
GÖREV GRUBU GÖREV GÖREV ANALİZİ 1. DÜZEYİ GÖREV ANALİZİ 2. DÜZEYİ ÖĞRENİM HEDEFİ

DERMATOPATOLOJİ Deri lezyonlarında biyopsi 
ve tanı sürecini yönetir

Materyal alınmasında ve 
laboratuara ulaştırılmasında kritik 
danışmanlık yapar

Dermatopatoloji alanındaki lezyonlarda örnekleme yöntemlerini ve ek incelemeleri avantajları ve dezavantajları ile açıklar bilişsel

Deri lezyonlarının farklı örnekleme yöntemlerinde PDF kılavuzuna göre değerlendirme ilkelerini açıklar bilişsel

Makroskopik spesimende normal ve patolojik deri dokusunu değerlendirir bilişsel
PDF kılavuzuna göre uygun tespit şekillerini açıklar bilişsel
PDF kılavuzuna göre doku tespiti yapar beceri
PDF kılavuzuna göre uygun örnekleme kriterlerini açıklar bilişsel
PDF kılavuzuna göre örnekleme yapar beceri

Deri biyopsi örneklerinin güncel değerlendirme ilkelerine uyar                                                                           bilişsel

Deri dokusunun histolojik özelliklerini tanır bilişsel
Klinik ve histopatolojik elemanter lezyonlar terminolojisini açıklar bilişsel
İnflamatuar deri hastalıklarındaki reaksiyon paternlerini ve morfolojik özelliklerini tanır bilişsel
Dermatopatolojik değerlendirmenin hasta tanı ve tedavisi için hangi kritik bilgileri sağlayabileceğini açıklar           bilişsel

Yeterli klinikopatolojik korelasyon olmadan, sadece patoloik tanısal yaklaşımın kısıtlılığını ve sakıncalarını önemser        tutum

Derinin gelişimsel, metabolik, dejeneratif patolojilerini, birikim hastalıklarını ve morfolojik özeliklerini açıklar, sık görülenleri 
tanır

bilişsel

Derinin infeksiyon hastalıklarını ve morfolojik özelliklerini açıklar, sık görülenleri tanır bilişsel

İnflamatuar reaksiyon paternlerinin kapsadığı hastalıkları ve morfolojik özelliklerini açıklar bilişsel

İnflamatuar reaksiyon paternleri ve klinik özellikleri birlikte değerlendirmenin tanı koymadaki değerini önemser tutum

Sık görülen inflamatuar deri hastalıklarını tanır bilişsel

Vezikül-bül gelişim mekanizmalarını, bunların rol oynadığı hastalıkları sayar bilişsel

Vezikülobüllöz hastalıkları, bunların morfolojik ve immünflöresan tekniklerle saptanabilecek özelliklerini açıklar bilişsel

Vezikülobüllöz lezyonları ve klinik özellikleri birlikte değerlendirmenin tanı koymadaki değerini önemser tutum

Vezikülobülöz hastalıkların tanısında immunfloresan tekniğin değerini önemser tutum
Sık görülen vezikülobüllöz hastalıkları tanır bilişsel
Kollagen doku hastalıkları ile vaskülitlerdeki deri lezyonlarını, bunların morfolojik ve immünflöresan tekniklerle 
saptanabilecek özelliklerini açıklar

bilişsel

Bu grup hastalıkların tanısında immunfloresan tekniğin değerini önemser tutum
Bu grup lezyonlardan sık görülenleri tanır bilişsel

Pannikülitlerin tanı sürecini yönetir Pannikülitleri ve morfolojik özeliklerini açıklar, sık görülenleri tanır. bilişsel

Derinin nadir görülen non-neoplastik patolojilerini sayar bilişsel

Derinin nadir görülen non-neoplastik patolojilerinin tanısında yaşanabilecek sorunları bilir ve konsültasyonun gerekliliğini 
açıklar

bilişsel

Deri tümörlerinin sınıflamasını, morfolojik ve immunhistokimyasal özelliklerini açıklar bilişsel
Sık görülen benign ve malign epidermal tümörleri tanır bilişsel
Sık görülen benign deri eki tümörlerini tanır bilişsel

Malign deri eki tümörlerini sayar, bunların tanısında yaşanabilecek sorunları bilir ve konsültasyonun gerekliliğini açıklar bilişsel

