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KAFKAS VE S TIP FA LTES 2019 - 2020 M RET M YILI3. SINIF DERS ÇE KLERI
HALK SA LI I : tlaIk sağlüğına giriş -Koruvucu hekiınlik ilkeleri, Sağlık l{izn-ıetleriııde ,gütleı-ııne. Sağlık poIitikaları - Sağlık flnaıısınaııı, Sağlık Yöı-ıetiını,
Sağlıkta risk kavraml Ve risk gruplar|. Kadln Sağllğl. Kadın sağılğl; Bebek. Çocuk ve Adolesan sağllEı. Bebek. Çocuk ve adolesalü sagllğü. iş !e işçi .aatlgl. iş ve
Işçi sağl,ğı. Yaş|ı Sağllğl. Demografi. Çevre sağllğı. Epidemiyolojiye giriş. Tanlmlayücl araştlrül]alar Makale çözümleıTıc. Kesitsel araştürnıalar. Makale

aı,ıaliz, teııı leri
TIP TAR Hi Vf fTiK: Ceıretik ve Elik. organ Tmn§plantasyonunda l]tik. l{asta ltaklarl, Klinik l]ıik. 1'üpta Yasal Konulaf ve Tübbi Araşlırma ve Yayüü]larda
tıtik. 'I'iirki de Sa lık Stıruı,ıları ı,,e I:tik [.Jreı-ııc I'ekııtıl isı ve Etik. Ötcııazi
lt Y() STAl, STIK: Bivoistatistiğe giriş. Tanıınlarıcı istatistikler. J-ablo ve g,rallkler nenılilik test leriııc giriş. Paranıetrik . Ncınparaınelrik T. Çok
de enIi ÖT
A I-E Ht-K MLIGI : 'I'eınel Yaşanı Desteği. Aile hekiınliği sistcmi u}gulama Ve öz€llikleri. Aiıe hekimliği laİlürrl. ilke ve çekirdek ii^llikleri- Kapsan]lı.
sırekli ve bülüncül §ağllk hizinetleri. llasta uyumü \e cğitimi_ onama u!gün sağllk hizmeti, Ak,lct iIaç kulıanlmt. Diişük prev€lans heki!nIiği. Sağllk Vc len]el

akla l lll
ADL TlP Ad l i tı tüa gi ri ş. ]]s!! ı,ı_,l lıukuk i ı9ı tı,ıı l ıı l Il (' inscl islisıııar.,Ad l i raptır r e öneın i. ( )ıt,ıpsiıı iıı ijııcın i

l,AT()

Vc I,nel]e ll iıler tıltı lSl
KL N K MIKRO

Ml'cobııkle riuııı. SpirtıketIer. Riketsiya. klaınid;-a. ıııikoplazıııa. Diğer pattı.jen bakıcrilcr. (icııe l viroloji.
Ve test değerlendirıııe. (jilncel virüs lıastalıkları ve raklaşıı,ıılar. Yüze,nel r,e sisteınik ıııiktızlar. Subkııtan

tesl değerleııdirır-ıe. [Jepatit viriisleri
ıt,ler. Can-ıpltıbakter. lıel i kobakter.

ilrt,ıt i k dııy,arl ı l ığıııı ıı saptanınası.DNA rirtislcri. Pritınlar rc oııko_jeııik ririislcı. RNA virtisleri. (''riııcr sistcıTı cııi'\e ('Yl]ll. ['SYr-. Vi
Aııtib ik du rlı l llllll tanınaSı

ş*.
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l6
KLiN i K ıvıixnosiyrıı-o.ıi riıııuü NoiöJi )(KMİ): Antibiyotiklerin Direnç ınekanizması. Antibiyotiklerin etki ınekanizınası. İmıııün Yanıt. İmmünolojik

ırı du}-qrlılık reaksiyoııları. Parazitlere karşı iııımüıı yaılıt. Aşılartcılerans. otoimmün ite.
l6

Il7

K N K FARMAKOLO.| : Keınoterapötiklerc (iiriş, Betalaktaın antibiyotikler. Makrc,ılid-linkcızaınid-linezolid. Aı-ııistalllokoklar ve aı-ıtianaerobikler

antiprotozoonlar. Antiınalaryal-antihelmintl€r. Anliviral ilaçlar, Antiseptik Ve DezenfektaDlar. Akılcl ilaç KüIlaDlmü. Antikoagülanlar ve l'rombolitikler.
lleünalopoetik büyüme fakıörleri. Kan ve plazma iırünleri. Antianemik ilaçlar. immünomodüıatörler. AntineoplastiL ilaçlar-l. Antineoplastik ilaçlar_f. Astl!n

aDtieıneıikler. prokinetiklcr. Vitaminler ve diğer Cis (digestinIer) iıaçları. tjndokriD sislem farmakoloiisine giriş. Hipotata|nohipofizer hormon ilaçlan,

iciler. I-cıkal Anestezikler t,ıid anal e,zikler. İ laç tJağınılılığı
KLlN KB () MYA : Onki'ıgeııler ve 'l-üınijr Beliıleçleri. KoaguIasytıı-ı 'festleri, ]'aıı-ı kan savııııı. KVS Iıastalıklarıııın bi1,okin-ıyasal paraıııetreleri

[]ir tıkiı-ıırası- l . Nörol<ı ik sisteııı B llT1 sı-2_ []()S
(,(X,lrK SAa;LI(;l VE HASTALIKLARI: t]SYtı. Ateş. Ateşiıı \4ekaııizıı,ıası ve Nedeı-ıi I]iliıın,ıeren Atcş. D(jkiiııtiilii Hastalıklar. 

