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KKIIMMSSDDUU//KKIIMMSS//CCUURRIICCUULLUUMM//MM..CCHH..  NNEEUURROOSSUURRGGEERRYY  
  
II..  GGOOAALLSS::    

AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  ppeerriioodd,,  tthhee  ssttuuddeenntt  sshhoouulldd  hhaavvee  aaccqquuiirreedd  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss,,  aappttiittuuddee  aanndd  
aattttiittuuddeess  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  aann  iinnddeeppeennddeenntt  cclliinniicciiaann//ccoonnssuullttaanntt  aanndd  aa  tteeaacchheerr  aaccqquuaaiinntteedd  
wwiitthh  rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddoollooggyy..  
  

IIII..  OOBBJJEECCTTIIVVIIEESS::    
TThhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttiivveess  aarree  llaaiidd  oouutt  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  ccoouurrssee..    TThheessee  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ttoo  bbee  
aacchhiieevveedd  bbyy  tthhee  ttiimmee  tthhee  ccaannddiiddaattee  ccoommpplleetteess  tthhee  ccoouurrssee..    TThhee  oobbjjeeccttiivveess  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  uunnddeerr  
tthhee  ssuubbhheeaaddiinnggss..  
11..  KKnnoowwlleeddggee  
22..  SSkkiillllss  
33..  HHuummaann  vvaalluueess,,  eetthhiiccaall  pprraaccttiiccee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  sskkiillllss..  

11..  KKnnoowwlleeddggee  
22..  SSkkiillllss  
33..  HHuummaann  vvaalluueess,,  eetthhiiccaall  pprraaccttiiccee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  sskkiillllss    

  
11..  KKnnoowwlleeddggee::    

  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  pprrooffiicciieenntt  iinn  aallll  tthhee  ffiieellddss  ooff  NNeeuurroossuurrggeerryy  iinncclluuddiinngg  BBaassiicc  sscciieennccee  ffoorr  
tthhee  NNeeuurroollooggiiccaall  ssuurrggeeoonn,,  NNeeuurroo  OOnnccoollooggyy,,  VVaassccuullaarr  lleessiioonn  ooff  tthhee  bbrraaiinn,,  oocccclluussiivvee  vvaassccuullaarr  
ddiisseeaassee  ooff  tthhee  bbrraaiinn,,  iinnttrraa  cceerreebbrraall  hheemmoorrrrhhaaggee,,  EEppiilleeppssyy,,  FFuunnccttiioonnaall  nneeuurroossuurrggeerryy  aanndd  
PPeeddiiaattrriicc  NNeeuurroossuurrggeerryy,,  ccoonnggeenniittaall  lleessiioonnss  ooff  bbrraaiinn  aanndd  ssppiinnaall  ccoorrdd,,  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  ccrraanniiaall  aanndd  
ssppiinnaall  ttrraauummaa,,  ssuurrggeerryy  ooff  tthhee  ssppiinnee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  NNeeuurroo--AAnnaaeesstthheessiioollooggyy,,  NNeeuurroo--rraaddiioollooggyy  aanndd  
NNeeuurroo--ppaatthhoollooggyy..  

  TToo  pprroovviiddee  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt,,  sscciieennttiiffiicc  aanndd  eevviiddeennccee  bbaasseedd  kknnoowwlleeddggee  ppeerrttaaiinniinngg  
ttoo  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  aarreeaass  iinn  NNeeuurroossuurrggeerryy..  

  TToo  iimmppaarrtt  tthhee  sskkiillllss  ttoo  uunnddeerrttaakkee  iinnddeeppeennddeenntt  cclliinniiccaall  pprraaccttiiccee  iinn  tthhee  aabboovvee  aarreeaass  ooff  
NNeeuurroossuurrggeerryy  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  tthheessee  sskkiillllss  iinn  ggrraaddeedd  mmaannnneerr  aanndd  
uunnddeerr  ssuuiittaabbllee  ssuuppeerrvviissiioonn  ttoo  aa  ppooiinntt  wwhheerree  tthhee  ccaannddiiddaattee  iiss  ccaappaabbllee  ooff  pprraaccttiicciinngg  tthheessee  sskkiillllss  
iinnddeeppeennddeennttllyy..    

  TToo  iinnccuullccaattee  iinn  tthhee  ccaannddiiddaattee  aann  aattttiittuuddee  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  ccaarriinngg,,  ttoo  
eemmppoowweerr  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiitthh  aa  ggoooodd  aanndd  ssoouunndd  ffoouunnddaattiioonn  ooff  eetthhiiccaall  vvaalluueess  iinn  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  
NNeeuurroossuurrggeerryy,,  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  iinn  tthhee  ccaannddiiddaattee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  
ppaattiieennttss,,  ppeeeerrss,,  ssuuppeerriioorrss,,  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  hhiiss  //  hheerr  cclliinniiccaall  aanndd  rreesseeaarrcchh  
rroollee..  
  

22..  SSkkiillllss  

  SShhoouulldd  bbee  wweellll  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt  lliitteerraattuurree  oonn  rreelleevvaanntt  aassppeeccttss  ooff  tthhee  bbaassiicc,,  
iinnvveessttiiggaattiivvee,,  cclliinniiccaall  aanndd  ooppeerraattiivvee  nneeuurroosscciieenncceess..  

  SShhoouulldd  hhaavvee  lleeaarrnneedd  tthhee  iinnddiiccaattiioonnss  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  sskkiillllss  ooff  ccoommmmoonn  nneeuurroossuurrggiiccaall  
ooppeerraattiioonnss..  

  SShhoouulldd  hhaavvee  aaccqquuiirreedd  ppeerrffoorrmmaannccee  sskkiillllss  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  iinntteerrpprreett  rreelleevvaanntt  cclliinniiccaall  iinnvveessttiiggaattiioonnss..  



  SShhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ddiiaaggnnoossee,,  ppllaann  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aanndd  ttrreeaatt  ccoommmmoonn  ccoonnddiittiioonnss  iinn  tthhee  ssppeecciiaalliittyy  
bbyy  rreelleevvaanntt  ccuurrrreenntt  tthheerraappeeuuttiicc  mmeetthhooddss..  

  SShhoouulldd  bbee  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  aalllliieedd  aanndd  ggeenneerraall  cclliinniiccaall  ddiisscciipplliinneess  ttoo  eennssuurree  aapppprroopprriiaattee  aanndd  
ttiimmeellyy  rreeffeerrrraall..  

  SShhoouulldd  bbee  ccaappaabbllee  ooff  iimmppaarrttiinngg  bbaassiicc  nneeuurroossuurrggiiccaall  ttrraaiinniinngg..  
  

33..  HHuummaann  vvaalluueess,,  eetthhiiccaall  pprraaccttiiccee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  sskkiillllss  

  AAddoopptt  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  hhiiss  //  hheerr  pprraaccttiiccee;;  pprrooffeessssiioonnaall  hhoonneessttyy  aanndd  iinntteeggrriittyy  
aarree  ttoo  bbee  ffoosstteerreedd..    CCaarree  iiss  ttoo  bbee  ddeelliivveerreedd  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  ssoocciiaall  ssttaattuuss,,  ccaassttee,,  ccrreeeedd  oorr  
rreelliiggiioonn  ooff  tthhee  ppaattiieenntt..  

  DDeevveelloopp  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  sskkiillll  ttoo  eexxppllaaiinn  vvaarriioouuss  ooppttiioonnss  aavvaaiillaabbllee  iinn  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ttoo  oobbttaaiinn  aa  ttrruuee  iinnffoorrmmeedd  ccoonnsseenntt  ffrroomm  tthhee  ppaattiieenntt..  

  PPrroovviiddee  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ggeett  tthhee  bbeesstt  oouutt  ooff  hhiiss  //  hheerr  tteeaamm  iinn  aa  ccoonnggeenniiaall  wwoorrkkiinngg  aattmmoosspphheerree..  

  AAppppllyy  hhiigghh  mmoorraall  aanndd  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrdd  wwhhiillee  ccaarrrryyiinngg  oouutt  hhuummaann  oorr  aanniimmaall  rreesseeaarrcchh..  

  BBee  hhuummbbllee  aanndd  aacccceepptt  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  iinn  hhiiss  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillll  aanndd  ttoo  aasskk  ffoorr  hheellpp  ffrroomm  
ccoolllleeaagguueess  wwhheenn  nneeeeddeedd,,    

  RReessppeecctt  ppaattiieenntt’’ss  rriigghhttss  aanndd  pprriivviilleeggeess  iinncclluuddiinngg  ppaattiieenntt’’ss  rriigghhtt  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rriigghhtt  ttoo  sseeeekk  
aa  sseeccoonndd  ooppiinniioonn..  

