tanır
Bilirübin Metabolizması bozukluklarını tanır
Kist hidatik tanır
Safra kesesi ve safra kanallarının taşlarını tanır
Karaciğer ve safra kanalı tümörlerini tanır
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Sarılık şikayetiyle gelen hastanın Karaciğer, safra ve 
diğer sistem bozukluklarını değerlendirir
Karaciğer fonksiyon testlerine göre akut kronik 
karaciğer hastalıklarını değerlendirir
Kanamalı hastada karaciğer fonksiyon testlerini 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Sarılıklı hastanın hemolitik anemilerden ayırt eder
Hiperipidemili hastanın Hepatik ve diğer sistemlere 
bağlı bozukluklarını değerlendirir
Kanamalı hastada trombosit fonksiyon bozukluklarını 
tanır
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Hiperlipidemili hastanın tedavisini yapar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Safra kesesi ve yollarında taş olması durumunda 
gerekli cerrahi müdahale için hastayı yönlendirir
Komplikasyonlarını yönetir
Karaciğer yetmezlikli hastayı tanır ilgili kliniğe 
yönlendirir
Asit gelişmiş hastayı ilgili kliniğe yönlendirir

Viral Hepatitler Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Akut Viral hepatiti tanır
HAV enfeksiyonunu tanır
HBV enfeksiyonunu tanır
Kronik HCV enfeksiyonunu tanır
HDV coinfeksiyonunu veya süper infeksiyonunu tanır
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Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Sarılıklı hastanın karaciğer enzim eksikliği bilirubin 
atılım bozuklukları ve hemolitik anemilerden ayırt eder
Ayırıcı tanısını yapar
Karaciğer fonksiyon testlerine göre akut kronik 
karaciğer hastalıklarını değerlendirir
HBV enfeksiyonun akut, pencere ve kronik 
dönemlerini değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
HBV enfeksiyonuna karşı koruyucu aşı tedavisi yapar
Komplikasyonlarını yönetir
Hepatitlere bağlı gelişen sirozlu hastayı ilgili kliniğe 
yönlendirir

Akut Batın Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Karın ağrısının etiyolojisine ve lokalizasyonuna göre 
tanır
Mekanik İleuslu hastayı tanır
Akut apandisiti tanır
Peritoniti tanır
Karın fıtıklarını tanır
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Karın ağrısı yapan diğer sistem hastalıklarını değişik 
yaş grubuna göre değerlendirir
Barsak sesleri alınmayan hastada kan elektrolitlerini 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Karın ağrısı yapan jinekolojik ürolojik hastalıkları tanır 
ilgili kliniğe sevk eder
Karın ağrısı ile gelen Hemogram, tam idrar tahlili, 
direkt grafilere göre ayırıcı tanısını yapar
Bulantı-kusma ile gelen hasatlıkları karın ağrısı 
lokalizasyona göre ve karın ağrısının yer değişimine 
göre tanır
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Akut Batında Sıvı Tedavisini Yönetir
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Akut batınlı hastayı ilgili kliniğe yönlendirir
Komplikasyonlarını yönetir
Dehitratasyonlu hastanın elektrolit eksikliklerine 
yönelik tedavisini yapar

Asit Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Asiti tanır
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
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Parasentez renk görünümüne göre enfektif ve 
metabolik asit nedenlerini değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Asitli hastanın karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını 
değerlendirir ve ilgili organ patolojilerini tanır
Tedavisi yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Asitli hastayı ilgili kliniğe yönlendirir
Komplikasyonlarını yönetir
Asitli hastanın taşipne gelişen hastanın parasentez 
yaparak ilgili kliniğe yönlendirir

Böbrek Hastalıkları Nefrit Ön tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Nefritik Sendromu tanımlar
Primer nefritik sendrom nedenlerini (Diffüz Proliferatif 
GN-Poststreptokokal, postinfeksiyöz-,Rapidly 
Progressif GN-veya Kresentik-,IgA Nefropatisi-Berger 
hastalığı-, Kronik GN vb.) tanımlar
Sekonder nefritik sendrom nedenlerini (SLE, Diabetes 
Mellitus,Hipertansiyon, Amiloidozis, 
PAN,Goodpasture, Wegener Granülomatozis, Henoch-
schönlein hastalığı vb.) tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Nefritik Sendromun bulgularını (El, ayak ve göz 
kapaklarında şişme, idrar renginde koyulaşma ve 
yüksek tansiyon) tanımlar
Risk etkenlerini (ilaç kullanımı, aile öyküsü ve 
enfeksiyon gibi) tanımlar
Öykü ve fizik muayene ile hastanın klinik 
değerlendirmesini yapar
Birinci basamak laboratuvar tetkiklerini değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Kırmızı idrar yapan diğer patolojilerden (üriner sistem 
taşı, enfeksiyon, ilaç kullanımı, kas hastalıkları, travma 
vb.) ayırt eder
İleri tetkik ve tedavi için hastayı bir üst basamak sağlık 
kuruluşuna sevk eder
Tedavisini yönetir
İlgili uzmana sevk eder
İlgili uzmana sevkine kadar gerekli acil tedaviyi 
başlatır
İlgili uzman tarafından verilen tedaviyi takip eder
Komplikasyonlarını yönetir
Tedavisine başlanan hastayı gelişebilecek 
komplikasyonlar açısından takip eder

Nefrotik Sendrom Ön tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Nefrotik Sendromu tanımlar
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Primer Nefrotik Sendrom nedenlerini (Lipoid nefroz 
veya minimal değişiklik hastalığı, Membranöz GN, 
Membranoproliferatif GN, Fokal Segmental 
glomeruloskleroz) tanımlar
Sekonder Nefrotik Sendrom nedenlerini (SLE, 
Diabetes Mellitus, Amiloidoz) tanımlar
Çocukluk yaş grubunda minimal lezyon hastalığının en 
sık görülen tipi olduğunu açıklar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Nefrotik Sendromun bulgularını (Yaygın ödem, yoğun 
proteinüri ve hipoalbuminemi) tanımlar
Öykü ve fizik muayene ile hastanın klinik 
değerlendirmesini yapar
Birinci basamak laboratuvar tetkiklerini değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Proteinüri yapan diğer patolojilerden (Konjestif kalp 
yetmezliği, diabetes mellitus, otoimmün hastalıklar, 
multiple myelom vb.) ayırt eder
İleri tetkik ve tedavi için hastayı bir üst basamak sağlık 
kuruluşuna sevk eder
Tedavisini yönetir
İlgili uzmana sevk eder
İlgili uzmana sevkine kadar gerekli acil tedaviyi 
başlatır
İlgili uzman tarafından verilen tedaviyi takip eder
Komplikasyonlarını yönetir
Tedavisine başlanan hastayı gelişebilecek 
komplikasyonlar açısından takip eder