Sık görülen tiplerde benign nevuslar, displastik nevuslar ve malign melanomu tanır bilişsel
Nadir ve/veya tanı güçlüğü yaratan melanositik lezyonların (Spitz nevus/ tümörler dahil)  tanısında yaşanabilecek 
sınırlılıkları bilir ve konsültasyonun gerekliliğini açıklar 

bilişsel

Sık görülen benign mezenkimal tümörleri tanır bilişsel
Derinin malign mezankimal tümörlerini, atipik fibroksantom ve benzeri atipik mezenkimal tümörleri sayar, bunların tanısında 
yaşanabilecek sorunları bilir ve konsültasyonun gerekliliğini açıklar

bilişsel

Primer deri lenfomaları ve ayırıcı tanı sorunu oluşturan lenfoid proliferasyonları sayar, bunların tanısında yaşanabilecek 
sorunları bilir ve konsültasyonun gerekliliğini açıklar

bilişsel

Merkel hücreli karsinom/nöroendokrin tümörleri sayar,  tanısında yaşanabilecek sorunları bilir ve konsültasyonun 
gerekliliğini açıklar 

bilişsel

Primer deri tümörlerinin prognostik kriterlerini açıklar bilişsel
Deriye metastaz yapan tümörlerin morfolojik ve immunhistokimyasal özelliklerini açıklar, tanısında yaşanabilecek sorunları 
bilir ve konsültasyonun gerekliliğini açıklar 

bilişsel

Deri tümörlerinde yeterli klinikopatolojik korelasyon olmadan, sadece patoloik tanısal yaklaşımın kısıtlılığını ve 
sakıncalarını önemser

tutum

Primer ve metastatik deri tümörlerinin tanısal sorunlarında konsültasyonun değerini önemser tutum

Deri patolojilerinde tanı, tedavi ve prognoza yönelik ek incelemeleri ve yöntemleri açıklar bilişsel

Histokimyasal teknikleri açıklar ve sonuçları yorumlar bilişsel
İmmunfloresan teknik için gerekli durumları ve koşulları açıklar bilişsel
İmmunhistokimyasal teknik için gerekli durumları ve koşulları açıklar bilişsel
Moleküler teknikler için gerekli durumları ve koşulları sayar bilişsel
Gerektiğinde ek incelemeye uygun materyal seçimini yapar, transportunu sağlar beceri
Neoplastik ve non-neoplastik deri lezyonlarının raporlamasındaki güncel kriterleri açıklar bilişsel
Güncel kaynaklar ve var ise PDF kılavuzundaki kriterlerin önemini benimser tutum
Deri tümörlerinin cerrahi sınır değerlendirmesini yapar, rapora kaydeder bilişsel
Malign melanomda tümörün asgari prognostik özelliklerini saptar ve rapora kaydeder bilişsel
Melanom dışı malign deri tümörlerinin asgari prognostik özelliklerini saptar ve rapora kaydeder bilişsel
Tanısal güçlük yaratan klinik ve morfolojik lezyonları ve teknik koşulları nedenleri ile açıklar bilişsel
Tanısal güçlük yaratan klinik ve morfolojik lezyonların tanısında konsültasyon istemeyi benimser tutum
Deri lezyonları için intraoperatif konsültasyon çeşitlerini gerekçeleri ile açıklar bilişsel
Deri tümörlerinin tanısında intraoperatif konsültasyonun kısıtlılıklarını ve dezavantajlarını açıklar bilişsel

Deri tümörlerinin cerrahi sınır belirlemesinde ve gerektiği diğer acil durumlarda intraoperatif konsültasyon yapar bilişsel

İntraoperatif sentinel lenf nodu değerlendirmesini açıklar bilişsel
Deri tümörlerinin cerrahi sınır belirlemesinde ve gerektiği diğer acil durumlarda intraoperatif konsültasyon yapmayı 
benimser

tutum

Deri hastalıklarındaki panik tanı durumlarını açıklar bilişsel
Deri hastalıklarındaki panik tanı durumlarını önemser tutum

Uygun tespit sağlar

Örnekleme yapar

Deri tümörlerinin tanısını yönetir

Makroskopik inceleme ve 
örnekleme yapar

Mikroskopik değerlendirme yapar

PDF kılavuzuna göre makroskopik 
değerlendirme yapar

Deri dokusunun normal ve patolojik özelliklerini 
belirler

Derinin inflamatuar hastalıklarının tanısını 
yönetir

Vezikülobüllöz hastalıklarının tanı sürecini 
yönetir 

Panik tanı/acil durumları yönetir

Derinin gelişimsel, metabolik, dejeneratif ve 
enfeksiyon hastalıklarının tanısını yönetir

Güncel kaynaklardaki kriterleri 
içerecek şekilde rapor yazar

Konsültasyon ister

İntraoperatif inceleme 
(konsültasyon) yapar

Deri patolojilerinde ek incelemeleri ve 
yöntemleri yönetir

Tanı, tedavi ve prognoza yönelik 
uygun ek inceleme gereksinimini 
belirler

Kollagen doku hastalıkları ve vaskülitlerde deri 
lezyonlarının  tanı sürecini yönetir 

Derinin nadir görülen non-neoplastik 
hastalıklarının tanı sürecini yönetir


