GÖREV GRUBU
OFTALMOPATOLOJİ

GÖREV ANALİZİ 1.
GÖREV ANALİZİ 2.
YAZILMA DÜZEYİ
YAZILMA DÜZEYİ
GÖREV
Göz hastalıklarında Materyal alınmasında
histopatolojik tanı
ve labaratuara
sürecini yönetir gönderilmesinde kritik
danışmanlık yapar

ÖĞRENİM HEDEFİ
YÖNTEM
Biyopsiyi yapacak olan klinisyen ile iletişime
geçerek biyopsi yapılması kararında etkin rol
oynar.
Bilişsel

Makroskopik inceleme
ve örnekleme yapar

PDF kılavuzuna göre
makroskopik
değerlendirme yapar

Uygun tespit sağlar

Farklı örnekleme yöntemlerinde PDF
kılavuzuna göre değerlendirme ilkelerini
açıklar

Bilişsel

Normal göz anatomisini makroskopik
spesmende değerlendirir

Beceri

PDF kılavuzuna göre materyalin uygun
tespitini açıklar

Bilişsel

PDF kılavuzuna göre uygun tespit yapar
Gönderilen biyopsi
örneklerini uygun
şekilde mikroskopik
inceleme için hazırlar

PDF kılavuzuna göre uygun örnekleme
kriterlerini açıklar
PDF kılavuzuna göre örnekleme yapar

Mikroskopik
Gözün normal topografik
değerlendirme yapar
Gözün normal anatomisini, katmanlarını
anatomisini ve yapısını
açıklayabilir
saptar

Beceri
Bilişsel
Beceri

Bilişsel

Konjenital ve gelişimsel Gözün farklı bölümleri ile ilgili gelişimsel
anomalilerini saptar
anomalileri sayar
Bilişsel
Konjonktivitin morfolojik bulgularını sayar
İnflamatuar patolojilerini
Keratitin morfolojik bulgularını sayar
saptar

Dejenerasyon ve
distrofilerin tanısını
yönetir

Göz tümörlerinin
patolojilerini saptar

Bilişsel
Bilişsel

Üveitin morfolojik özelliklerini ve tiplerini
sayar

Bilişsel

Korneal dejenerasyon ve distrofi tiplerini
sayar

Bilişsel

Katarakt etyolojisini ve tiplerini bilir

Bilişsel

Melanositik lezyonlarını bilir, morfolojik
özelliklerini sayar

Bilişsel

Retinoblastomun morfolojik özelliklerini ve
ayırıcı tanısını açıklar

Bilişsel

Lenfoid tümörlerin morfolojik özelliklerini ve
tiplerini açıklar

Bilişsel

Gözün tümör benzeri lezyonlarını bilir ve
ayırıcı tanı önemini benimser

Bilişsel

Yüzey epitelinden gelişen tümörleri ve
adneksiyel tümörleri sayar

Bilişsel

Lakrimal bezden köken alan tümörleri ve
morfolojik özelliklerini sayar

Bilişsel

Göze metastaz yapan tümörleri sayar,
ayırıcı tanıda klinik, morfolojik güçlükleri
tanımlar

Bilişsel

KAYNAK 1
Eğitici
(tanım)

KAYNAK 2
Zaman
(dk)

KAYNAK 5
KAYNAK 3
KAYNAK 4
Hasta
KAYNAK 6 Materyal
Mekan (tanım) Donanım (tanım) (adet)
(adet)

FORMATİF Ölçme
Değerlendirme

PDF kılavuzundaki
kriterleri içerecek
şekilde rapor yazar
Konsültasyon ister.

PDF kılavuzundaki kriterleri açıklar
PDF kılavuzundaki kriterlerin önemini
benimser
Tanısal güçlük yaratan nedenlerde
konsültasyon istemeyi benimser

Bilişsel
Bilişsel
Bilişsel

Tanı, tedavi ve
prognoza yönelik
uygun ek inceleme
gereksinimini belirler

Göz patolojilerinde tanı, tedavi ve prognoza
yönelik ek incelemeleri ve yöntemleri açıklar Bilişsel
Ek incelemeye uygun materyal seçimini
yapar

Beceri

İntraoperatif inceleme
(konsültasyon) yapar.

Göz patolojilerinde intraoperatif
konsültasyon yapmayı benimser

Bilişsel

İntraoperatif konsültasyon çeşitlerini
gerekçeleri ile açıklar

Panik tanı/acil
durumları yönetir.

Bilişsel
Göz hastalıklarındaki panik tanı durumlarını
sayar
Bilişsel
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