Akut Böbrek Yetmezliği
Kronik Böbrek Yetmezliği Tanı koyar

Tiplerini ayırt eder
Kronik böbrek yetmezliğini tanımlar

Kronik Böbrek Yetmezliği nedenlerini (Kronik 
glomerülonefritler, hipertansif nefroskleroz, diyabetik 
nefropati, ürolojik hastalıklar, kronik tübülointersitisyel 
hastalıklar, piyelonefritler vb.) tanımlar
Kronik Böbrek Yetmezliği evrelerini (Hafif, orta, ağır 
ve son dönem) tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Kronik Böbrek Yetmezliğinin belirti ve bulgularını 
tanımlar
Öykü ve fizik muayene ile hastanın klinik 
değerlendirmesini yapar
Birinci basamak laboratuvar tetkiklerini değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Üremi yapan diğer patolojilerden (Gut, metabolik 
kemik hastalığı vb.) ayırt eder
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Tedavisini yönetir
İlgili uzmana sevk eder
Renal replasman tedavisini tanımlar
Diyaliz çeşitleri (hemodiyaliz-periton diyalizi) ve 
endikasyonlarını tanımlar
İlgili uzmana sevkine kadar gerekli acil tedaviyi 
başlatır
İlgili uzman tarafından verilen tedaviyi takip eder
Komplikasyonlarını yönetir
Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastayı gelişebilecek 
komplikasyonlar (Gastrointestinal komplikasyonlar, 
Anemi, Nörolojik anormallikler, Üremik ensefalopati, 
Protein malnütrisyonu, Büyüme-gelişme bozukluğu,

Obezite (Şişmanlık) Tanı koyar Tanı, risk faktörleri ve koruyucu önlemlerini tanımlar
Obeziteyi tanımlar
Obeziteye yönelik risk etmenlerini tanımlar
Obezitenin koruyucu önlemlerini açıklar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Obez hastanın klinik olarak muayene bulgularını 
tanımlar
Antropometrik ölçümleri yapar
Kişilerin vücut kitle indekslerini hesaplar
Arteriyel kan basınçlarını hipertansiyon açısından 
kontrol eder
Obez çocuklarda puberte ve genital muayene yapar
Obez hastanın belirli aralıklarla kontrolünü ve 
komplikasyonlar açısından takibini yapar
Ayırıcı tanısını yapar
Rutin ve hormon biyokimya tahlillerine bakar, 
komplikasyon ve ayırıcı tanısını yapar
Obeziteyi diğer Endokrin nedenlerinden ayırt eder

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Obeziteye bağlı sekonder hastalıklara acil yaklaşımda 
bulunur
Hastanın değişen durumunu gözlemler
Diyet ve egzersiz için hastayı yönlendirir
Obezite yönelik diyet ve düzenli egzersiz eğitim 
seminerleri verir
Obezite tanısını koyar, tedavisini düzenler ve 
gerektiğinde ilaç raporu çıkartır

Dirençli morbid obezitede cerrahi birimlere yönlendirir
Komplikasyonları yönetir Komplikasyonlarını tanımlar

Obezite komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
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Obeziteye bağlı gelişen hipertansiyon teşhis ve takibini 
tanımlar
Obeziteye bağlı gelişen diyabet, teşhis ve takibini 
tanımlar
Obeziteye bağlı gelişen koroner arter hastalıkları teşhis 
ve takibini tanımlar
Obeziteye bağlı gelişen hiperlipidemi teşhis ve takibini 
yapar
Metabolik sendrom özelliklerini tanımlar
Komplikasyonlarını tedavi eder
Obeziteye bağlı gelişen hipertansiyon tedavisini yapar
Obeziteye bağlı gelişen diyabet tedavisini yapar
Obeziteye bağlı gelişen koroner arter hastalıkları 
tedavisini yapar
Obeziteye bağlı gelişen hiperlipidemi tedavisini yapar

Akut Solunum Sistemi Hastalıkları Akut Solunum Yetmezliği Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Pulmoner emboli ile gelen hastayı tanımlar
Sol ventrikül yetmezliğine bağlı gelişen akut solunum 
yetmezliğini tanımlar
Aspirasyon pnömosi ile gelen hastada gelişen akut 
solunum yetmezliğini tanımlar
Obstruktif akciğer hastalığına bağlı gelişen akut 
solunum yetmezliğini tanımlar
Narkotik ve sedatif ilaçlara bağlı gelisebilecek akut 
solunum yetmezliğini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Solunum sayı ve paternini değerlendirir
Oksijen satürasyonunu değerlendirir
Kan gazını değerlendirir
PA Akciğer grafisini değerlendirir
Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisini değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Akciğer kaynaklı akut solunum yetmezliğini kardiyak 
nedenlerden ayırt eder
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Komplikasyonları yönetir
Kardiyak komplikasyonları tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Mekanik ventilatör tedavisi ile pnomotoraks 
gelişebileceğini bilir

Pnömotoraks Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Plöretik tarzda ani başlangıçlı göğüs ağrısı, dispne 
şikayetleri ile gelen hastanın risk etkenlerini 
değerlendirir
Spontan pnomotoraksı tanımlar
Delici ve künt göğüs travmalarında travmatik 
pnomotoraksı tanımlar
İatrojenik pnomotoraksı tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ani başlangıçlı plöretik tarzda göğüs ağrısını tanır
Plöretik tarzda ani başlangıçlı göğüs ağrısı, dispne 
şikayetleri ile gelen hastanın risk etkenlerini 
değerlendirir
Solunum sayısı ve seslerini değerlendirir
Cilt altı amfizem gelişme olasılığını değerlendirir
PA Akciğer grafisini değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Göğüs ağrısı yapabilecek kardiyak kaynaklı nedenleri 
açıklar
Göğüs ağrısı yapabilecek akciğer kaynaklı diğer 
nedenleri açıklar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Göğüs tüpü takma ve kapalı sualtı drenajı yapar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonları yönetir
Tansiyon pnomotoraks olasılığını değerlendirir
Akut solunum yetmezliği gelişimini kontrol eder
Hemotoraks ve pyotoraks gelimini takip eder
Uzun dönemde tekrarlama olasılığını değerlendirir

