DONEM IV PLASTiK, REKONSTRUKIiF VE ESTET|K CERRAHI STAJININ AMACI:

1.
2.

ve iist ekstremitenin klinik anatomi bilgisine sahip olma.
El travmast ile ba5vuran hastalarda anamnez sorgulamastnt dofru ve teghise yonelik olarak
El

yapabilme.

3.

Elin travmalarrnda sinir yaralanmalarrnr ve hangi sinire ait yaralanma oldugunu teghis

edebilme.

4.

Elin tendon yaralan ma la rrnda fizik muayeneyi
old uiu nu

5.

do{ru yapabilme ve hangi tendona ait kesi

telhis edebilme.

Elin damar yara

la

nmala rrnda dola5rmr dege rlend irebilme ve gerektiEinde acil yonlendirme

yapabilme.

6.

El

yaralanmalarrnda kemik dokulara alt problemlerde fizik muayene ve gortlntuleme

vontemleri ile dofru tanl koyabilme.

7.
8.

Dudak Damak yarrgr ve damak yartgr arastndaki farklarr soyleyebilme.
Dudak damak yarrklr yenido$anrn ilk deferlendirilmesi ve beklenen sorunlar hakkrnda aileyi

dolru yonlendirme.

9.

Dudak damak yarrkh bireyin okul oncesi okul gair adolesan ve genglik sorunlarlnl

soyleyebilme.

10. Bag-boyun bOlgesinln klinik anatomik bilgisine sahip olma.
11. Maksillofasiyaltravmalr hastada anamnez fizik muayene ve gerekli gor0ntUleme yontemleri
ile teghise gidebilecek bilSiye sahip olma.
yantklt
hastada anamnez fizik muayene ve gerekli ilk mtidahaleye iligkin bilgi ve beceriye
12.
sahiP olma.

13. Genel yara baktmt konusunda temel bilgi ve beceriye sahip olma.
14. Yara iyilegme mekanizmalarrnrn ve bununla ilgili patolojik durumlartn tethisine ydnelik bilgi
ve beceriye sahip olma.

15. Basit cerrahi enstriiman ve materyalleri tanryrp bunlarr kullanabilme bilgi ve becerisine sahip
olma.

HEDEFLER|:
VE ESTETIK CERRAHI STAJININ 06RENiM
DONEM IV PLAST|K, REKONSTRUKTIF

1.E|Vei,jstekstremitenink|inikanatomlbi|giIerineonemIiorandahakimo|abiIme.
bilgi ve
anamnez ve fizik muaYene yapabilecek

2.

El

travmall hasta ile ilk ka15tlaSmada uygun

beceriYe sahiP olma

3.

gerekli
El yaralanmalt hastada dolagrmla alakalr

4.

fizik muayene ve radyolo'iik tetkikler ile elin
gerekirse acil yonlendirme yapabilme'
dolagrmr ile ilgili karar verebilme ve
par9anln hlzll ve uygun
ve oolaSlml olmayan durumlarda hastanln ve ampute
Amputasyon

5,

kogullarda transportu lgin gerekli kararlarl verebilme'
kesllerini ve hangi sinir olduEunu fizik
El ve tist ekstremite yaralanmah hastalarda sinir

6.

muayene ile teshis edebilme ve uygun yonlendirme Yapabilme
telhisini koymak igin gerekli
Tendon yaralanmatt hastada hangi tendon kesisinin oldugunun

7.
8.
9.

bilgi ve beceriYe sahiP olma'
muayene ve uygun gortlnt0leme
El travmalannda kemik yaprlara ait problemlerin fizil(
yontemleri ile tethis edecek bilgi ve beceriye sahip olma
gerekll onerileri
Dudak damak yarrkh yenidofanrn anne stltr'lyle beslenebilmesi i!in
vapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma
gekilde
Dudak damak yartkh gocufun iSitme ve konugma sorunlartnt tanlma ve uygun
vijnlendirme bilgisine sahip olma.

l0.PierreRobinSekansrkomponentioIandamakyarr!rnItan|yabiImevebek|enensorun|art
yijnetebllme bilgi ve becerisine sahip olma.
1.1. Bag-boyun bolgesinin klinik anatomik bilgisine sahip olma
12. Maksillofasiyaltravmalrhastada mandibula, maksilla, zigoma ve orbita klrlklarlnl anamnez
fizik muayene ve gerekligorttntiileme yontemleri ile teShise edebilme yetenegine sahip olma.
13. Yantklt hastada yanrk ytizdesi ve derecesinitespit ederek gerekli slvl hesaplamalarl ve
hastantn durumunun agrrlr!rnrn tespit edilerek gerekli ilk mtidahale ve ilgili yerlere transportu
igin karar verebilme.
14. Genel yara bakrmr bilgisiyle hastanrn yarasrna mLidahale konusunda gerekli yeteneie sahip

olma.
15. yara iyileSme bozukluklarrnr teShis ederek hastaya gerekll bilgilendirme ve yonlendirme

yetene[ine sahip olma.
16. Basit cerrahi enstrLlman ve materyalleri tanrylp bunlafl kullanabilme yetenegine sahip olma.