IIIIII..  CCOOUURRSSEE  CCOONNTTEENNTTSS  
AA  bbrriieeff  oouuttlliinnee  iiss  aass  ffoolllloowwss::    
11..  NNeeuurrooaannaattoommyy  aanndd  eemmbbrryyoollooggyy    
22..  NNeeuurroobbiioollooggyy  
33..  NNeeuurroopphhyyssiioollooggyy  
44..  NNeeuurrooppaatthhoollooggyy  &&  MMiiccrroobbiioollooggyy  
55..  NNeeuurroocchheemmiissttrryy  aanndd  NNeeuurroo  pphhaarrmmaaccoollooggyy  

  
BBAASSIICC  SSCCIIEENNCCEE  FFOORR  TTHHEE  NNEEUURROOLLOOGGIICCAALL  SSUURRGGEEOONN  

11..  SSuurrggiiccaall  AAnnaattoommyy  ooff  tthhee  BBrraaiinn    
22..  NNeeuurrooeemmbbrrooyyllooggyy  ––  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  cceennttrraall  nneerrvvoouuss  ssyysstteemm    
33..  NNeeuurroonnss  aanndd  NNeeuurroogglliiaa    
44..  CCeerreebbrraall  mmeettaabboolliissmm  aanndd  tthhee  ppaatthhoopphhyyssiioollooggyy  ooff  IIsscchheemmiicc  bbrraaiinn  ddaammaaggee  
55..  TThhee  bblloooodd  bbrraaiinn  bbaarrrriieerr  
66..  PPhhyyssiioollooggyy  ooff  tthhee  cceerreebbrroossppiinnaall  fflluuiidd  aanndd  iinnttrraaccrraanniiaall  pprreessssuurree  
77..  CCeelllluullaarr  aanndd  mmoolleeccuullaarr  mmeecchhaanniissmm  mmeeddiiaattiinngg  iinnjjuurryy  aanndd  rreeccoovveerryy  iinn  tthhee  nneerrvvoouuss  ssyysstteemm  
88..  EElleeccttrroopphhyyssiioollooggyy  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  cceennttrraall  nneerrvvoouuss  ssyysstteemm..  
99..  NNeeuurrooppaatthhoollooggyy  ooff  bbrraaiinn  ttuummoorrss,,  iimmmmuunnoohhiissttoocchheemmiissttyy,,  eelleeccttoonn  mmiiccrroossccooppyy    
1100..  NNeeuurroossuurrggiiccaall  eeppiiddeemmiioollooggyy  aanndd  oouuttccoommeess  aasssseessssmmeenntt..    
1111..  HHuummaann  ggeennoommee  aanndd  ggeennee  tthheerraappyy,,  sstteemm  cceellll  tthheerraappyy  iinn  CCNNSS  
1122..  HHuummaann  CCoonnnneeccttoommee  PPrroojjeecctt  

  
CCLLIINNIICCAALL  SSCCIIEENNCCEE  

11..    HHiissttoorryy  aanndd  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn..  
22..    DDiiffffeerreennttiiaall  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  aalltteerreedd  ssttaatteess  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss..  



33..    NNeeuurroo  oopphhtthhaallmmoollooggyy  
44..    NNeeuurroo  OOttoollooggyy  
55..    NNeeuurroo  UUrroollooggyy  
66..    NNeeuurroo  PPssyycchhoollooggiiccaall  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  nneeuurroossuurrggiiccaall  ppaattiieenntt  
77..    BBrraaiinn  ddeeaatthh  
88..    LLeeggaall  iissssuueess  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLSS  OOFF  RRAADDIIOOLLOOGGYY  

11..    RRaaddiioollooggyy  ooff  tthhee  sskkuullll  

22..    CCoommppuutteedd  TToommooggrraapphhyy  

22..    MMaaggnneettiicc  RReessoonnaannccee  IImmaaggiinngg  ooff  tthhee  BBrraaiinn,,  FFuunnccttiioonnaall  MMRR,,  MMRR  PPeerrffuussiioonn  

33..  MMoolleeccuullaarr  IImmaaggiinngg  ooff  tthhee  BBrraaiinn  wwiitthh  PPoossiittrroonn  EEmmiissssiioonn  TToommooggrraapphhyy  

44..    RRaaddiioollooggyy  ooff  tthhee  SSppiinnee  

55..    AAnnggiiooggrraapphhyy  mmooddaalliittiieess::  DDiiggiittaall  SSuubbttrraaccttiioonn  AAnnggiiooggrraapphhyy,,  CCTT  AAnnggiiooggrraapphhyy,,  MMRR  

AAnnggiiooggrraapphhyy  

66..    DDiiffffuussiioonn  TTeennssoorr  IImmaaggiinngg  TTrraaccttooggrraapphhyy  

77..  TTrraannssccrraanniiaall  DDoopppplleerr  

PPEERRIIOOPPEERRAATTIIVVEE  EEVVAALLUUAATTIIOONN  AANNDD  TTRREEAATTMMEENNTT..  

11..    NNeeuurrooaanneesstthheessiiaa;;  PPrreeooppeerraattiivvee  EEvvaalluuaattiioonn  

22..    CCoommpplliiccaattiioonn  AAvvooiiddaannccee  iinn  NNeeuurroossuurrggeerryy  

33..    NNeeuurroossuurrggiiccaall  IInntteennssiivvee  CCaarree  MMaannaaggeemmeenntt  

44..        IInnttrraaccrraanniiaall  PPrreessssuurree  MMoonniittoorriinngg  

SSUURRGGIICCAALL  EEXXPPOOSSUURREESS  AANNDD  PPOOSSIITTIIOONNIINNGG  

11..    GGeenneerraall  pprriinncciipplleess  ooff  ooppeerraattiivvee  ppoossiittiioonniinngg,,  mmiiccrroonneeuurroossuurrggeerryy  iinnssttrruummeennttss  

22..    SSuurrggiiccaall  ppoossiittiioonniinngg  aanndd  eexxppoossuurreess  ffoorr  ccrraanniiaall  pprroocceedduurreess  

33..    SSuurrggiiccaall  eexxppoossuurreess  aanndd  ppoossiittiioonniinngg  ffoorr  ssppiinnaall  ssuurrggeerryy  

44..    PPeerriipphheerraall  nneerrvveess  

55..    OOppeerraattiinngg  MMiiccrroossccooppee,,  CCaavviittrroonn  SSuuccttiioonn  AAppppaarraattuuss,,  IInnttrraaooppeerraattiivvee  EElleeccttrroopphhyyssiioollooggyy,,  

NNeeuurroonnaavviiggaattiioonn    ––iimmaaggee  gguuiiddeedd,,  IInnttrraaooppeerraattiivvee  MMRR  aanndd  DDSSAA,,  LLaasseerrss  iinn  NNeeuurroossuurrggeerryy  

66..    SStteerreeoottaaxxyy  PPrroocceedduurreess  

77..          AAwwaakkee  CCrraanniioottoommyy  

BBAASSIICC  SSCCIIEENNCCEE  OOFF  NNEEUURROO  OONNCCOOLLOOGGYY  
11..    BBrraaiinn  ttuummoorrss;;  ggeenneerraall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  

22..    HHiissttooppaatthhoollooggyy  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  bbrraaiinn  ttuummoorrss  



33..    CCeennttrraall  NNeerrvvoouuss  ssyysstteemm  iimmmmuunnoollooggyy  

44..    PPrroolliiffeerraattiioonn  MMaarrkkeerr  iinn  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  GGlliioommaass  

55..    MMoolleeccuullaarr  GGeenneettiiccss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  TTaarrggeettss  ffoorr  gglliioommaa  tthheerraappyy  

66..    GGrroowwtthh  ffaaccttoorrss  aanndd  bbrraaiinn  ttuummoorrss..  

77..    TTuummoorr  ssuupppprreessssoorr  GGeenneess  aanndd  ggeenneessiiss  ooff  bbrraaiinn  ttuummoorrss..  

88..    MMoolleeccuullaarr  aanndd  CCyyttooggeenneettiicc  tteecchhnniiqquueess  

99..    IInnvvaassiioonn  iinn  MMaalliiggnnaanntt  gglliioommaa..  

1100..  AAnnggiiooggeenneessiiss  aanndd  bbrraaiinn  ttuummoorrss..  

1111..  BBrraaiinn  EEddeemmaa  aanndd  TTuummoorr  HHoosstt  IInntteerraaccttiioonnss  

1122..  BBrraaiinn  ttuummoorrss::  PPooppuullaattiioonn  bbaasseedd  eeppiiddeemmiioollooggyy,,  EEnnvviirroonnmmeennttaall  rriisskk  ffaaccttoorrss,,  GGeenneettiicc  &&  

  HHeerreeddiittaarryy  ssyynnddrroommeess..  

1133..  PPrriinncciipplleess  ooff  GGeennee  TThheerraappyy  

1144..  CClliinniiccaall  ffeeaattuurreess  aanndd  NNeeuurroollooggyy  ooff  BBrraaiinn  ttuummoorr  aanndd  PPaarraanneeooppllaassttiicc  

1155..  RRaaddiioollooggiicc  ffeeaattuurreess  ooff  CCeennttrraall  NNeerrvvoouuss  SSyysstteemm  ttuummoorrss..  

1166..  EEnnddoovvaassccuullaarr  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  bbrraaiinn  ttuummoorrss..  

1177..  BBrraaiinn  ttuummoorr  dduurriinngg  pprreeggnnaannccyy  

1188..  PPrriinncciipplleess  ooff  CChheemmootthheerraappyy  

1199..  AAssppeeccttss  ooff  IImmmmuunnoollooggyy  aapppplliiccaabbllee  ttoo  bbrraaiinn  ttuummoorr  ppaatthhooggeenneessiiss  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  

2200..  BBaassiicc  pprriinncciipplleess  ooff  CCrraanniiaall  ssuurrggeerryy  ffoorr  bbrraaiinn  ttuummoorrss  

2211..  BBaassiicc  pprriinncciipplleess  ooff  sskkuullll  bbaassee  ssuurrggeerryy  

2222..  SSuurrggiiccaall  ccoommpplliiccaattiioonnss  aanndd  tthheeiirr  aavvooiiddaannccee..  

2233..  SSuurrggiiccaall  NNaavviiggaattiioonn  ffoorr  bbrraaiinn  ttuummoorrss..  

2244..    AALLAA  aanndd  FFlluuoorroosscceennccee  ffoorr  BBrraaiinn  ttuummoouurrss  

IINNTTRRAAAAXXIIAALL  TTUUMMOORRSS..  

