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KUPA UYGULAMASI  (HACAMAT) KURSU  

EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI 

 

Tabip ve Diş Tabipleri İçin Teorik Eğitim Programının İçeriğinde Yer Alacak Konular ve 

Öğrenim Hedefleri ile Her Bir Konuya Ayrılan Süreler: 

 

KONU 

HEDEFLER 

Bu programı başarıyla tamamlayan 

katılımcı: 

SÜRE 

(saat) 

A.Kupa Uygulamasına Giriş   7 

1.Kupa uygulamasının tarihçesi ve 

önemi 

1. Kupa uygulamasının tarihçesini 

özetler. 

2. Geleneksel tıpta uygulamasının 

önemini açıklar. 

1 

2.Kupa uygulaması çeşitleri 

- Kuru kupa uygulaması 

- Yaş kupa uygulaması 

  

1.Kuru kupanın özelliklerini 

2.Yaş kupanın özelliklerini 
1 

3. Kupa uygulamasında etik ve yasal 

konular  

1.Kupa uygulamasıyla ilgili mevzuat 

ve etik kurallarını anlatır. 
1 

4. Kupa uygulamasının etki 

mekanizmalarıyla ilgili teoriler ve 

kanıt düzeyi 

1. Kupa uygulamasının etki 

mekanizmalarıyla ilgili teorileri anlatır. 

2. Kupa uygulamasının kanıt düzeyini 

tartışır. 

3 

5. Kupa uygulamasının 

yapılamayacağı durumlar 

1. Kupa uygulamasının yapılamayacağı 

durumları sayar. 
1 

B. Uygulanabilecek alanlar   19 

1.Kas-iskelet rahatsızlıklarında kupa 

uygulaması 

Kas- iskelet sistemleri 

rahatsızlıklarında uygun kupa 

uygulamasını anlatır. 

4 
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2. Kardiyovasküler sistem 

rahatsızlıklarında kupa uygulaması 

Kardiyovasküler sistem 

rahatsızlıklarında uygun kupa 

uygulamasını anlatır. 

1 

3. Nörolojik ve psikiyatrik 

rahatsızlarda kupa uygulaması 

1.Nörolojik rahatsızlıklarda uygun 

kupa uygulamasını anlatır. 

2. Psikiyatrik rahatsızlıklarda uygun 

kupa uygulamasını anlatır. 

2 

4. Alerji ve immünolojide kupa 

uygulaması 

1. Alerjide uygun kupa uygulamasını 

anlatır. 

2. immünolojide uygun kupa 

uygulamasını anlatır. 

2 

5. sindirim sistemine ait 

rahatsızlıklarda kupa uygulaması 

Sindirim sistemine ait uygun kupa 

uygulamasını anlatır. 
1 

6. Dermatolojide kupa uygulaması 
Dermatolojide uygun kupa 

uygulamasını anlatır. 
1 

7.Solunum sistemine ait 

rahatsızlıklarda kupa uygulaması 

Solunum sistemine ait rahatsızlıklarda 

uygun kupa uygulamasını anlatır. 
1 

8. Pediatrik yaş gurubunda kupa 

uygulaması 

Pediatrik yaş gurubunda kupa uygun 

kupa uygulamasını anlatır. 
2 

9. Bazı göz kulak rahatsızlıklarında 

kupa uygulaması 

1. Bazı göz rahatsızlıklarında uygun 

kupa uygulamasını açıklar. 

2. Bazı kulak rahatsızlıklarında uygun 

kupa uygulamasını açıklar. 

1 

10.Onkolojide tamamlayıcı olarak 

kupa uygulaması 

Onkolojide tamamlayıcı olarak uygun 

kupa uygulamasını anlatır. 
1 

11. Diş hekimliğinde kupa uygulaması 
Diş hekimliğinde doğru kupa 

uygulamasını anlatır. 
3 

Toplam   26 
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Tabip ve Diş Tabipleri için Uygulamalı Eğitim Programının İçeriğinde Yer Alacak Konular 

ve Öğrenim Hedefleri ile Her Bir Konuya Ayrılan Süreler 

  

KONU 

HEDEFLER: 

Bu programı başarı ile tamamlayan 

katılımcı: 

SÜRE 

(saat) 

1.Kupa uygulaması sırasında 

kullanılan malzemeler ve uygulama 

teknikleri 

1.Uygulama sırasında kullanılan 

malzemeler gösterir. 