Yabacı Cisim Aspirasyonu Tanı koyar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ani nefes darlığı,hırıltılı solunum,boğulacakmış hissi 
ile gelen hastanın risk etkenlerini değerlendirir
Yabancı cisim aspire eden kişi, havayolu tam tıkalı ise 
konuşamaz
Yabancı cisim aspire eden kişi, havayolu kısmi tıkalı 
ise konuşmakta güçlük çeker
Beden diliyle nefes alamadığını ifade eder
PA akciğer grafisiyle değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Akut solunum sıkıntısı yapabilecek yabancı cismi 
uzaklaştırmaya yönelik manevraları uygular
Laringeal ödem yapabilecek diğer nedenlerden 
(anaflaksi gibi) ayırt eder
Üst solunum yolu enfeksiyonlarının (epiglotit gibi) 
akut solunum sıkıntısı ile gelebileceğini bilir
Tedavisini yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Medikal Tedavisini yapar
Orofarinks ve yabancı cisim muayenesini yapar
Akut solunum sıkıntısı yapabilecek yabancı cismi 
uzaklaştırmaya yönelik manevraları uygular
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Menenjit Ön tanısını koyar
Tiplerini değerlendirir
Akut ve kronik menenjit yapan etkenleri tanımlar
Bakteriyel menenjit etkenlerini tanımlar
Viral menenjit etkenlerini tanımlar
Fungal ve paraziter etkenlerini tanımlar
Enfeksiyöz olmayan menenjit etkenlerini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
KİBAS bulgularını(baş ağrısının şiddetlenmesi, 
projektil kusma, papil ödemi vb.) tanımlar
Meningeal irritasyon belirti ve bulgularını değerlendirir 
(ense sertliği, brudzinski, kernig)

Yenidoğan dönemindeki atipik ve silik bulguları açıklar
Meningokal menenjit olgularındaki meningokoksemik 
döküntüleri açıklar
Yaş gurubu, predispozan faktörler, konağın immün 
durumu vb değişkenlere göre etyolojiyi açıklar
Ayırıcı tanı için yönlendirir
Bos incelemesi yapılmak üzere hastayı yönlendirir
Tedavisini yönetir
Kemoprofilaksisini yapar
Hastayla yakın teması bulunanlara kemoprofilaksisini 
düzenler
Profilaktik olarak tedavisini başlar ve ilgili branşa 
hastayı yönlendirir
Komplikasyonları yönetir
Tedavi edilen hastayı komplikasyonlar açısından takip 
eder
Komplikasyon gelişen hastayı ilgili branşa sevk eder

Ensefalit Ön tanısını koyar
Tiplerini değerlendirir
Viral ve nonviral ensefalit etkenlerini tanımlar
Postinfeksiyöz veya postvaksinal ensefalomyeliti 
açıklar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Bilinç bulanıklığı ve fokal nörolojik belirtileri 
değerlendirir
Nörolojik muayenesini değerlendirir
Ayırıcı tanısını değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilinç bulanıklığı ve fokal nörolojik belirtilere yol açan 
diğer durumları açıklar
Bos incelemesi ve ileri kranial görüntüleme için hastayı 
yönlendirir
Tedavisini yönetir
Acil medikal tedavisini açıklar
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Komplikasyonların acil tedavilerini açıklar

Kan Hastalıkları Anemi Ön tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Anemiyi tanımlar
Mikrositer anemileri tanımlar
Demir eksikliği anemisini tanımlar
Kronik hastalık anemisini tanımlar
Normositer anemileri tanımlar
Makrositer anemileri tanımlar
Vitamin b12 eksikliğini tanımlar
Folik asit eksikliğini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Tam kan, rutin biyokimya, periferik yayma ve serum 
demir parametrelerini içeren tetkik sonuçlarını 
değerlendirir
Anemisi olan hastanın klinik olarak muayene 
bulgularını tanımlar
Aneminin nedenlerini değerlendirir (artmış demir 
ihtiyacı veya demir emiliminin bozulmasını ayırteder)
Ayırıcı tanısını yapar
Coombs testi , osmotik frajilite testleri , hemoglobin 
elektroforezi, kemik iliği incelemesi vb. ileri tanı ve 
tetkikler için ilgili birimlere yönlendirir ve testlerin 
özelliklerini , olası sonuçlarını açıklar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar ve gerektiğinde ilgili birime 
yönlendirir
Demir eksikliği tedavisini düzenler
Vitamin B12 eksikliği ve folik asit eksikliği tedavisini 
düzenler
Farklı hasta olgularında (kronik hastalıklar, herediter 
sferositoz, orak hücreli anemi, hemolitik anemiler, 
aplastik anemi vb.) tedavi için ilgili birimlere 
yönlendirir
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Diyet ve genetik danışmanlık için hastayı yönlendirir
Anemi nedenine yönelik diyet eğitimleri verir
Genetik danışmanlık için yönlendirir
Komplikasyonları yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Anemi komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ,gerektiğinde ilgili 
birime yönlendirir

Talasemi Ön tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Talasemiyi tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Tam kan ve rutin biyokimya tahlillerine bakar
Talesemisi olan hastanın klinik olarak muayene 
bulgularını tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar
Mikrositer aneminin diğer nedenlerinden ayırt eder
Hemoglobin elektroforezi için ilgili birime yönlendirir 
ve Hemoglobin elektroforezinin özelliklerini ve olası 
sonuçlarını açıklar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisi için hastayı ilgili birime yönlendirir
Tedavi gerektiren talasemi tiplerinde ilgili birime 
yönlendirir
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Genetik danışmanlık için hastayı yönlendirir
Ailede talasemi öyküsünü sorgular ve genetik 
danışmanlık için yönlendirir
Komplikasyonları yönetir
Talasemi komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ,gerektiğinde ilgili 
birime yönlendirir