11..    LLooww  ggrraaddee  gglliioommaass  ::  AAssttrrooccyyttoommaa,,  OOlliiggooddeennddrroogglliioommaa  aanndd  MMiixxeedd  GGlliioommaass  

22..    MMaalliiggnnaanntt  gglliioommaass  ::  AAnnaappllaassttiicc  aassttrrooccyyttoommaa,,  gglliioobbllaassttoommaa  MMuullttiiffoorrmm,,  GGlliioossaarrccoommaa,,  

  MMaalliiggnnaanntt  OOlliiggooddeennddrroogglliioommaa..  

33..    PPrriimmiittiivvee  NNeeuurrooeeccttooddeerrmmaall  ttuummoorrss..  

44..    PPiinneeaall  ttuummoorrss  

55..    MMeedduulllloobbllaassttoommaa..  

66..    EEppeennddyymmoommaa  

77..    HHaaeemmaannggiioobbllaassttoommaa  

88..    LLyymmpphhoommaa  



99..    MMeettaassttaattiicc  bbrraaiinn  ttuummoorr  

EEXXTTRRAAAAXXIIAALL  TTUUMMOORRSS..  

11..    MMeenniinnggiioommaa  

22..    MMeenniinnggeeaall  hhaaeemmaannggiioo--ppeerriiccyyttoommaa  

33..    MMeenniinnggeeaall  ssaarrccoommaa  

44..    AAccoouussttiicc  nneeuurroommaa  

55..    PPiittuuiittaarryy  ttuummoorrss  ::  FFuunnccttiioonniinngg  aanndd  nnoonn  ffuunnccttiioonniinngg  

66..    CCrraanniioopphhaarryynnggoommaa  iinn  tthhee  AAdduulltt  

77..    EEppiiddeerrmmooiidd,,  ddeerrmmooiidd  aanndd  nneeuurrooeenntteerriicc  ccyysstt  

88..    NNeeooppllaassttiicc  mmeenniinnggiittiiss  ––  DDiiaaggnnoossiiss  aanndd  TTrreeaattmmeenntt..  

VVEENNTTRRIICCUULLAARR  TTUUMMOORRSS..  

SSKKUULLLL  BBAASSEE  TTUUMMOORRSS  

11..  CChhoorrddoommaa  aanndd  CChhoonnddrroossaarrccoommaa..  

22..  GGlloommuuss  jjuugguullaarree  ttuummoorrss..  

33..  NNeeooppllaassmmss  ooff  ppaarraannaassaall  ssiinnuusseess  

44..  EEsstthheessiioonneeuurroobbllaassttoommaa..  

55..    TTrriiggeemmiinnaall  SScchhwwaannnnoommaa  

66..    JJuuvveenniillee  AAnnggiiooffiibbrroommaa  

77..    OOsssseeoouuss  ttuummoorrss  

88..    OOrrbbiittaall  ttuummoorrss..  

99..    SSkkuullll  ttuummoorrss  

1100..  SSccaallpp  ttuummoorrss..    

1111..  CCeerreebbeellllooppoonnttiinnee  aannggllee  ttuummoouurrss  

1122..PPeettrroocclliivvaall  mmeenniinnggiioommaa  

1133..FFoorraammeenn  mmaaggnnuumm  MMeenniinnggiioommaa  

NNOONN  NNEEOOPPLLAASSTTIICC  DDIISSOORRDDEERRSS  MMIIMMIICCKKIINNGG  BBRRAAIINN  TTUUMMOORRSS..  

11..    PPsseeuuddoottuummoorr  cceerreebbrrii  

22..  SSaarrccooiiddoossiiss,,  TTuubbeerrccuulloossiiss  aanndd  XXaanntthhooggrraannuulloommaa  

33..    MMuullttiippllee  SScclleerroossiiss..  

VVAASSCCUULLAARR  

11..    CCeerreebbrraall  bblloooodd  ffllooww  aanndd  mmeettaabboolliissmm  

22..    AAccuuttee  MMeeddiiccaall  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  IIsscchheemmiicc  ddiisseeaassee  aanndd  SSttrrookkee  

33..    AAnneesstthheessiiaa  iinn  CCeerreebbrroo  vvaassccuullaarr  ddiisseeaassee  



44..    IInnttrraaooppeerraattiivvee  CCeerreebbrraall  pprrootteeccttiioonn  

55..    DDeeeepp  HHyyppootthheerrmmiicc  CCiirrccuullaattoorryy  AArrrreesstt  

66..    TTrraannssccrraanniiaall  DDoopppplleerr  uullttrraa  ssoonnooggrraapphhyy  

77..  NNeeuurroossoonnoollooggyy  

88..    XXeennoonn  ccoommppuutteedd  ttoommooggrraapphhyy  

99..    MMaaggnneettiicc  RReessoonnaannccee  AAnnggiiooggrraapphhyy  

1100..  PPoossiittrroonn  EEmmiissssiioonn  TToommooggrraapphhyy  

1111..  AAVV  MMaallffoorrmmaattiioonn  

1122..SSTT--MMCC  DDiirreecctt  RReevvaassccuullaarriizzaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  aanndd  IInnddiirreecctt  rreevvaassccuullaarriizzaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  

  
OOCCCCLLUUSSIIVVEE  VVAASSCCUULLAARR  DDIISSEEAASSEE  

  CCaarroottiidd  oocccclluussiivvee  DDiisseeaassee,,  CCaarroottiidd  EEnnddaarreeccttoommyy,,  AAnnggiiooppllaassttyy,,  SStteennttiinngg,,  TTrraauummaattiicc  CCaarroottiidd  
IInnjjuurryy,,  VVeerrtteebbrraall  AArrtteerryy  ddiisseeaassee,,  IInnttrraaccrraanniiaall  aarrtteerriiaall  ddiisseeaassee,,  MMooyyaa  MMooyyaa,,  CCeerreebbrraall  VVeennoouuss  aanndd  
SSiinnuuss  TThhrroommbboossiiss  
  

IINNTTRRAA  CCEERREEBBRRAALL  HHEEAAMMOORRRRHHAAGGEE  
  SSppoonntteenneeoouuss  iinnttrraacceerreebbrraall  hheemmoorrrrhhaaggee;;  nnoonn  aarrtteerriioovveennoouuss  mmaallffoorrmmaattiioonn,,  nnoonn  aanneeuurryyssmm  
            MMMMDD  HHaaeemmoorrrrhhaaggee  

HHEEMMMMOORRRRHHAAGGIICC  VVAASSCCUULLAARR  DDIISSEEAASSEE;;  AANNEEUURRYYSSMMSS  
11..    GGeenneettiicc  ooff  IInnttrraaccrraanniiaall  aanneeuurryyssmm..  
22..    NNaattuurraall  HHiissttoorryy  ooff  UUnnrruuppttuurreedd  SSaaccccuullaarr  CCeerreebbrraall  aanneeuurryyssmm..  
33..    MMaannaaggeemmeenntt  ooff  SSuubbaarraacchhnnooiidd  hheemmoorrrrhhaaggee  
44..    CCeerreebbrraall  vvaassoossppaassmm  
55..    SSuurrggiiccaall  aapppprrooaacchheess  ffoorr  aanntteerriioorr  cciirrccuullaattiioonn  aanneeuurryyssmm  
66..    TTrreeaattmmeenntt  ooff  IInnttrraaccaavveerrnnoouuss  aanndd  ppaarraacclliinnooiidd  iinntteerrnnaall  ccaarroottiidd  aarrtteerryy  aanneeuurryyssmm  
77..    AAnneeuurryyssmmss  ooff  aanntteerriioorr  ccoommmmuunniiccaattiinngg  aarrtteerryy,,  aanntteerriioorr  cceerreebbrraall  aarrtteerryy,,  ddiissttaall  aarrtteerriioorr  
  cceerreebbrraall  aarrtteerryy  aanndd  mmiiddddllee  cceerreebbrraall  aarrtteerryy  aanneeuurryyssmmss..  
88..    PPoosstteerriioorr  cciirrccuullaattiioonn  aanneeuurryyssmmss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  vveerrtteebbrraall,,  bbaassiillaarr  aanndd  PPIICCAA  aanneeuurryyssmm..  
99..    EEnnddoovvaassccuullaarr  TTrreeaattmmeenntt  ooff  aanneeuurryyssmm..  
1100..    GGiiaanntt  AAnneeuurryyssmm..  
1111..    IInnffeeccttiioouuss  iinnttrraaccrraanniiaall  aanneeuurryyssmm..  
1122..    RReevvaassccuullaarriizzaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  ccoommpplleexx  aanneeuurryyssmm  aanndd  sskkuullll  bbaassee  ttuummoorrss  

AARRTTEERRIIOO  VVEENNOOUUSS  MMAALLFFOORRMMAATTIIOONN  
11..    NNaattuurraall  HHiissttoorryy  ooff  iinnttrraaccrraanniiaall  vvaassccuullaarr  mmaallffoorrmmaattiioonnss  
22..    CCllaassssiiffiiccaattiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt,,  ssuurrggiiccaall  aanndd  rraaddiioossuurrggiiccaall  
33..    EEnnddoovvaassccuullaarr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  AAVVMM  
44..    SSuurrggiiccaall  TTrreeaattmmeenntt  
55..    DDuurraall  AAVVMMss  

CCAAVVEERRNNOOUUSS  MMAALLFFOORRMMAATTIIOONNSS  
11..  EEppiiddeemmiioollooggyy  aanndd  NNaattuurraall  HHiissttoorryy,,  GGeenneettiiccss,,  SSuurrggiiccaall  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  iinnttrraaccrraanniiaall  ccaavveerrnnoouuss  

mmaallffoorrmmaattiioonn..  
22..  CCaavveerrnnoouuss  CCaarroottiidd  FFiissttuullaass..  
33..  SSppiinnaall  AAVVMM  
44..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn,,  EEnnddoovvaassccuullaarr  TTrreeaattmmeenntt,,  SSuurrggeerryy  