^SYl] 
('ocuklıık ('ağı

(iIl cksikli l. oc tık ltık hi otiroıdisi. ı,ıc ıık l ıı k ıı-ıcla [)M ııcıık l u k ı lıi lise ıı,ı ilcri

_1()

6]

Il7

_1()

6j

_] _] J_)

YON HASTALIKLARI (EH): Areşli Ilaslaya Yaklaşıın. Seıni)oloji ve Muav§De. Nazokon]ial cnt'cksi_,-onlar. Kuduz. Asepsi" Anıisepsi. ViralF.NF,t.KS

zehirlenıııcsi" [ınset-al it ve menen
l)t-RMA,I,()t.(),I : [)eriııin l llla ,ak 

lısı vc fi,ınksi ı,ıları. I:ıle ıııcı-ıter de ri l ları. Akııt ve kri,ıııik derırıatcızlara (-ı (,ı

S prcıtt-ızt-ıoıılar l. (jİS i)rtıttızotııılar 2. 'I'11 paııosoIııa ve [-e ishıııania.
hise . (iİS Neıııatodlar- |. (;İS Neır-ıatodlar 2. J-o

KL YOLoJKM KR()I] Plasıı-ıt,ıdiııııı ve [}abesia. C
ııalis.lazı-ııa dii. C ic eclıiııoctıct,ısis_ l'ricl-ıtııııoııits v

(I,ARAZ TOL()J )
p ar aziioz.l arda se ı,ıı all i8

87

lıt

87

Ç HASTAt,IKLARl : llcınalopocz ve keıııik iliği- t)enıir ır-ıckaııizı-ııası bozııkltığıı_ Aııeı-ııi r"e sınıjlandırıııası. Apalstik ancıni vc K

ve koı-ıstipasvoıı. Metabolik ve cıtt,ıinıın[iıı KC hastalıkları. Parazitt,ızlarda sempt«,ıırıdaıı teşhise. S
seı-ıdrcınıları. KC ve paı-ıkrcas tiiı-nöı,leri. Akut ve krcıııik pankreatit. L,ndcıkriıı sisteırı Iıastalıklarııı

r elıııezliii. I lcııı,,liıik

i ve ti'I de böltıGoııadal lıastalıklar ve testleri [-ııdokriıı [ll' ve leokrtııı-ıasitcııı-ıa. Reııal fl tabıı l izn-ıa bc,ızuk l ıık ları Neliı,ıtik

safia ycılu lıastalıkları. Malabsorbsiı,tıı-ı
e. Cuslıiı-ıg ve Addist-ın lıastalıkları.
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FMF. SLE. Vaskülitler
ikasyonfızyol

lı Zkl t-l alll uSli Z astalh arl, pofiVe rarid ik k |.ler lpOtaeSllllonefri ler pofişdeğihasta k larIl]'ub lo nteG eruOlll O ı-ıefii lc uayenSe PyerstlSyeııdroın.
de lll obezive te.HDM kt,ıveIroll, lıastad Iark P'arat cıdrl lper pılllpIrOl

,I,
bezcl ll l.hVe ıkaStal arl Sl.ürreırS bezal Zyopato lojoj

26 2

A St lllIIA FlS Ve rtlo tlllllllnte rllc KOhaSta larık tallııda }lll Ilı Vee dorStrlber
,I,il

kti Se voASTH LlA t-AK Rl oZ, |. Spll (;(jğiioJınptr-ıır,ıattıl yene
Pl raeVSer leri.kaı-ıembor kcAlc ıröınP llO [|[) l]lOllçrakbı l]la IeırlSlVe ğer']'ütıi akccak h ıkastal arll yönıl.l.t(J rst ıbroıı e.ial garaSağğer o5lgerSyeş

hastalı k ları r hastalıklarıOUAS. Mesleki ve resel akc

28

64MASYON : İl<YO. Heı-nodinaınik monitöriANESTEZ VE REA
99
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Soluıruı-ı-ı sisteıni hastalıklarıııda görüııtüleıne Kardiyolo_jik hastalıklarda rad1olo.iik incelenıc. Meıne kaııseri taraıTası Katanda rad1olo.ii

ik la ııı-ı. paranazal siııiis rad
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RAl)Y()L()J K1.1..ı.-lt,I l : keıııik siııti llsi re dansitc (jl iimü

Kt]t-AK BtiRı_iN Vt- AZ: KBt} hastalıklarında tanı ve ııılıavene. ÜSY tlastalıkları. []ı,ıruıı kitleleri ve lareı-ıks ('A. Otitis nıedia. Vertigtı ,.e ırıeı-ıiere

ltı,ılc ka b
() lıa k k I Kt]arl c ı-İlc (j

\,() t.().l Se lll ptolll at() \e lll 1,1 it \e llc l p(, ılan },o ll J] Il l1-1Oll er h pe rtall l\,()ll K r()|l cr aılcr S[ıı lıı rl ll()7 Ste lll aSta
tiın erl ebeıl \e ka p

c hKA Rı)
Kapak hasta
lıastalıkları.