Tiroid Hastalıkları Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Tiroid hastalıklarını tanımlar
Hipertiroidileri özellikleri ile açıklar
Hipotiroidileri özellikleri ile açıklar
Graves Hastalığını tanımlar
Hashimatoyu tanımlar
Tiroid nodüllerini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Sinirlilik, titreme, kilokaybı, çarpıntı, terleme gibi 
hipertiroidi bulgularını açıklar
Güçsüzlük, kuru kaba kalın deri, letarji, yüz ödemi, 
unutkanlık, kabızlık gibi hipotiroidi bulgularını açıklar
Tiroid bezinin fizik muayenesini yapar
SerbestT4, serbestT3, TSH testlerini değerlendirir
Tiroid antikorları testlerini değerlendirir ve olası 
sonuçlarını açıklar
Tiroid USG ve biyopsi sonuçlarını değerlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tiroid nodüllerinin sintigrafi bulgularını tanımlar ve 
açıklar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonları yönetir Tiroid cerrahisinin komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Ruhsal Bozukluklar Anksiyete Bozuklukları, Somatoform Bozukluklar Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Anksiyete bozukluğunu tanımlar
Somatoform bozukluğunu tanımlar
Konversiyon bozukluğunu tanımlar
Ağrı bozukluğunu tanımlar
Hipokondriazisi tanımlar
Dismorfik beden bozukluğunu tanımlar
Risk etkenlerini değerlendirir
Koruyucu önlemleri tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Anksiyetenin bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Somatoform bozukluğun bulgularını tanımlar ve 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Aynı bulguları veren organik hastalıklardan (tiroid, 
anemi, kalp hastalığı, ilaç kullanımı) ayırt eder
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
İlaç raporu düzenler
Hastanın durumunu takip eder
İlgili uzmana yönlendirir
Suisid düşünce, yoğun anksiyete gibi hastaneye yatış 
gereken hallerde hastayı ilgili uzmana yönlendirir

Depresyon Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Depresyonu tanımlar
Risk etkenlerini değerlendirir
Koruyucu önlemleri tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Depresyonun bulgularını tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Aynı bulguları veren organik hastalıklardan (tiroid, 
anemi, kalp hastalığı, ilaç kullanımı) ayırt eder
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın durumunu takip eder
İlaç raporu düzenler
İlgili uzmana yönlendirir
Suisid düşünce, yoğun anksiyete gibi hastaneye yatış 
gereken hallerde hastayı ilgili uzmana yönlendirir

Delirium Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Deliryumu tanımlar
Laboratuar ile değerlendirir
Altta yatan nedene yönelik tetkikleri değerlendirir
Risk etkenlerini değerlendirir
Koruyucu önlemleri değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Altta yatan etkene (pnömoni, üriner enfeksiyon, MI 
gibi) yönelik acil tedavi yapar
İlgili uzmana yönlendirir
Hastayı uygun koşullarda ilgili uzmana yönlendirir

Yeme Bozuklukları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Yeme bozukluklarını tanımlar
Anoreksia nervosayı tanımlar
Bulimiayı tanımlar
Aşırı yeme bozukluğunu tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Hastanın genel durumunu klinik olarak değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
İlgili uzmana yönlendirir
Malnütrisyon, sıvı elektrolit bozuklukları ,kardiyak 
disritmi, aşırı kilo kaybı, kanama gibi hastaneye yatış 
gereken hallerde hastayı ilgili uzmana yönlendirir
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Yeme bozuklukları komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları Döküntülü Hastalıklar Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder

69/83



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Aile	  Hekimliği,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  61/74

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kızamık hastalığını tanımlar
Kabakulak hastalığını tanımlar
Suçiçeği hastalığını tanımlar
Kızamıkçık hastalığını tanımlar
Eritama subitum (5. hastalık) hastalığını tanımlar
Çiçek hastalığını tanımlar
Roseola İnfantum (6. hastalık) hastalığını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Döküntülerin tiplerini ve eşlikçi semptomları açıklar
Hastalıkların bulaş yollarını tanımlar
Döküntülü hastalıkların prodromal dönem bulgularını 
açıklar
Tam kan ve rutin biyokimya sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Döküntülü hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Döküntüyü taklit eden allerji,insect bite, scabies gibi 
hastalıkları ayırt eder
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta gruplarında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Hastaları ve ailesini hastalık hakkında ailesini 
bilgilendirir
Komplikasyonları yönetir
Döküntülü hastalık komplikasyonlarını tanımlar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve sevk eder

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Kangreni tanımlar
Folliküliti tanımlar
Fronkülü tanımlar
Karbonkülü tanımlar
Abseyi tanımlar
Erizipeli tanımlar
Tinea corporisi tanımlar
Tinea versikoloru tanımlar
Tinea ungiumu tanımlar
Tinea pedisi tanımlar
Sellüliti tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Tam kan, sedimentasyon ve rutin biyokimya 
tetkiklerini analiz eder
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonların ayrımını yapar
Lezyonu tanımlar (lokalizasyon, hiperemi, ısı artışı, 
fluktuasyon)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayırıcı tanısını yapar
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile karışabilecek 
hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Kangren saptanan hastayı sevk eder
Hastanın değişen durumunu gözlemler
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Küçük Cerrahi Tedavi planını (Abse drenajı) ve 
komplikasyonlarını açıklar
Komplike olmayan abseyi drene eder
Komplikasyonları yönetir
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının 
komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve sevk eder

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) HIV/AIDS Ön tanı koyar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Risk grubu hastaları tanımlar
AIDS bulaş yollarını tanımlar
Risk grubundaki hastaların laborauvar tetkiklerini ister
AIDS klinik bulgularını tanımlar
Tedavisini yönetir
AIDS hastasını ilgili birime yönlendirir
AIDS hastasını ilgili birime yönlendirir
Korunma yöntemlerini anlatır
AIDS bulaşından koruyucu önlemleri tanımlar
Bildirimi zorunlu hastalıklar formunu doldurur ve 
gönderi
Komplikasyonları yönetir
AIDS'ın komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve ilgili birime 
yönlendirir
Bildirimi zorunlu hastalıklar formunu doldurur ve 
gönderir