EEPPIILLEEPPSSYY  
11..  GGeenneerraall,,  HHiissttoorriiccaall,,  BBaassiicc  SScciieennccee,,  CCllaassssiiffiiccaattiioonn,,  AApppprrooaacchheess  ttoo  DDiiaaggnnoossiiss,,  AAnnttii  
          eeppiilleeppttiicc  mmeeddiiccaattiioonnss..  
22..    PPrreeooppeerraattiivvee  EEvvaalluuaattiioonn  ffoorr  EEppiilleeppssyy  ssuurrggeerryy;;  WWaaddaa  TTeesstt,,  FFuunnccttiioonnaall  MMaaggnneettiicc  
          RReessoonnaannccee  IImmaaggiinngg..  
33..    CCaannddiiddaatteess  ffoorr  eeppiilleeppssyy  ssuurrggeerryy  
44..    IInnttrraaooppeerraattiivvee  MMaappppiinngg  aanndd  MMoonniittoorriinngg  ffoorr  ccoorrttiiccaall  rreesseeccttiioonnss  
55..    EEppiilleeppssyy  ssuurrggeerryy  ::  oouuttccoommee  aanndd  ccoommpplliiccaattiioonnss..  
66..    AAmmyyggddaalloohhiippppooccaammppeeccttoommyy,,  ttooppeeccttoommyy,,  mmuullttiippllee  ssuubbppiiaall  rreesseeccttiioonn,,  VVaagguuss  NNeerrvvee  
          SSttiimmuullaattiioonn  ffoorr  iinnttrraaccttaabbllee  eeppiilleeppssyy..  
  

FFUUNNCCTTIIOONNAALL  NNEEUURROOSSUURRGGEERRYY  
11..  HHiissttoorryy  
22..  AAnnaattoommyy  ooff  BBaassaall  GGaanngglliiaa  
33..  NNeeuurrooppaatthhoollooggyy  ooff  MMoovveemmeenntt  ddiissoorrddeerr  
44..  RRaattiioonnaallee  ffoorr  ssuurrggiiccaall  iinntteerrvveennttiioonnss  iinn  MMoovveemmeenntt  DDiissoorrddeerrss  
55..  AApppprrooaacchh  ttoo  MMoovveemmeenntt  DDiissoorrddeerrss,,  ppaattiieenntt  sseelleeccttiioonnss  
66..  TThhaallaammoottoommyy  ffoorr  ttrreemmoorr  
77..  PPaalllliiddoottoommyy  ffoorr  PPaarrkkiinnssoonn’’ss  DDiisseeaassee  
88..  SSuurrggeerryy  ffoorr  DDyyssttoonniiaa  
99..        DDeeeepp  bbrraaiinn  ssttiimmuullaattiioonn  
1100..  CCeelllluullaarr  TTrraannssppllaannttaattiioonn,,  SStteemm  CCeellll  TThheerraappyy  
1111..  NNeeuurroossuurrggeerryy  ooff  ppssyycchhiiaattrriicc  ddiissoorrddeerrss..  
1122..  NNeeuurroossuurrggiiccaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ssppaassttiicciittyy,,  ssppaassmmooddiicc  ttoorrttiiccoolllliiss,,  iinnttrraaccttaabbllee  vveerrttiiggoo  

PPAAIINN  
11..  PPhhyyssiioollooggiicc  aannaattoommyy  ooff  ppaaiinn  
22..  CChhrroonniicc  PPaaiinn  ––  MMeeddiiccaall  MMaannaaggeemmeenntt  
33..  TTrriiggeemmiinnaall  NNeeuurraallggiiaa  ––  NNoonn  ooppeerraattiivvee  mmaannaaggeemmeenntt,,  PPeerrccuutteennoouuss  tteecchhnniiqquueess,,  MMiiccrroovvaassccuullaarr        
        ddeeccoommpprreessssiioonn..  
44..  SSuurrggiiccaall  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  iinnttrraaccttaabbllee  ppaaiinn..  
  

PPEEDDIIAATTRRIICC  NNEEUURROOSSUURRGGEERRYY  

11..  NNeeuurroollooggiiccaall  EExxaammiinnaattiioonn  iinn  IInnffaannccyy  aanndd  CChhiillddhhoooodd..  
22..  DDeevveellooppmmeennttaall  aanndd  AAccqquuiirreedd  AAnnoommaalliieess  ––  EEnncceepphhaalloocceellee,,  MMyylleeoommeenniinnggoocceellee,,  
TTeetthheerreedd  ssppiinnaall  ccoorrdd,,  ooccccuulltt  ssppiinnaall  ddyyssrraapphhiissmm,,  DDaannddyy  WWaallkkeerr  SSyynnddrroommee,,  AArraacchhnnooiidd  ccyysstt..  
33..  CCrraanniioossyynnoossttoossiiss,,  CChhiiaarrii  MMaallffoorrmmaattiioonn  aanndd  AAcchhoonnddrrooppllaassiiaa..  
44..  HHyyddrroocceepphhaalluuss,,  EEnnddoossccooppiicc  TThhiirrdd  VVeennttrriiccuulloossttoommyy  
55..  VVeeiinn  ooff  GGaalleenn  MMaallffoorrmmaattiioonnss,,  AAVVMM  aanndd  aanneeuurryyssmm  iinn  cchhiillddhhoooodd  
66..  HHeeaadd  aanndd  BBrraaiinn  ttrraauummaa  
77..  BBiirrtthh  TTrraauummaa  
88..  TTuummoorrss  ––  OOppttiicc  GGlliioommaass,,  GGeerrmm  CCeellll  ttuummoorrss,,  CChhoorrooiidd  pplleexxuuss  ttuummoorrss,,  eeppeennddyymmoommaass,,        
        mmeedduulllloobbllaassttoommaass,,  cceerreebbeellllaarr  aassttrrooccyyttoommaa,,  bbrraaiinn  sstteemm  gglliioommaa,,  ccrraanniioopphhaarryynnggiioommaa,,        
          iinnttrraassppiinnaall  ttuummoorrss,,  sskkuullll  ttuummoorrss..  
99..  CCeerreebbrraall  ppaallssyy  
1100..  SSuurrggiiccaall  ttrreeaattmmeenntt  iinn  EEppiilleeppssyy  iinn  CChhiiddrreenn  
1111..  PPeeddiiaattrriicc  nneeuurroo  rreehhaabbiilliittaattiioonn..  
  

PPEERRIIPPHHEERRAALL  NNEERRVVEESS  
11..  HHiissttoorryy  ––  PPhhyyssiioollooggyy,,  EEvvaalluuaattiioonn,,  IInnvveessttiiggaattiioonnss  ooff  PPeerriipphheerraall  NNeerrvvee  ddiissoorrddeerrss..  



22..  CCaarrppeell  TTuunnnneell  SSyynnddrroommee,,  EEnnttrraappmmeenntt  ssyynnddrroommeess  PPeerriipphheerraall  NNeerrvvee  ttuummoorrss,,  AAccuuttee  PPeerriipphheerraall  
nneerrvvee  iinnjjuurryy  

  
RRAADDIIAATTIIOONN  TTHHEERRAAPPYY  AANNDD  RRAADDIIOOSSUURRGGEERRYY  

11..  GGeenneerraall,,  HHiissttoorriiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  
22..  RRaaddiioobbiioollooggyy  
33..  PPrriinncciipplleess  ooff  RRaaddiiootthheerraappyy  
44..  RRaaddiioo  ssuurrggeerryy  ffoorr  ttuummoorrss,,  ffuunnccttiioonnaall  rraaddiioo  ssuurrggeerryy,,  RRaaddiioo  ssuurrggeerryy  ffoorr  AAVVMMss  
55..  IInntteerrssttiittiiaall  aanndd  IInnttrraaccaavviittaarryy  iirrrraaddiiaattiioonn  ffoorr  bbrraaiinn  ttuummoorrss  
66..  TTeecchhnniiqquueess  ooff  rraaddiioo  ssuurrggeerryy  ––  lliinnaacc,,  GGaammmmaa  KKnniiffee,,  PPrroottoonn  RRaaddiioo  ssuurrggeerryy,,  SStteerreeoottaaccttiicc..  