2.Kupa tekniklerini uygular. 

1 

2. Anamnez alma ve uygulama 

planlamışının yapılması 

1. Vakaya göre anamnez alır. 

2. Rahatsızlıklara uygun olarak kupa 

uygulamasını planlar. 

1 

3.Kas-iskelet sistemi 

rahatsızlıklarında kupa uygulaması 

1.Kas-iskelet sistemine ait rahatsızlıklarda 

uygun kupa noktalarını maket veya kişi 

üzerinde gösterir. 

2 

4.Kardiyovasküler rahatsızlıklarında 

kupa uygulaması 

1.Kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarında 

uygun kupa noktalarını maket veya kişi 

üzerinde gösterir. 

1 

5.Nörolojik ve psikiyatrik 

rahatsızlıklarda kupa uygulaması 

  

  

1.Nörolojik rahatsızlıklarda uygun kupa 

noktalarını maket veya kişi üzerinde 

gösterir 

2. psikiyatrik rahatsızlıklarda uygun kupa 

noktalarını maket veya kişi üzerinde 

gösterir. 

  

1 

6.Alerji ve immünolojide kupa 

uygulaması 

1. Alerjik rahatsızlıklarda uygun kupa 

noktalarını maket veya kişi üzerinde 

gösterir. 

2. İmmünolojik rahatsızlıklarda uygun 

kupa noktalarını maket veya kişi üzerinde 

gösterir. 

1 

7.Dermotolojide kupa uygulaması 

1. Dermatolojik rahatsızlıklarda uygun 

kupa noktalarını maket veya kişi üzerinde 

gösterir. 

1 



© www.getat.com.tr 

8. Sindirim sistemine ait 

rahatsızlıklarda kupa uygulaması 

1. Sindirim sistemine ait rahatsızlıklarda 

uygun kupa noktalarını maket veya kişi 

üzerinde gösterir. 

1 

9.Solunum sistemine ait 

rahatsızlıklarda kupa uygulaması 

1.Solunum sistemine ait rahatsızlıklarda 

uygun kupa noktalarını maket veya kişi 

üzerinde gösterir. 

1 

10.Onkolojide tamamlayıcı amaçlı 

kupa uygulaması 

1.Onkolojide tamamlayıcı amaçlı kupa 

uygulamasını maket veya kişi üzerinde 

gösterir. 

1 

11.Bazı göz kulak rahatsızlıklarında 

kupa uygulaması 

1.Bazı göz rahatsızlıklarında maket veya 

kişi üzerinde gösterir. 

2.Bazı kulak rahatsızlıklarında maket veya 

kişi üzerinde gösterir. 

1 

12.Dişhekimliğinde kupa 

uygulaması 

1.Dişhekimliğinde uygun kupa noktalarını 

maket veya kişi üzerinde gösterir. 
2 

TOPLAM DERS SAATİ   14 

GENEL TOPLAM   40 
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PROGRAM 

Eğitimin 1. Günü:  5.10.2019 Dr.Yeşim Tok 

10:00- 11:00 Kupa uygulamasının tarihçesi ve önemi, ( teorik) 

11:00- 12:00 Kupa uygulaması çeşitleri: kuru kupa, yaş kupa, (teorik) 

12:00- 13:00 Öğle arası 

13:00- 14:00 Kupa uygulamasında etik ve yasal konular, (teorik) 

14:00-15:00 Kupa uygulamasının etki mekanizmalarıyla ilgili teoriler ve kanıt düzeyi, 

(teorik) 

15:00-16:00 Kupa uygulamasının etki mekanizmalarıyla ilgili teoriler ve kanıt düzeyi, 

(teorik) 

16:00- 17:00 Kupa uygulamasının yapılamayacağı durumlar, (teorik) 

17:00- 18:00 Kas-iskelet rahatsızlıklarında kupa uygulaması (teorik) 

18:00- 19:00 Solunum sistemine ait rahatsızlıklarda kupa uygulaması, (teorik) 

 TOPLAM TEORİK 8 SAAT 

   