Diğer CYBE Ön tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
CYBE'ları tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
CYBE'ların ürogenital fizik muayene bulgularını 
tanımlar
CYBE'ların tanımlayıcı deri bulgularını,ağrılı ve ağrısız 
lenfadenopatilerini açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Allerjik hastalıkların deri bulguları ile ayırımını yapar
CYBE'ların tiplerini (Sifiliz, Genital Siğil, Gonore, 
Klamidya, Trikomonas, Hepatitis B vb.) ayırt eden 
serolojik ve mikrobiyolojik tanı testleri için ilgili 
birime yönlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Kesin tanısı konmuş CYBE'ların tedavisini düzenler 
(Hepatit B hariç)
Partner tedavisini gerekli durumlarda tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Korunma yöntemlerini anlatır
Cinsel korunma yöntemlerini açıklar
CYBE'ın bulaş yollarını tanımlar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi gerektiren lezyonlar için hastayı ilgili kliniğe 
yönlendirir
Komplikasyonları yönetir
CYBE' ların komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve ilgili birime 
yönlendirir
Bildirimi zorunlu hastalıklar formunu doldurur ve 
gönderir

Genital ve Üriner Sistem Hastalıkları Jinekolojik Enfeksiyonlar Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Alt genital sistem enfeksiyonlarını (vulvar 
enfeksiyonlar, trikomonas, candida vajiniti, bakteriyal 
vajinozis, sistit ve üretrit gibi) tanır
Üst genital sistem enfeksiyonlarını (Akut Salpingo-
ooforit, tubo-ovaryen Abse gibi) açıklar
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları tanır
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Anormal genital akıntı, kaşıntı, dizüri, disparoni, ağrılı 
ve ağrısız genital ülserler gibi semptom ve bulguları 
değerlendirir
İnspeksiyon ve bimanuel muayene ile vulva, vajen ve 
adneksleri değerlendirir

Spekulum muayenesi ile vajen ve cerviksi değerlendirir
Transvajinal USG ile genital ve üriner sistemi 
değerlendirir
Ph ölçümü ve mikroskobik inceleme için örnek alır ve 
sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Atrofiye (menapoz) bağlı semptomlardan ayırt eder
Tedavisini yönetir
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Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Tedaviye yanıtsız olgularda kesin tanı ve tedavinin 
düzenlenmesi amacıyla sevk eder
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Apse varlığında lokalizasyonuna göre değerlendirip 
ilgili birime sevk eder
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Disfonksiyonel Kanamalar Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Östrojen çekilme ve kırılma kanamasını tanımlar
Progesteron çekilme ve kırılma kanamasını tanımlar
Atrofi kanamasını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Organik bir nedene bağlı olmayan anormal uterin 
kanamaları değerlendirir
Menoraji, metroraji, oligomenore, polimenore gibi 
semptomları tanımlar
İnspeksiyon ve bimanuel muayene ile vajen ve 
adneksleri değerlendirir

Spekulum muayenesi ile vajen ve cerviksi değerlendirir
Transvajinal USG ile genital sistemi değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Ektopik gebelik, abortus, trofoblastik hastalıkların 
kanamasından ayrımı yapar
Malignite riskine karşı hastayı değerlendirir
Benign kitlelere bağlı kanamalardan ayrımını yapar
RİA kullanımına bağlı kanamalardan ayırımını yapar
Hematolojik hastalıklara bağlı kanamalardan ayırımını 
yapar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Medikal tedaviye yanıtsız olgularda kesin tanı ve 
tedavinin düzenlenmesi amacıyla sevk eder
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve ilgili birime 
sevk eder

Dismenore Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Primer dismenoreyi tanımlar
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Sekonder dismenoreyi tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Ağrılı menslere eşlik eden klinik semptomları 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını için hastayı yönlendirir
Hastanın değişen durumuna göre tedavinin 
düzenlenmesi amacıyla ilgili birime sevk eder
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini takibini yapar
Dismenore tanısı almış hastanın tedavi takibini yapar
Hastanın değişen durumuna göre tedavinin 
düzenlenmesi amacıyla ilgili birime sevk eder
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Medikal tedavinin yanıtsız olduğu olgularda tanı ve 
tedavi için girişimsel yöntemlerin ve/ veya cerrahi 
planlanmasının yapılması amacıyla ilgili birime sevk 
eder
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve ilgili birime 
sevk eder

Myoma Uteri Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Submüköz, intramural, subseröz myomları tanımlar
Diğer nadir görülen myom türlerini (İntraligamanter ve 
servikal myomları ve intravenöz leiomyomatozisi gibi) 
tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Myoma uterinin klinik bulgularını (asemptomatik, 
kanama, bası bulguları, batında kitle, infertilite vb.) 
değerlendirir
Transvajinal USG ile genital sistemi değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Transvajinal US ile gebelik ve diğer kitle 
lezyonlarından ayrt eder
Histeroskopi, histerosalpingografi, laparoskopi 
sonuçlarını değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini takibini yapar
Myoma uteri tanısı almış hastanın tedavi takibini yapar
Hastanın değişen durumuna göre tedavinin 
düzenlenmesi amacıyla ilgili birime sevk eder
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi tedavi planlanması amacıyla ilgili birime sevk 
eder
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve ilgili birime 
sevk eder

Benign Prostat Hipertrofisi Tanı koyar
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Tiplerini ayırt eder
Benign Prostat Hipertrofisini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Obstriksiyon bulgularını (pollaküri, noktüri, disüri, 
hematüri, glob vezika, idrar projeksiyonu ve 
kalibresinde azalma) değerlendirir
Rektal muayene ile prostat bezi patolojilerini palpe 
ederek değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Rektal muayene ile prostatın yerini, büyüklüğünü, 
şeklini, kıvamını, simetrisini ve kitle (nodül) varlığını 
değerlendirilir
Prostata spesifik antijen sonucunu değerlendirir
İdrar yolu enfeksiyonlarından ayırımını yapar
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini takibini yapar
BPH tanısı almış hastanın tedavi takibini yapar
Hastanın değişen durumuna göre tedavinin 
düzenlenmesi amacıyla ilgili birime sevk eder
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi Tedavi planlanması amacıyla ilgili birime sevk 
eder
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve kesin tanı ve 
tedavisi amacıyla ilgili birime sevk eder

