
D6NEM v FiziKSELTIP vE REHABILITASY?N STr'/ININ AMACI

1. Kas iskelet sistemi hastalrklannr te5his etmek iizere anamnez alabilmek

2. Kas iskelet sistemi muayenesi yapabilmek

3. Kas iskelet sistemi muayenesi ile normal bulgulan patolojik bulgular ile ayrrt

edebilmek

4. Aldr[r anamnez ve yaptrfir fizik muayene ile tanr koyabilme ve ayrncr tantyapabilmek

5. Kas iskelet sistemi hastahklannrn tanr ve tedavisinde kullanrlacak laboratuvar

ydntemlerini ve radyolojik yontemleri soyleyebilmek

6. Kas iskelet sistemi hastaIklannrn tanrve tedavisinde kullanrlacak laboratuvar

ycintemlerini ve radyolojik yontemleri yorumlayabilmek

7. Fizik tedavi ajanlannrtanrtmak, endikasyonlan ve kontren dikasyon la rt hakktnda bilgi

vermek

DONEM v FiziKsELTtp vE REHABIL|TASvaN srrytNrN 66REN|M HEDEFLER|

L. Rehabilitasyon ve rehabilitasyon ekibi kavramlarrnt tantmlayabilme,6nemini

agrklayabilmek

2. Rehabilitasyon ekibinin kimlerden olu5tuIunu sayabilmek

3. Kas iskelet sistemi ile ilgili semptomlarr sorgulamayr ve semptomlara yaklaglmr

agrklayabllmet<

4. Fizik muayene ile kas iskelet sisteminin afirrlr durumlarrnda teshis koyabilmek ve bu

h astalrklan n ayrncr tanrsrnryaptrrabilmek

5. Kas iskelet sisteminin fizik muayenesini yapabilmek

6. Kas iskelet sistemi hastalrklarrnda akrlcr ilag kullanrmrnr aqtklayabilmek

7. Osteoartrit ta n rsr koyabilmek

8. Osteoporoz hastalannda ilag dr5rndaki kemik koruyucu onlemleri hastaya

anlatabilmek

f. inme hastalarrnda akut donemde yatak pozisyonlarnr ve onemlni hastalara

anlatabilmek

10. Bel afrrsrnda l<rrmrzr bayraklarr sayabilmek ve gerekti[inde ilgili uzmana

yon lend irebilme k

11. Romatoid artrit hastalrgrnda erken teshisin Onemini bilmek, erken artriti tanrmak ve

ilgili uzmana ydnlendirebilmek



12. Artritli bir hastada yaklagrmr dgretmek ve ayrncr tanr yaptrrabilmek

13. Direk grafide osteoartrit, osteoporoz ve inflamatuvar artrit bulgularrnr tanryabilmek

L4. Ankilozan spondilit hastah[rnrn erken bulgularrnr tanryabilmek ve ilgili uzmana

ydnlendirebilmek

15. inflamatuvar ve mekanik bel afrrsr ayrnmrnr yapabilmek

16. Ortez kavramrnr tanrmlayabilmek

17. Yardrmcr yUriime cihazlarrnrn kullanrm endikasyonlartnt sayabilmek

18. Baston ve koltuk defnegi boyunu hastaya gcire ayarlayabilmek

19. Baston ve koltuk degnefi ile nasrl yiiri.inecegin i hastaya ofretebilmek

20. Terapcitik egzersiz kavramrnr agrklayabilmek

2L. Egzer sizin fayd a I arrn r hastaya a gr klaya bi I m e k

22. Spinal kord yaralanmalr hastalara yaklagrmr agrklayabilmek ve olugabilecer

kom plikasyon la rr tan rmlayabilmek

23. Fizik tedavi ajanlartnrve uygulama endikasyonlarrnr sayabilmek