Eğitimin 2. Günü: 6.10.2019 Dr.Mustafa Çiftci 

10:00- 11:00 Kas-iskelet rahatsızlıklarında kupa uygulaması (teorik) 

11:00- 12:00 Kas-iskelet rahatsızlıklarında kupa uygulaması (teorik) 

12:00- 13:00 Öğle arası 

13:00- 14:00 Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklarda kupa uygulaması (teorik) 

14:00- 15: 00 Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklarda kupa uygulaması (teorik) 

15:00- 16:00 Sindirim sistemine ait rahatsızlıklarda kupa uygulaması (teorik) 

16:00-17:00 Dermatolojide kupa uygulaması (teorik) 

17:00- 18:00 Allerji ve immünolojide kupa uygulaması (teorik) 

18:00- 19 :00 Allerji ve immünolojide kupa uygulaması (teorik) 

  TOPLAM TEORİK 8 SAAT 

  

Eğitimin 3. Günü: 19.10.2019 Dr.Gülşah Yazıcı 

10:00- 11:00 Diş hekimliğinde kupa uygulaması (teorik) 

11:00- 12:00 Diş hekimliğinde kupa uygulaması (teorik) 

12:00- 13:00 Öğle arası 

13:00- 14:00 Diş hekimliğinde kupa uygulaması (teorik) 

14:00- 15: 00 Pediatrik yaş grubunda kupa uygulaması (teorik) 

15:00- 16:00 Pediatrik yaş grubunda kupa uygulaması (teorik) 

16:00-17:00 Bazı göz ve kulak rahatsızlıklarında kupa uygulaması (teorik) 

17:00- 18:00 Onkolojide tamamlayıcı olarak kupa uygulaması (teorik) 

18:00- 19 :00 Kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarında kupa uygulaması (teorik) 
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 TOPLAM TEORİK 8 SAAT 

 

Eğitimin 4. Günü:  20.10.2019 Dr.Ali Çakmak 

10:00-11:00 Kupa uygulamasının etki mekanizmalarıyla ilgili teoriler ve kanıt düzeyi, 

(teorik) 

11:00- 12:00 Kas-iskelet rahatsızlıklarında kupa uygulaması (teorik) 

12:00- 13:00 Öğle arası 

13:00- 14:00 Kupa uygulaması sırasında kullanılan malzemeler ve uygulama teknikleri 

(pratik) 

14:00- 15:00 Anamnez alma ve uygulama planlanmasının yapılması (pratik) 

15:00- 16:00 Kas-iskelet rahatsızlıklarında kupa uygulaması (pratik) 

16:00- 17:00 Kas-iskelet rahatsızlıklarında kupa uygulaması (pratik) 

17:00-18:00 Kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarında kupa uygulaması (pratik) 

18:00-19:00 Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklarda kupa uygulaması (pratik) 

  TOPLAM TEORİK 2 SAAT PRATİK 6 SAAT 

  

Eğitimin 5. Günü:   

10:00-11:00 Alerji ve immünolojide kupa uygulaması 1 saat (pratik) 

11:00-12:00 Dermatolojide kupa uygulaması 1 saat (pratik) 

12:00-13:00 Öğle arası 

13:00-14:00 Sindirim sistemine ait rahatsızlıklarda kupa uygulaması 1 saat (pratik) 

14:00-15:00 Solunum sistemine ait rahatsızlıklarda kupa uygulaması 1 saat (pratik) 

15:00-16:00 Onkolojide tamamlayıcı amaclı kupa uygulaması 1 saat (pratik) 

16:00-17:00 Bazı göz ve kulak rahatsızlıklarında kupa uygulaması 1 saat (pratik) 

17:00-18:00 Diş hekimliğinde kupa uygulaması (pratik) 

18:00-19:00 Diş hekimliğinde kupa uygulaması (pratik) 

TOPLAM PRATİK 8 SAAT 

GÜN SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR 

 

 

* Program taslak olup eğitim müfredatına uygun olmak kaydıyla, eğiticilerin programı, uzaktan 

eğitim yapılıp yapılmaması, uygulama sırasında gelişen ihtiyaçlar vb hususlara bağlı olarak 

değişikliğe tabidir. 

 

 