Erkek Üriner Yol Enfeksiyonları Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Üst üriner yol (akut ve kronik pyelonefrit) 
enfeksiyonlarını tanımlar
Alt üriner yol (akut ve kronik sistit, epididimit, orşit, 
balanit gibi) enfeksiyonlarını tanımlar
Olağan olmayan (Üriner sistem tüberkülozu, 
Şistozomiyazis, Malakoplaki gibi) üriner yol 
enfeksiyonlarını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Pollaküri, disüri, hematüri, piyüri gibi septomları 
değerlendirir
Tam idrar tahlili ve idrar mikroskopisi sonucunu 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Acil cerrahi endikasyonlarını (testis torsiyonu gibi) 
ayırt eder
Tedavisini yönetir
Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
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Yanıtsız ve dirençli olguları kesin tanı ve tedavisinin 
düzenlenmesi amacıyla sevk eder
Komplikasyonları yönetir
Tedavi edilmeyen olguların infertilite riskini 
değerlendirir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve ilgili birime 
sevk eder

Allerjik Hastalıklar, Anaflaksi Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Anafilaksiyi tanımlar
Allerjik riniti tanımlar
Allerjik konjunktiviti tanımlar
Allerjik astımı tanımlar
Atopik dermatiti tanımlar
Vasküliti tanımlar
Ürtiker ve anjioödemi tanımlar
Gıda allerjisinini tanımlar
İlaç allerjisini tanımlar
Arı allerjisini tanımlar
Lateks allerjisini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Normerji, allerji, anerji, hiperjiji tanımlar ve 
değerlendirir
Allerjik hastalıkların etyolojilerini açıklar
Ev içi ve ev dışı allerjenleri tanımlar, allerjenlerin ana 
kaynağını belirtir

Allerjenlerin iklimsel, meteorolojik özelliklerini belirtir
Ayırıcı tanısını yapar
Anafilaksi ile allerji ayırıcı tanısını yapar
Allerjik hastalıkları etyolojilerine göre ayırt eder
Allerjik hastalıkları klinik durumuna göre ayırt eder

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
İlgili uzmana sevk eder
Tedaviye dirençli allerjik hastalık olgularında gerekli 
yönlendirmeyi yapar

Komplikasyonları yönetir
Anafilaksi, allerjik hastalıkların komplikasyonlarını 
açıklar
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Kas İskelet Sistem Hastalıkları Lumbalji Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Lumbaljiyi tanımlar
Mekanik bel ağrısını açıklar
İnflamatuar bel ağrısını açıklar
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Somatik ağrı ve radiküler ağrının farklarını açıklar
Tipik ve atipik bulgularını değerlendirir
Ağrının özelliklerini tanımlar
Ağrının sıklığını tanımlar
Ağrının şiddetini tanımlar
Ağrının yayılımını tanımlar
Ağrının ilk başlama şeklini tanımlar
Kas iskelet sistemi muayenesini yapar
Bel ağrısına yol açan durumların, ağrı karakterinin ve 
ağrının kesin lokalizasyonunu tanımlar
Bel ağrısının mekanikmi? inflamatuarmı? olduklarını 
ayırt eder
Bel ağrısında uygun laboratuvar tetkiklerini ister ve 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
Disk hernisinden ayırımını yapar
Tedavisini düzenler
Medikal tedavisini düzenler
Akut lumbalji tedavisini düzenler
Kronik lumbalji tedavisini düzenler

Fibromyalji Tanı koyar
Tiplerini Ayırt eder
Fibromiyaljiyi tanımlar
Tiplerini tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar
Fibromiyalji ağrısının özelliklerini açıklar
Fibromiyalji sıklığını açıklar
Hangi hareketlerin fibromiyaljiyi arttırdığını ve 
azalttığını açıklar
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisini düzenler
Fibromiyalji akut tedavisini açıklar
Fibromiyalji kronik tedavisini açıklar

Osteoporoz Tanı koyar
Tiplerini ayırt eder
Osteoporozun tanımını yapar
Osteporozun patogenezini açıklar
Osteoporozun sınıflamasını açıklar
Osteoporozun etiyolojisini açıklar
Postmenapozal ve senil osteoporoz farklarını açıklar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar
Osteoporoz kliniğini açıklar
Osteoporozun tanısında hangı laboratuvar testlerınden 
faydalanılacagını açıklar
Kemik mineral yoğunluğunu değerlendirir
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisini düzenler
Tedavideki amaçları açıklar
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Non farmakolojik ve farmakolojik tedavileri açıklar
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyon tedavisini açıklar. İlgili uzmana sevk 
eder

Osteoartrit Tanı koyar
Tipik ve atipik bulgularını değerlendirir
Osteoartritin tanımını yapar
Dizin muayenesını yapar
Diz grafisini yorumlar
Tedavideki amaçları açıklar
Osteoartritten korunmada yapılacakları açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
Diz ağrısı yapan diğer nedenlerden ayırıcı tanısını 
yapar
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisini düzenler
Tedavisini düzenler
Komplikasyonları yönetir
Akut komplikasyonları için ilgili uzmana sevk eder
Kronik komplikasyonları takip eder

Romatoid Artrit Tanı koyar
Tipik ve atipik bulgularını değerlendirir
Romatoid artrit tanımını yapar
Romatoid artritin patogenezini açıklar
Romatoid artritin eklem bulgularını açıklar
Romatoid artritin eklem dışı bulgularını açıklar
Romatoid artritin tanı kriterlerini açıklar
Romatoid artritin laboratuvar bulgularını açıklar
Romatoid artritin röntgen bulgularını değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
RF pozitif diğer romatizmal hastalıklardan ayırıcı 
tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Medikal tedavisini düzenler
Tedavisini düzenler ve açıklar
Komplikasyonlarını yönetir
Komplikasyonlarını tedavi eder

Bağ Dokusu Hastalıkları Ön tanıyı koyar Tiplerini ayırt eder
Romatoid artiriti tanımlar
Sistemik lupus eritematozusu tanımlar
Sklerodermayı tanımlar
Diğer bağ dokusu hastalıklarını tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Eklemlerde ağrı,şişlik ve eklem hareketlerinde kısıtlılık 
gibi klinik bulguları tanımlar
Görüntüleme yöntemleri ve serolojik test sonuçlarını 
değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar
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Eklemlerde ağrı,şişlik ve eklem hareketlerinde kısıtlılık 
yapan diğer nedenleri değerlendirir

Tedavisini yönetir Medikal tedavisi için ilgili uzmana yönlendirir
Medikal tedavisini açıklar

Komplikasyonları yönetir Hastalığa veya tedavisine bağlı komplikasyonları tanır
Bireyin sağlık yönetimi
Sağlık hizmeti verilen özel gruplar
Etik ve yasal konular