SSPPIINNEE  

11..    OOvveerrvviieeww  aanndd  HHiissttoorryy  
22..    CCoonncceeppttss  aanndd  MMeecchhaanniissmmss  ooff  BBiioommeecchhaanniiccss  
33..    IInnttrraaooppeerraattiivvee    EElleeccttrroopphhyyssiioollooggyy  --  MMoonniittoorriinngg  
44..    BBoonnee  mmeettaabboolliissmm  
55..    AApppprrooaacchh  ttoo  ppaattiieenntt  wwiitthh  ssppiinnaall  ddiissoorrddeerr  
66..    FFaaiilleedd  bbaacckk  ssuurrggeerryy  ssyynnddrroommee  
77..    IInnffeeccttiioonnss  ooff  ssppiinnee  aanndd  ssppiinnaall  ccoorrdd  
88..    DDeeggeenneerraattiivvee  ddiisseeaassee  ––  cceerrvviiccaall  ssppoonnddyylloossiiss,,  lluummbbaarr  ssppiinnaall  sstteennoossiiss,,  ccooddiiffiiccaattiioonn  ooff  
  ppoosstteerriioorr  lloonnggiittuuddiinnaall  lliiggaammeenntt,,  ssppoonnddyylloollyyssiiss  aanndd  ssppoonnddyylloolliisstthheessiiss,,  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ddiisscc  
  ddiisseeaassee..  
99..    AAccqquuiirreedd  aabbnnoorrmmaalliittiieess  ooff  CCrraanniioovveerrtteebbrraall  jjuunnccttiioonn  ––  bbaassiillaarr  iinnvvaaggiinnaattiioonn,,  AAAADD  
1100..    PPrriinncciipplleess  ooff  ssppiinnaall  iinntteerrnnaall  ffiixxaattiioonn,,  bboonnee  ggrraafftt  hhaarrvveesstt  aanndd  ssppiinnaall  ffuussiioonn..  
1111..    IInnssttrruummeennttaattiioonn  --  aanntteerriioorr  cceerrvviiccaall,,  ppoosstteerriioorr  cceerrvviiccaall,,  oocccciippiittoo  cceerrvviiccaall,,  aanntteerriioorr            
                        tthhoorraacciicc,,  ppoosstteerriioorr  tthhoorraacciicc,,  aanntteerriioorr  lluummbbaarr  aanndd  ppoosstteerriioorr  lluummbbaarr..  
1122..    IImmaaggee  gguuiiddeedd  ssppiinnaall  nnaavviiggaattiioonn..  
1133..    EEnnddoossccooppiicc  aapppprrooaacchheess,,  ppeerrccuuttaanneeoouuss  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ddiisscc  ddiisseeaassee..  
1144..    TTuummoorrss  ooff  ssppiinnee  ––  HHaaeemmaannggiioommaass,,  mmuullttiippllee  mmyyeelloommaa,,  mmeettaassttaasseess  
1155..    SSppiinnaall  ttrraauummaa,,  aapppprrooaacchh  aanndd  ddiiaaggnnoossiiss,,  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ffrraaccttuurreess  aanndd  ssppiinnaall  ccoorrdd  ttrraauummaa  
1166..                MMIISSSS  ((MMiinniimmaall  iinnvvaassiivvee  SSppiinnee  SSuurrggeerryy))  
1177..                LLuummbbaarr  MMiiccrrooddiisscceeccttoommyy  

  
PPEERRIIPPHHEERRAALL  NNEERRVVEESS  

11..  AAccuuttee  aanndd  cchhrroonniicc  iinnjjuurriieess  ooff  ppeerriipphheerraall  nneerrvveess,,  bbrraacchhiiaall  pplleexxuuss  aanndd  lluummbboossaaccrraall  pplleexxuuss    
22..  EElleeccttrroommyyooggrraapphhyy,,  nneerrvvee  ccoonndduuccttiioonn  ssttuuddiieess  
33..  PPeerriipphheerraall  nneerrvvee  ttuummoorrss  aanndd  ccoommpprreessssiivvee  nneeuurrooppaatthhiieess  

  

  

TTRRAAUUMMAA  

11..    MMooddeerrnn  nneeuurroottrraauummaattoollooggyy  ––  bbrriieeff  hhiissttoorriiccaall  rreevviieeww  
22..    CCeelllluullaarr  bbaassiiss  ooff  iinnjjuurryy  aanndd  rreeccoovveerryy  ffrroomm  ttrraauummaa..  
33..    CClliinniiccaall  PPaatthhoopphhyyssiioollooggyy  ooff  ttrraauummaattiicc  bbrraaiinn  iinnjjuurryy  
44..    MMiilldd  hheeaadd  iinnjjuurryy  iinn  aadduullttss..  
55..    MMooddeerraattee  aanndd  sseevveerree  ttrraauummaattiicc  bbrraaiinn  iinnjjuurryy  ––  iinniittiiaall  rreessuusscciittaattiioonn  aanndd  ppaattiieenntt      
            eevvaalluuaattiioonn,,  ccrriittiiccaall  ccaarree  mmaannaaggeemmeenntt,,  ssuurrggiiccaall  mmaannaaggeemmeenntt  
66..    SSeeqquueellss  ooff  ttrraauummaattiicc  bbrraaiinn  iinnjjuurryy  ––  cceerreebbrroo  vvaassccuullaarr  iinnjjuurryy,,  ccrraanniioo  ffaacciiaall  ttrraauummaa  aanndd        



          cceerreebbrroo  ssppiinnaall  fflluuiidd  ffiissttuullaa..  
77..    RReehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  pprrooggnnoossiiss  aafftteerr  ttrraauummaattiicc  bbrraaiinn  iinnjjuurryy  
88..        CCiisstteerrnnoossttoommyy  

IINNFFEECCTTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  CCEENNTTRRAALL  NNEERRVVOOUUSS  SSYYSSTTEEMM  

11..  DDiiaaggnnoossiiss  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  
22..  AAccuuttee::  PPyyooggeenniicc  aanndd  vviirraall  mmeenniinnggiittiiss  
33..  CChhrroonniicc::  TTuubbeerrccuulloouuss,,  FFuunnggaall,,  PPaarraassiittiicc  
44..  HHuummaann  IImmmmuunnooddeeffiicciieennccyy  rreellaatteedd  ppaatthhoollooggiieess  

PPRRAACCTTIICCAALL  &&  OORRAALL  EEXXAAMMNNAATTIIOONNSS::  

11..    CClliinniiccaall  NNeeuurroossuurrggeerryy  iinncclluuddiinngg  hhiissttoorryy  ttaakkiinngg,,  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn,,  ddiiaaggnnoossiiss,,  
sseelleeccttiioonn    aanndd    ppllaannnniinngg  ooff  rreelleevvaanntt  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  aapppprroopprriiaattee  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  
rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  ppaattiieennttss    wwiitthh    nneeuurroossuurrggiiccaall  ddiissoorrddeerrss  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  pprreesseennttiinngg  aass  
eemmeerrggeenncciieess..    
22..    EEsssseennttiiaallss  ooff  cclliinniiccaall  NNeeuurroollooggyy  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  ddiissoorrddeerrss  ccoommmmoonn  iinn  IInnddiiaa  

aanndd  tthhoossee  lliikkeellyy  ttoo  pprreesseenntt  ttoo  tthhee  NNeeuurroossuurrggeeoonnss..  
33..    BBaassiicc  mmeeddiiccaall  sscciieenncceess  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  NNeeuurroossuurrggeerryy..  
44..    SSuurrggiiccaall  NNeeuurrooppaatthhoollooggyy  aanndd  tthhee  eesssseennttiiaallss  ooff  tthhee  PPaatthhoollooggyy  ooff  NNeeuurroollooggiiccaall  ddiissoorrddeerrss    

lliikkeellyy    ttoo  pprreesseenntt  ttoo  tthhee  NNeeuurroossuurrggeeoonn..  
55..    PPeerrffoorrmmaannccee  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  NNeeuurroorraaddiioollooggiiccaall  pprroocceedduurreess  aanndd  iittss  iinntteerrpprreettaattiioonn..  
66..    PPrriinncciipplleess  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ccoommmmoonn  NNeeuurroopphhyyssiioollooggiiccaall,,  NNeeuurroo--oopphhtthhaallmmoollooggiiccaall  

NNeeuurroooottoollooggiiccaall  aanndd  NNeeuurrooeennddooccrriinnoollooggiiccaall  tteessttss  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  
NNeeuurroossuurrggiiccaall  ddiissoorrddeerrss..  

77..    PPrriinncciipplleess  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ccoommppuutteerriizzeedd  aaxxiiaall  ttoommooggrraapphhyy,,  MMRRII  aanndd  ootthheerr  mmooddeerrnn  
  iinnvveessttiiggaattiioonnss..  
88..    PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  ccoommmmoonn  nneeuurroossuurrggiiccaall  ooppeerraattiioonnss  iinn  tthhee  ssuupprraa  aanndd  iinnffrraa--tteennttoorriiaall  
  ccoommppaarrttmmeennttss  iinn  tthhee  ssppiinnaall  ccaannaall  aanndd  oonn  tthhee  ppeerriipphheerraall  nneerrvveess  ––  iinniittiiaallllyy  uunnddeerr        
                        ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  llaatteerr  iinnddeeppeennddeennttllyy..  AAbbiilliittyy  ttoo  uussee  tthhee  ooppeerraattiinngg  mmiiccrroossccooppee  iiss    
                        mmaannddaattoorryy..  
99..    FFaammiilliiaarriittyy  wwiitthh  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  aanneesstthheessiiaa  uusseedd  iinn  nneeuurroossuurrggeerryy  tthheeiirr  iinnddiiccaattiioonnss  aanndd  
  ccoonnttrraaiinnddiiccaattiioonnss,,  tthhee  uussee  ooff  vveennttiillaattoorrss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  rreessuusscciittaattiioonn..  
1100..    PPhhaarrmmaaccoollooggyy  ooff  vvaarriioouuss  ddrruuggss  uusseedd  iinn  NNeeuurroossuurrggeerryy..  
1111..    KKnnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  nneeuurroollooggiiccaall  ssuurrggeerryy  aanndd  iittss  aalllliieedd  ddiisscciipplliinneess  wwiitthh  ssppeecciiaall  
  rreeffeerreennccee  ttoo  IInnddiiaa..  
1122..    KKnnoowwlleeddggee  ooff  rreecceenntt  aaddvvaanncceess  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  nneeuurroollooggiiccaall  ssuurrggeerryy..  
1133..    PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ppaappeerrss  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  aatt  sscciieennttiiffiicc  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  ffoorr  ppuubblliiccaattiioonn..  
1144..    IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee  tteecchhnniiqquueess  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  
  ddeeppaarrttmmeenntt,,  iittss  ssuubbsseeccttiioonnss  aanndd  nneewweerr  ffaacciilliittiieess..  
1155..    IItt  iiss  ddeessiirraabbllee  ttoo  hhaavvee  mmiiccrroossuurrggiiccaall  llaabboorraattoorryy  ttrraaiinniinngg  wwhheerree  ccaannddiiddaatteess  lleeaarrnn  
  ddiisssseeccttiioonn//ssuuttuurriinngg  ooff  ffiinnee  aarrtteerriieess//nneerrvveess  uunnddeerr  mmiiccrroossccooppee  aanndd  sskkuullll  bbaassee  ddiisssseeccttiioonnss..  
1166..    DDeevveellooppmmeenntt  ooff  pprrooppeerr  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  ppaattiieennttss,,  ssuubboorrddiinnaatteess,,  ccoolllleeaagguueess  aanndd  sseenniioorrss..  
1177..    SShhoouulldd  hhaavvee  bbaassiicc  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ccoommppuutteerrss  
1188..                  FFuunnddoossccooppyy//OOpphhtthhaallmmoossccooppee  

  

TTRRAAIINNIINNGG  OONN  SSUUBB--SSPPEECCIIAALLIITTYY  OOFF  NNEEUURROOSSCCIIEENNCCEESS  
  

  NNeeuurroo  ––  AAnnaaeesstthheessiioollooggyy    

oo  RReessuusscciittaattiioonn    



oo  LLiiffee  ssuuppppoorrtt  ssyysstteemm    
oo  MMoonniittoorriinngg  ooff  ppaattiieennttss    
oo  NNeeuurroo  ––AAnnaaeesstthheettiicc  ddrruuggss  &&  iinntteerraaccttiioonnss  

oo  AAwwaakkee  CCrraanniioottoommyy    

oo  TTeemmppoorraarryy  iinndduucceedd    CCaarrddiiaacc  aarrrreesstt  ffoorr  BBrraaiinn  VVaassccuullaarr  ssuurrggeerriieess  

  NNeeuurroo  ––  RRaaddiioollooggyy    

oo  XX--rraayyss  ((  SSkkuullll  //  SSppiinnee  //  CChheesstt  ))  
oo  CCTT    
oo  MMRRII  ((  iinncclluuddiinngg  PPeerrffuussiioonn  tteecchhnniiqquueess  //  ffuunnccttiioonnaall  MMRR  ))  
oo  AAnnggiiooggrraapphhyy  ((  CCTT  //  MMRR  //  DDSSAA  ))  

  NNeeuurroo  ––  PPaatthhoollooggyy    

oo  BBrraaiinn  ccuuttttiinngg  &&  aannaattoommyy  mmeetthhooddss  
oo  FFrroozzeenn  sseeccttiioonnss    
oo  SSttaaiinniinngg  pprroocceedduurreess    
oo  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  hhiissttoollooggiicc  ffeeaattuurreess  ooff  ccoommmmoonn  nneeuurroollooggiiccaall  ddiissoorrddeerr  

  
IIVV))    TTEEAACCHHIINNGG  AANNDD  LLEEAARRNNIINNGG  AACCTTIIVVIITTIIEESS::    

AA))    TThheeoorreettiiccaall  TTeeaacchhiinngg::    

11..    LLeeccttuurree::  LLeeccttuurreess  aarree  ttoo  bbee  kkeepptt  ttoo  aa  mmiinniimmuumm..    CCeerrttaaiinn  sseelleecctteedd  ttooppiiccss  ccaann  bbee  ttaakkeenn  aass  
  lleeccttuurreess..    LLeeccttuurreess  mmaayy  bbee  ddiiddaaccttiicc  oorr  iinntteeggrraatteedd..      
22..    JJoouurrnnaall  cclluubbss::  RReeccoommmmeennddeedd  ttoo  bbee  hheelldd  oonnccee  aa  wweeeekk..    AAllll  tthhee  PPGG  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd    ttoo  

aatttteenndd  aanndd  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddiissccuussssiioonn  aanndd  eenntteerr  iinn  tthhee  LLoogg  BBooookk  tthhee  rreelleevvaanntt  ddeettaaiillss..    
TThhee  pprreesseennttaattiioonnss  wwoouulldd  bbee  eevvaalluuaatteedd  uussiinngg  cchheecckk  lliissttss  aanndd  wwoouulldd  ccaarrrryy  wweeiigghhttaaggee  ffoorr  iinntteerrnnaall  
aasssseessssmmeenntt..    AA  ttiimmeettaabbllee  wwiitthh  nnaammeess  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  mmooddeerraattoorr  sshhoouulldd  bbee  aannnnoouunncceedd  iinn  
aaddvvaannccee..  

33..    SSuubbjjeecctt  SSeemmiinnaarrss::  RReeccoommmmeennddeedd  ttoo  bbee  hheelldd  oonnccee  aa  wweeeekk..    AAllll  tthhee  PPGG  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  
ttoo  aatttteenndd  aanndd  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddiissccuussssiioonn  aanndd  eenntteerr  iinn  tthhee  LLoogg  BBooookk  tthhee  rreelleevvaanntt  ddeettaaiillss..    
TThhee  pprreesseennttaattiioonnss  wwoouulldd  bbee  eevvaalluuaatteedd  uussiinngg  cchheecckk  lliissttss  aanndd  wwoouulldd  ccaarrrryy  wweeiigghhttaaggee  ffoorr  iinntteerrnnaall  
aasssseessssmmeenntt..    AA  ttiimmeettaabbllee  wwiitthh  nnaammeess  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  mmooddeerraattoorr  sshhoouulldd  bbee  aannnnoouunncceedd  iinn  
aaddvvaannccee..  

44..    CCaassee  DDiissccuussssiioonn::    RReeccoommmmeennddeedd  ttoo  bbee  hheelldd  oonnccee  aa  wweeeekk..    AAllll  tthhee  PPGG  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  
aatttteenndd  aanndd  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddiissccuussssiioonn  aanndd  eenntteerr  iinn  tthhee  LLoogg  BBooookk  tthhee  rreelleevvaanntt  ddeettaaiillss..  TThhee  
pprreesseennttaattiioonnss  wwoouulldd  bbee  eevvaalluuaatteedd  uussiinngg  cchheecckk  lliissttss  aanndd  wwoouulldd  ccaarrrryy  wweeiigghhttaaggee  ffoorr  iinntteerrnnaall  
aasssseessssmmeenntt..    AA  ttiimmeettaabbllee  wwiitthh  nnaammeess  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  mmooddeerraattoorr  sshhoouulldd  bbee  aannnnoouunncceedd  iinn  
aaddvvaannccee..  

55..    WWaarrdd  RRoouunnddss::  WWaarrdd  rroouunnddss  mmaayy  bbee  sseerrvviiccee  oorr  tteeaacchhiinngg  rroouunnddss..  
aa))  SSeerrvviiccee  RRoouunnddss::  PPoossttggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  ddoo  sseerrvviiccee  rroouunnddss  eevveerryy  ddaayy  ffoorr  tthhee  ccaarree  ooff  
ppaattiieennttss..    NNeewwllyy  aaddmmiitttteedd  ppaattiieennttss  sshhoouulldd  bbee  wwoorrkkeedd  uupp  bbyy  tthhee  ppoosstt  ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss    aanndd  
pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddaayy..  
bb))  TTeeaacchhiinngg  RRoouunndd::  EEvveerryy  uunniitt  sshhoouulldd  hhaavvee  ‘‘ggrraanndd  rroouunnddss’’  ffoorr  tteeaacchhiinngg  ppuurrppoossee  aatt  tthhee  bbeedd  
ssiiddee..    AA  ddiiaarryy  sshhoouulldd  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  ddaayy--ttoo--ddaayy  aaccttiivviittiieess  bbyy  tthhee  ppoosstt--ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss..  



  EEnnttrriieess  ooff  ((aa))  aanndd  ((bb))  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  LLoogg  bbooookk..  
66))    IInntteerr--DDeeppaarrttmmeennttaall  MMeeeettiinnggss::  RReeccoommmmeennddeedd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  NNeeuurroollooggyy,,  

PPaatthhoollooggyy  aanndd  RRaaddiioo--DDiiaaggnnoossiiss  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  mmoonntthh..    TThheessee  mmeeeettiinnggss  sshhoouulldd  bbee  aatttteennddeedd  bbyy  
ppoosstt--ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  aanndd  rreelleevvaanntt  eennttrriieess  mmuusstt  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  lloogg  BBooookk..  
RRaaddiioo--ddiiaaggnnoossiiss::  IInntteerreessttiinngg  ccaasseess  aanndd  tthhee  iimmaaggiinngg  mmooddaalliittiieess  sshhoouulldd  bbee  ddiissccuusssseedd..    EEmmpphhaassiiss  
sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ffoorr  tthhee  rraaddiioollooggiiccaall  ddiiffffeerreennttiiaall  ddiiaaggnnoossiiss..    

77))    MMoorrttaalliittyy  MMeeeettiinngg::  TThhee  mmoorrttaalliittyy  mmeeeettiinngg  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  eevveerryy  
mmoonntthh..    TThhee  ppoosstt  ggrraadduuaattee  ssttuuddeenntt  sshhoouulldd  pprreeppaarree  tthhee  ddeettaaiillss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ccaauussee  ooff  ddeeaatthh  aafftteerr  
ggooiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  ccaassee  rreeccoorrddss  iinn  ddeettaaiill,,  aanndd  sshhoouulldd  pprreesseenntt  dduurriinngg  tthhee  mmoorrttaalliittyy  mmeeeettiinngg..    TThhee  
ddeeaatthh  rreeccoorrddss  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  ddeettaaiill  dduurriinngg  tthhiiss  mmeeeettiinngg..  