Araştırma ve akademik 
uygulamalar/görevler Tıbbi bakımda kanıta dayalı yaklaşım

Araştırma becerileri
Sunum becerileri
Tıbbi bakımda kanıta dayalı yaklaşım Klinik bir problem veya soru oluşturur Klinik problemi tanımlar

Klinik problemi yanıtlanabilir bir soru haline getirir Soru'nun bileşenlerini bilir
Sorunun bileşenlerini kullanarak klnik problemi soru 
haline getirir

Soruya yanıt olabilecek çalışmalara ait makaleleri 
arar Tarama yapacağı veri tabanlarını bilir

Anahtar kelimeyi belirler
Arama yaptıktan sonra listedeki yazılar içinden işine 
yarayan yazıları seçer

Bulunan makalelere eleştirel değer biçilerek kanıt 
değerini belirler Araştırmanın geçerliliğini değerlendirir

Araştırma sonuçlarının etkisinin büyüklüğü ve 
kesinliğini değerlendirir

Bulduğu kanıtı hastaya uygulamaya uygun hale getirir
Bulduğu kanıtı hastaya uygular Kanıtı etik kurallar içinde hastaya uygular
Kendini değerlendirir Bu konuda bilgi eksiği varmı?

Bu konuda beceri eksiği var mı?
Sunum becerileri Sunumun amaç, öğrenim hedefleri Bu sunumu neden yapacağını belirler

Sunumun hedef kitlesini belirler
Sunumun hedeflerini belirler

Sunum planı hazırlar Sunumun omurgasını belirler
Omurgayı destekleyen unsurları belirler
İlgiyi artırmak için neler eklemeliyim

Sunum için uygun yöntem ve materyali seçme Sunum yöntemlerini bilir
Bu sunuma uygun yöntemi seçer
Gerekli materyalleri listeler
Bu materyalleri nasıl temin edeceğini bilir

Görsel, işitsel araçları uygun biçimde kullanma Saydam Hangi aracı sunumun neresinde kullanacağını belirler
Bu aracın kullanımına ortamın uygun olup olmadığını 
belirler
Saydam hazırlar

Tepegöz Tepegöz kullanır
Slayt Slayt hazırlar
Bilgisayar Hazır paket programları kullanır

Bu programlarla slayt hazırlar
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Yazı tahtası Sunumun neresinde yazı tahtası kullanacağını bilir

Yazı tahtasını nasıl kullanacağını bilir
Flip-Chart(Kağıt Tahtası) Sunumun neresinde kağıt tahtası kullanacağını bilir

Kağıt tahtasını nasıl kullanacağını bilir
Sunum yapılacak yer oturma düzeni Oturma düzeninin nasıl olacağına karar verir

Isı Ortam ısısını ayarlar
Işık Işık düzeninin çalışmasını bilir
Havalandırma Havalandırma olanaklarını bilir
Gereksinimler Sunu sırasında gereksinimlerini önceden temin eder

Etkili Sunum yapma Sözlü iletişim Sözlü iletişim kurallarını bilir
Sözlü iletişim kurallarını uygular

Sözsüz iletişim Sözsüz iletişim kurallarını bilir
Sözsüz iletişim kurallarını uygular

B Bombası B Bombası bileşenlerini sayar
B Bombası bileşenlerini uygular

Zaman yönetimi Sunu için ayrılan zamanı iyi kullanır

Araştırma becerileri
Bir araştırma konusu belirleyebilme / hipotez 
kurabilme Araştırma konusu ile ilgili literatür taramasını yapar

Araştırma sorusunu sorar
Hipotezi kurar

Saptanan konu için uygun gereç ve yöntemi 
belirleyebilme Araştırma yöntemini belirler

Örneklem yöntemini belirler
Örneklemi seçer

Araştırma için veri toplama ve analiz etme Verileri toplar
verileri kodlar
verileri analize uygun hale getiri
Verilerin analizi için uygun istatistik programı belirler
Her bir analiz için uygun istatistik testi belirler
Belirlediği istatistiki testi uygular
Test sonuçlarını yorumlar

Araştırma sonuçlarını uygun biçimde tartışabilme Sonuçların literatürle uyumluluğunu değerlendirir
Bir araştırma makalesi yazabilme Makalenin bölümlerini sayar

Makaleye uygun yazım tekniğini bilir
Sonuçları tablolara aktarabilir
Sonuçları grafiklere aktarabilir
kaynak yazmayı bilir
Makaleyi yazar

Yayın için doğru, kurallara uygun bilimsel dil 
kullanma Bilimsel dili bilir

Makaleye uygun bilimsel dili kullanır
Makaleyi hangi dergiye göndereceğine karar verir
Makaleyi dergiye gönderme yöntemini bilir

Tez yazım kuralları Tez yazım kurallarını bilir
Bir tez konusu belirleyebilme / hipotez kurabilme Tez konusu ile ilgili literatür taramasını yapar

Araştırma sorusunu sorar
Hipotezi kurar
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Saptanan konu için uygun gereç ve yöntemi 
belirleyebilme Araştırma yöntemini belirler

Örneklem yöntemini belirler
Örneklemi seçer

Tez için veri toplama ve analiz etme Verileri toplar
verileri kodlar
verileri analize uygun hale getiri
Verilerin analizi için uygun istatistik programı belirler
Her bir analiz için uygun istatistik testi belirler
Belirlediği istatistiki testi uygular
Test sonuçlarını yorumlar

Sonuçlarını uygun biçimde tartışabilme Sonuçların literatürle uyumluluğunu değerlendirir
Tez yazabilme Tezin bölümlerini sayar

Teze uygun yazım tekniğini bilir
Sonuçları tablolara aktarabilir
Sonuçları grafiklere aktarabilir
kaynak yazmayı bilir
Tezi yazar

Eğitim ve danışmanlık 
uygulamaları/görevleri Sağlık danışmanlığı

Sağlık sistemi ve aile hekimliği hizmetinin 
özellikleri hakkında bilgi verir
Sağlıklı yaşam prensipleri hakkında bilgi verir
Aile Planlaması danışmanlığı yapar
Kazalardan ve yaralanmalardan korunmaya yönelik 
eğitim verir
Bağışıklama hizmetlerine yönelik eğitim verir
Bireyin sağlık risklerine yönelik bilgi verir
Tarama testlerine yönelik bilgi verir
Kişinin her türlü sağlık sorununda danışmanlık 
yapar
Hastalıklara yönelik eğitim verir
Tedavi yöntemleri ve ilaç yan etkileri konusunda 
bilgi verir
Hastalık komplikasyonlarını hakkında bilgi verir
Akut ve kronik komplikasyonları değerlendirmeyi 
yönelik bilgi verir

Hasta eğitimi
Sağlığın geliştirilmesi Bireyin sağlığının korunması için çalışır

Hastalar için eğitim materyali hazırlanması
Temel bilgisayar uygulamaları
Hasta eğitimi
Hastalar için eğitim materyali hazırlanması

Temel bilgisayar uygulamaları
Bilgisayar destekli iletişim olanaklarından 
yararlanır.

Elektronik posta yoluyla kolay ve hızlı iletişim 
sağlayabilir.
Mevzuatla ilgili web sayfalarını izler.
Sürekli Tıp Eğitimi olanaklarından yararlanır.
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ASM'de tıbbi hizmet için ofis programlarını 
kullanır. Veri girişi yapar. Hastanın kimlik bilgilerini kaydeder.

Hastaya ait klinik ve laboratuar bilgilerini kaydeder.
Hastalık sınıflandırma sistemini kullanır.

Belge hazırlar. Reçete yazar.
Rapor hazırlar.
Epikriz düzenler.

Randevuları düzenler. Takip hastalarının randevularını düzenler.
Konsültasyon randevularını düzenler.

Hizmete ilişkin raporlar hazırlar. Yerel sağlık idaresine gönderilecek formları hazırlar.
Bilgisayar erişimine açık (on-line) veritabanlarını 
kullanır. Sağlık net portalını kullanır.

Internette hastalık ve ilaç bilgileri gibi konularda 
araştırma yapar.

Veri analizi yapabilen programların temel 
özelliklerini tanır ve kullanır. Excel, SPSS gibi programları tanır.

Veri girişi yapar.
Olgu dağılımlarını elde eder.
Hastalık sıklığı ölçütlerini hesaplar.
Önemlilik testlerini uygular.
Tablo ve grafikler oluşturur, değerlendirir.

Yönetsel uygulamalar/görevler Hizmet sunumunda planlama ve organizasyon Sağlık Kurumlarını Yönetir Sağlık kurumlarının organizasyonunu açıklar. Sağlık Bakanlığının organizasyonunu açıklar.
Taşra sağlık teşkilatının organizasyonunu açıklar.

Planlama yapar
Zaman, kişi, iş ve koordinasyonunu dikkate alarak 
planlama yapar
Günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlama yapar

Sağlık alanında kalitenin özelliklerini açıklar.
Planlamada sağlık alanında kalitenin özelliklerini 
dikkate alarak planlama yapar.

Sürekli Mesleki Gelişim Planlamasını yapar. Eğitim planını yapar Kişisel mesleki gelişim planlaması yapar
Ekibinin eğitim planlamasını yapar
Sorumlu olduğu populasyonun sağlık eğitimini planlar

Eğitimleri uygular Planlanan eğitimleri düzenli olarak uygular
Eğitimleri değerlendirir Uygulanan eğitimleri değerlendirir ve kayıt altına alır

Hasta Bakımının Yönetimi Hasta bakımını planlar ve uygular
Hasta güvenliğini açıklar ve bakım hizmeti esnasında 
dikkate alır
Hasta memnuniyetini açıklar ve dikkate alır
Kronik hastalıkların bakımını planlar ve uygular
Laboratuar hizmetlerini planlar ve uygular

Konsültasyonları planlar ve değerlendirir Konsültasyon randevularını düzenler
Konsültasyon sonuçlarını değerlendirir

Evde bakımı planlar ve uygular Ev ziyaretlerini planlı olarak uygular
Evde hasta izleminde teknolojiyi kullanır

Ofis yönetimi Personeli yönetir. Yönetimi tanımlar ve uygular
Ekip çalışmasının önemini, ilkelerini tanımlar ve 
uygular
Sağlık ekibinin görev tanımlarını yapar.
Yönetimde koordinatörlüğü iyi uygular
İş yükünde beklenmeyen değişiklikleri yönetir
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İletişimin özelliklerini açıklar.
Aile hekimliği polikliniğindeki ekibinin iletişim 
becerilerini geliştirir

Zaman Yönetimini yapar. Zaman yönetimini planlar Uygulamada öncelikli işleri dikkate alarak yönetir
İşlerin basitleştirilmesi için plan yapar ve uygular.
Teknolojik gelişmeleri uygular
Görevlendirme ve yönlendirmeyi tanımlar ve uygular

Finansal Yönetimi planlar. İlgili mevzuatı açıklar. Alanı İle İlgili mali mevzuatı açıklar.
Sosyal güvenlik mevzuatını açıklar.
Aile hekimliği polikliniğindeki tıbbi malzemelerin 
özellik ve teminlerini açıklar.

Alternatif kaynakları kullanır Toplum kaynaklarını kullanır.
İlaç israfını önler Akıcı ilaç kullanımını tanımlar ve uygular.

İlaç kullanımını Akılcı İlaç Kullanım İlkelerine göre 
yönetir

Yasal sorumlulukların gözetilmesi
Yasal Sorumluluklarını açıklar ve gereklerini 
uygular. Sağlık mevzuatını açıklar ve mevzuata uygun davranır

Sağlıkla ilgili mevzuatı (yasa, tüzük, yönetmelik, 
yönerge, genelge) açıklar.
Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun davranır
Malpraktis mevzuatını açıklar.
Mesleki sigortalar ile ilgili mevzuata uygun davranır

Düzenli kayıt tutar Hasta kayıtlarını düzenli tutar
Bildirimlerini düzenli yapar Miadlı yazılarını düzenli bildirir

Yazışmalarını düzenli yapar
İhbarı zorunlu hastalıkları kuralına uygun bildirir
Adli olgularda mevzuata uygun hareket eder

Kalite yönetimi

Etkin konsültasyon 2. ve 3. basamakla konsültasyonu yönetir.
Hastanın bir üst basamağa başvurmasına gerek olup 
olmadığına karar verir.
Konsültasyon formu düzenler.
Hastaya verilen hizmeti izler.
Hizmetler arasında koordinasyon sağlar.
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