88))    TTeeaacchhiinngg  SSkkiillllss::  PPoosstt--ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  mmuusstt  tteeaacchh  uunnddeerr  ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  ((ee..gg..  MMeeddiiccaall,,  
NNuurrssiinngg))  bbyy  ttaakkiinngg  ddeemmoonnssttrraattiioonnss,,  bbeeddssiiddee  cclliinniiccss,,  ttuuttoorriiaallss,,  lleeccttuurreess  eettcc..    AAsssseessssmmeenntt  iiss  mmaaddee  
uussiinngg  aa  cchheecckklliisstt  bbyy  mmeeddiiccaall  ffaaccuullttyy  aass  wweellll  aass  bbyy  tthhee  ssttuuddeennttss..    RReeccoorrdd  ooff  tthheeiirr    ppaarrttiicciippaattiioonn  
iiss  ttoo  bbee  kkeepptt  iinn  LLoogg  BBooookk..    TTrraaiinniinngg  ooff  ppoossttggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  iinn  EEdduuccaattiioonnaall  SScciieennccee  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy  iiss  rreeccoommmmeennddeedd..  

99))    OOppeerraattiinngg  SSkkiillllss::  TThhee  ccaannddiiddaattee  iinn  tthhee  11sstt  yyeeaarr  wwiillll  aassssiisstt  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ssuurrggeerriieess  iinn  tthhee  
ddeeppaarrttmmeenntt;;  dduurriinngg  22nndd  yyeeaarr  hhee  mmaayy  ppeerrffoorrmm  ssuurrggeerriieess  uunnddeerr  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  iinn  33rrdd  yyeeaarr  hhee  mmaayy  
bbee  aalllloowweedd  ttoo  ddoo  iitt  iinnddeeppeennddeennttllyy  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  ccoonncceerrnneedd  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff..    HHee  hhaass    ttoo  
mmaaiinnttaaiinn  iinn  lloogg  bbooookk  tthhee  lliisstt  ssuurrggeerriieess  sseeeenn,,  aassssiisstteedd  &&  ddoonnee  ((bbootthh  uunnddeerr  ssuuppeerrvviissiioonn  &&  
iinnddeeppeennddeennttllyy))..  

1100))    CCoonnttiinnuuiinngg  MMeeddiiccaall  EEdduuccaattiioonn  ((CCMMEE))  PPrrooggrraammss::  RReeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aatt  lleeaasstt  oonnee  nnaattiioonnaall  
lleevveell  CCMMEE  pprrooggrraamm  sshhoouulldd  bbee  aatttteennddeedd  bbyy  eeaacchh  ssttuuddeenntt  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee..  

1111))    CCoonnffeerreennccee::  AAtttteennddiinngg  ccoonnffeerreennccee  iiss  ccoommppuullssoorryy..    PPoossttggrraadduuaattee  ssttuuddeenntt  sshhoouulldd  aatttteenndd  aatt  lleeaasstt  
oonnee  nnaattiioonnaall  ccoonnffeerreennccee  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee..  

1122))    RReesseeaarrcchh  AAccttiivviittiieess::  TThhee  PPoosstt--ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  eennccoouurraaggee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  rreesseeaarrcchh  
  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..  

aa))  TThhee  CCaannddiiddaattee  sshhaallll  ffuurrnniisshh  pprrooooff  ooff  hhaavviinngg  uunnddeerrttaakkeenn  tthhee  oorriiggiinnaall  rreesseeaarrcchh  ooff  hhiiggoorrddeerr..  
TThhee  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk  sshhaallll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  dduurriinngg  hhiiss  //  hheerr  ssttuuddyy  ppeerriioodd    uunnddeerr  tthhee  
ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  ppoossttggrraadduuaattee  tteeaacchheerr..    TThhiiss  wwoorrkk  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  uunniivveerrssiittyy  ssiixx  
mmoonntthhss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonn..    

  OORR  
  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ppuubblliisshh  aatt  lleeaasstt  oonnee  rreesseeaarrcchh  ppaappeerr  iinn  aa  nnaattiioonnaall  iinnddeexxeedd  jjoouurrnnaall..  
  bb))  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  pprreesseenntt  aatt  lleeaasstt  oonnee  ppaappeerr  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  oorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  
  ccoonnffeerreennccee..  

  
  
  BB))    CCLLIINNIICCAALL  &&  PPRRAACCTTIICCAALL  TTRRAAIINNIINNGG::    

DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  dduurraattiioonn  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  ppoosstteedd  ttoo  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  
aass  mmeennttiioonneedd  bbeellooww::    

  
  
  
  



aa))  PPAARREENNTT  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  ((NNEEUURROOSSUURRGGEERRYY))        3300  ½½  MMOONNTTHHSS  

bb))  RROOTTAATTIIOONNAALL  //  EEXXTTEERRNNAALL  PPOOSSTTIINNGGSS          

  IInntteerrnnaall  ((KK..LL..EE))  

II..  CCLLIINNIICCAALL  NNEEUURROOLLOOGGYYAANNDD  NNEEUURROOPPHHYYSSIIOOLLOOGGYY  

CCaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  hhaavvee  22  mmoonntthhss  ((11  mmoonntthh  iinn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  11  mmoonntthh  iinn  tthhee  
mmiiddddllee  ooff  ccoouurrssee))  ttrraaiinniinngg  uunnddeerr  NNeeuurroollooggyy  ddeeppaarrttmmeenntt  ttoo  ffaammiilliiaarriizzee  tthheemmsseellvveess  
rreeggaarrddiinngg  ccoommmmoonn  nneeuurroollooggiiccaall  ddiissoorrddeerrss..  DDuurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd  aallssoo  
ffaammiilliiaarriizzee  tthheemmsseellvveess  wwiitthh  tthhee  tteecchhnniiqquuee  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  EEEEGG//EEMMGG//NNCCVV  aanndd  
eevvookkeedd  ppootteennttiiaallss  ((  EEnndd  ooff  11sstt  yyeeaarr))  

iiii..  PPeeddiiaattrriicc  NNeeuurroollooggyy      ––      1155  ddaayyss  ppoossttiinngg    
iiiiii..  NNeeuurroo  rraaddiioollooggyy    ––  1155  ddaayyss  ppoossttiinngg  

  EExxtteerrnnaall        ––    NNeeuurroossuurrggiiccaall  iinnssttiittuuttee  ppoossttiinngg  ((11  mmoonntthh))  
  PPaatthhoollooggyy        ––    NNIIMMHHAANNSS  1155  ddaayyss  ppoossttiinngg  
  CCaannddiiddaattee  iinn  33rrdd  yyeeaarr  ((PPoosstt  MMSS))  sshhoouulldd  vviissiitt  ootthheerr  nneeuurroossuurrggiiccaall  cceenntteerrss  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  
MMCCII  ffoorr  aabboouutt  44  wweeeekkss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  oobbsseerrvvee  ddiiffffeerreennccee  iinn  aapppprrooaacchheess  ttoo  vvaarriioouuss  
nneeuurroossuurrggiiccaall  pprroobblleemmss..    IItt  iiss  ddeessiirraabbllee  ttoo  hhaavvee  ttrraaiinniinngg  iinn  cceerrttaaiinn  ssppeecciiaall  aarreeaass  ttoo  bbee  aarrrraannggeedd  
oouuttssiiddee  tthhee  iinnssttiittuuttee,,  wwhheenn  nneecceessssaarryy  lliikkee  mmiiccrroo  ssuurrggiiccaall  llaabb  ttrraaiinniinngg  iiff  nnoott  aavvaaiillaabbllee  wwiitthhiinn  
tthhee  ddeepptt..  

  
VV..  OOtthheerr  CCrriitteerriiaa  ttoo  bbee  ffuullffiilllleedd  ffoorr  tthhee  DDeeggrreeee  CCoouurrssee::    
11..  IInntteerrnnaall  EEvvaalluuaattiioonn::  DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  ccoonndduucctt  tthhrreeee  tteessttss..    
TTwwoo  ooff  tthheemm  wwiillll  bbee  aannnnuuaall,,  oonnee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  ffiirrsstt  yyeeaarr  aanndd  ootthheerr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  sseeccoonndd  yyeeaarr..    TThhee  tthhiirrdd  
tteesstt  wwiillll  bbee  aa  pprreelliimmiinnaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  hheelldd  tthhrreeee  mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthhee  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonn..    
TThhee  tteesstt  mmaayy  iinncclluuddee  tthhee  wwrriitttteenn  ppaappeerrss,,  pprraaccttiiccaall’’ss  //  cclliinniiccaall  aanndd  vviivvaa--vvooccee..    RReeccoorrddss  aanndd  mmaarrkkss  
oobbttaaiinneedd  iinn  ssuucchh  tteessttss  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  hheeaadd  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  
UUnniivveerrssiittyy  wwhheenn  ccaalllleedd  ffoorr..  
  RReessuullttss  ooff  aallll  eevvaalluuaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  eenntteerreedd  iinnttoo  PPGG’’ss  ddiiaarryy  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttaall  ffiillee  ffoorr  
ddooccuummeennttaattiioonn  ppuurrppoosseess..    MMaaiinn  ppuurrppoossee  ooff  ppeerriiooddiicc  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iiss  ttoo  eennssuurree  
cclliinniiccaall  eexxppeerrttiissee  ooff  ssttuuddeennttss  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss  aanndd  bbaallaannccee  bbrrooaaddeerr  ccoonncceepptt  ooff  
ddiiaaggnnoossttiicc  aanndd  tthheerraappeeuuttiicc  cchhaalllleennggeess..    
22..  MMaaiinntteennaannccee  ooff  LLoogg  BBooookk::    
  EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aa  LLoogg  bbooookk//  wwoorrkk  ddiiaarryy  aanndd  rreeccoorrdd  hhiiss//hheerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  
ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ssuucchh  aass  jjoouurrnnaall  rreevviieewwss,,  sseemmiinnaarrss,,  eettcc..    SSppeecciiaall  
mmeennttiioonn  mmaayy  bbee  mmaaddee  ooff  tthhee  pprreesseennttaattiioonnss  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  aass  wweellll  aass  ddeettaaiillss  ooff  cclliinniiccaall  oorr  llaabboorraattoorryy  
pprroocceedduurreess,,  iiff  aannyy,,  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee..    AAllll  tthhee  pprroocceedduurreess  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  ppoossttggrraadduuaattee  
ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  eenntteerreedd  iinn  tthhee  LLoogg  bbooookk..    AAllll  tthhee  ddaaiillyy  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddiinngg  tthhee  wwaarrdd  rroouunnddss  aanndd  tthhee  
rroouuttiinnee  pprroocceedduurreess  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  ddaayy  ttoo  ddaayy  bbaassiiss  sshhoouulldd  bbee  eenntteerreedd  iinn  tthhee  LLoogg  bbooookk  aanndd  iitt  sshhoouulldd  bbee  
vveerriiffiieedd  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerr..    TThhee  LLoogg  bbooookk  sshhaallll  bbee  ssccrruuttiinniizzeedd  aanndd  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  
HHeeaadd  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  HHeeaadd  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn,,  aanndd  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  pprraaccttiiccaall  //  cclliinniiccaall  
eexxaammiinnaattiioonn..    

VVII..  SSCCHHEEMMEE  OOFF  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN::    



CCaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  eexxaammiinnaattiioonn  oonnllyy  iiff  aatttteennddaannccee  ((mmiinniimmuumm  8800%%))  aanndd  
iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  aarree  ssaattiissffaaccttoorryy  aanndd  rreesseeaarrcchh  //  ppuubblliiccaattiioonn  wwoorrkk  iiss  ssaattiissffaaccttoorryy..      
ii))  TThheeoorryy                      440000  MMaarrkkss  

AAfftteerr  ccoommpplleettiinngg  ooff  33  yyeeaarrss  tthhee  tthheeoorryy  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  ffoouurr  qquueessttiioonn  ppaappeerrss,,  eeaacchh  ooff  
tthhrreeee  hhoouurrss  dduurraattiioonn..    EEaacchh  ppaappeerr  sshhaallll  ccaarrrryy  mmaaxxiimmuumm  ooff  110000  mmaarrkkss  aanndd  tthhaatt  ttoottaall  mmaaxxiimmuumm  mmaarrkkss  
wwoouulldd  bbee  440000..    TThhee  ffoorrmmaatt  ffoorr  tthhee  tthheeoorryy  ppaappeerr  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::    
  
  
  
  
  
PPaappeerr  II  
  BBaassiicc  sscciieenncceess  
PPaappeerr  IIII    GGeenneerraall  NNeeuurroossuurrggeerryy  
PPaappeerr  IIIIII  AAlllliieedd  NNeeuurroosscciieenncceess  
PPaappeerr  IIVV  AAddvvaanncceess  iinn  nneeuurroossuurrggeerryy  
NNoottee::  TThhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ttooppiiccss  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppaappeerrss  iiss  ssuuggggeessttiivvee  oonnllyy  aanndd  mmaayy  oovveerrllaapp  oorr  

cchhaannggee..  

BB))  CCLLIINNIICCAALL  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS            220000  MMaarrkkss  

TTyyppeess  ooff  CCaasseess    NNoo..  ooff  CCaasseess    MMaarrkkss  DDuurraattiioonn    
LLoonngg  CCaasseess    11  110000  11  HHoouurrss  

SShhoorrtt  CCaasseess    22  110000  ((  5500  xx  22  ))  3300  mmiinnss..  EEaacchh  

TToottaall    33  220000    

CC))  VVIIVVAA--VVOOCCEE  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN            110000  MMaarrkkss  

((IInncclluuddiinngg  ssppeecciimmeenn,,  rraaddiioollooggyy  aanndd  ooppeerraattiivvee  tteecchhnniiqquueess  &&  ddeettaaiillss))  

AAiimmss  ::  TToo  eelliicciitt  ccaannddiiddaattee’’ss  kknnoowwlleeddggee  aanndd  iinnvveessttiiggaattiivvee//  tthheerraappeeuuttiicc  sskkiillllss..  
  AAllll  eexxaammiinneerrss  wwiillll  ccoonndduucctt  vviivvaa--vvooccee  ccoonnjjooiinnttllyy  oonn  ccaannddiiddaattee’’ss  ccoommpprreehheennssiioonn,,  aannaallyyttiiccaall  
aapppprrooaacchh,,  eexxpprreessssiioonn  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ddaattaa..  IItt  iinncclluuddeess  aallll  ccoommppoonneennttss  ooff  ccoouurrssee  ccoonntteennttss..    IInn  
aaddddiittiioonn  ccaannddiiddaatteess  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ggrroossss  ssppeecciimmeennss,,  hhiissttooppaatthhoollooggyy  sslliiddeess..    RRaaddiioollooggiiccaall  iinnvveessttiiggaattiioonnss  
iinncclluuddiinngg  CCTT  ssccaann  aanndd  MMaaggnneettiicc  RReessoonnaannccee  IImmaaggiinngg,,  eettcc..,,  ffoorr  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  qquueessttiioonnss  oonn  tthheessee  aass  
wweellll  aass  uussee  ooff  iinnssttrruummeennttss  wwiillll  bbee  aasskkeedd..    SSttuuddeenntt’’ss  kknnoowwlleeddggee  oonn  uussee  ooff  iinnssttrruummeennttss  aanndd  ddrruuggss  wwiillll  
aallssoo  bbee  eevvaalluuaatteedd  dduurriinngg  vviivvaa--vvooccee  eexxaammiinnaattiioonn..    

DD))  MMAAXXIIMMUUMM  MMAARRKKSS::    

TTHHEEOORRYY    CCLLIINNIICCAALL  
EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  

VVIIVVAA  IINNCCLLUUDDIINNGG  
SSPPOOTTTTEERRSS  

GGRRAANNDD  TTOOTTAALL  

440000  220000  110000  770000  

  
EE))  PPAASSSSIINNGG  CCRRIITTEERRIIOONN::    
  TToo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  sseeccuurree  5500%%  ooff  tthhee  mmaarrkkss  iinn  eeaacchh  hheeaadd  ooff  tthheeoorryy  
aanndd  pprraaccttiiccaall’’ss  sseeppaarraatteellyy..  

TTyyppee  ooff  QQuueessttiioonnss  NNoo..  ooff  QQuueessttiioonnss  MMaarrkkss  ffoorr  eeaacchh  
qquueessttiioonn  

TToottaall  
MMaarrkkss  

LLoonngg  EEssssaayy  0022  2200  4400  

SShhoorrtt  EEssssaayy  0066  1100  6600  

GGrraanndd  TToottaall  110000  



  
VVIIII..  RREECCOOMMMMEENNDDEEDD  BBOOOOKKSS  ((LLAATTEESSTT  EEDDIITTIIOONNSS))::    

SS..  NNoo..  TTiittllee    AAuutthhoorr  PPuubblliisshheerr  

0011  OOppeerraattiivvee  NNeeuurroossuurrggiiccaall  
TTeecchhnniiqquueess  

SSwweeeett  &&  SScchhmmiiddeekk    SSaauunnddeerrss  

0022  YYoouummaann’’ss  NNeeuurroollooggiiccaall  SSuurrggeerryy  HH..  RRiicchhaarrdd  WWiinnnn  SSaauunnddeerrss  

0033  TTeexxttbbooookk  ooff  OOppeerraattiivvee  
NNeeuurroossuurrggeerryy  

RRaammaammuurrtthhyy,,  RRaavvii  
RRaammaammuurrttii  

BB..II..PPuubblliiccaattiioonnss  

0044  TTeexxttbbooookk  ooff  NNeeuurroossuurrggeerryy  WWiillkkiinnss  &&  RReennggaacchhaarryy  
  

CChhuurrcchhiillll  
LLiivviinnggssttoonnee  
  
  

0055  OOppeerraattiivvee  TTeexxttbbooookk  ooff  
NNeeuurroossuurrggeerryy    
  

RRhhoottoonn  
  

EEllsseevviieerr  
  

0066  CClliinniiccaall  bbooookk  ooff  NNeeuurroossuurrggeerryy  
  

DDee  JJoonngg  
  

WWoolltteerrss  KKlluuwweerr  

0077  CClliinniiccaall  bbooookk  ooff  NNeeuurroossuurrggeerryy  PPaauull  aanndd  BBrraazziiss  WWoolltteerrss  KKlluuwweerr  

  
VVIIIIII..  RREEFFEERREENNCCEE  JJOOUURRNNAALLSS::    
SS..  NNoo..  TTiittllee    PPuubblliisshheerr  

0055  JJoouurrnnaall  ooff  NNeeuurroossuurrggeerryy  AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  NNeeuurroollooggiiccaall  
SSuurrggeeoonnss  ((UUSSAA))  

0066  NNeeuurroossuurrggeerryy  CCoonnggrreessss  ooff  NNeeuurroollooggiisstt  SSuurrggeeoonnss  

0077  BBrriittiisshh  JJoouurrnnaall  ooff  NNeeuurroossuurrggeerryy  SSoocciieettyy  ooff  BBrriittiisshh  NNeeuurroollooggiiccaall  SSuurrggeeoonnss,,  IInnffoorrmmaall  
UUKK  LLttdd..  

0088  AAccttaa  NNeeuurroocchhiirruurrggiiccaa    SSpprriinnggeerr  

0099  JJoouurrnnaall  ooff  CClliinniiccaall  
NNeeuurroosscciieenncceess  

CChhuurrcchhiillll  LLiivviinnggssttoonnee  

1100  NNeeuurroollooggyy  IInnddiiaa    MMeeddkknnooww  PPuubblliiccaattiioonnss    

1111  NNeeuurroossuurrggeerryy  cclliinniiccss  ooff  mmoonntthh  
AAmmeerriiccaa  

SSaauunnddeerrss  EEllsseevviieerr  

  