S

lıı Ka l) J"et lgIı-ııczl I)cri karcl cr Peri f c,ri aılcr lrasta la ard yOlTl pat Kak rl k k l. K ()} l) rlö (i

(; Iı N E (, F- ItltA H ıll 1-1 5 aSIa

lc (, k k

iır K ırl ll b(il geS lll llcS Ve Se lll ptoıı1 ato lo.ji. Peptik Lilser ve

)R. VliOe tüıııörleri.
deııge bt,ızııkl tı k ları.

ll O el ta

pcrp la l-) )Sta1 \e

L çl, /-c l:ı (,ö IlS tl kt,ı rıız i aSta ar t) ger özcfbgll h iltl ik h

hc ktıba kı e sl \e
ll,a keses aSt ar

Meı-ı-ı lı a Sta k

ka a l1,1 il la rI A k [ıl ka rl A |, ıt apa ııda (i S 1,1-

S

l'

k d r1 k ai K
gn lıasla arl (ı c ıı c,l tıkr 1(i lll () l, llCc ba sak

iıSta k af \c a pS cl, e rll er c[l C(
\c rc IlIl ttl ı-ııii lc e ktro

S \c lı S.

S lı (K k
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tl lll erl K ) l](i It k S |- e

c
llta

d l-ıas ıll l.-ldk rl ıla ce rra r ak aş lll. Yah

ll
k

[]
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[.. k (,k l: ks ll
il

J/ k kR()LOJ|: r(,) l t,ı.i tlc ll ıt e/. l-İlptOlll tt \c /l M Ila ı-'e llC ck ll l'cıı i ite rkc se () ll tl t.ü r()9e ta S ıS1 çlllll Kll Sc )"Ilt l, c ()
t)ij k kıi l s (ı t]ıi ıııiir le ()b s1 r()pa llcr S Stc lll l-ı-ı l'ck SI yo ll it rltl Ii l \1c lllcl, S ıl Sı il cll lgll I) rt,ı stat ti r(

e SAlllia S1 lc M l
']'estis l iiın<irleri. [lrtıltı ik Acillcr
()lil'()PIı DI V E'I-1lA\/MA t,() L().l

lt e

Ka kç lcl t Stc lll Selll lllS () e kr a

e.

lll IlcS K r ve çıkıklar. Septik aıırit :._c_ t,ıslctıı-ı-ıİlelİt.

KA l)l \ İ{AS,I,A l.ı KI-Altl V t1 \t /\ (l ( )bste trl iir. kii Ve lll tIaYe1-1 (jcbcl iktc ıllatcrııal liz1 olo.i ik dcğişiklre lllç ll o.I k

gelişiııı bt,ıztıklukIarı. Ntınııal. ıniidalıalcli vc ()pcı,i.t ti{' clcığuı,ıılar. Çoğul gebelikler. Kt,ııılrascpsil,tın. Riskli gcbclikler. Gebel

al ltıi ıı-ı ı,ıı iiıı izas\,oıı. l 1 ktopik ( icbe l ik. Pc lv i k tabaı-ı [-ıiıztı klııkları re tiriııer iı-ıkı_ıııtiı,ıaırs. Pelı,ik kitlc. ( ie belik ve lıil-ıcrtaı-ısif' hastalı

Pucrperiuııı. İnt-erıilııe. Antırnıal uteriıı kanaırıaları. Ante ııatal kaııaına_ Ciıısel y,cılla bulaşan hasıalıklaı,. N4eııtıpt,ız_. (icbclik rc DM
.l ine ktılı,ı ik ıııali \c rcıııa l i hastalıkları. Akııt rc krtıı-ıik lı ik
Ps l, : Rulısal dııruıır ırıı,ıavenesi ve seınpt()|ııatoloii. Anksi.,,,ele btızuklukları. Bağıırılılık st''ıı-ıı att,ıfiırııı bt,ızu k l tık l arK
ve psikoz. ki ilik bozukltıkları re iti l' bt,ızıık lııklar ( tlcı-ıraııı. clelirr 1.1 ll t

ıı t rıık ra ıl ka lla llla ar

ı._

a\c lle N ij rc-ıırı iis k ler l,ıi şk c ka

ikler. Aııteııatal takip. Seks(icl
ikte sisteıı-ıik Iıasıalıklar. Rlı
klar ( Precklaıııpsi. l:kIan-ıpsi ).

.linekolt,ı_j ik iı1 kü \e ıııtıa\eııc.

[)ıır,gtı d u rı.ı ır-ı boz tı k l u k l arı. Ş i zt,ılicıı i

lıaSta arl ,el Z,a|1 lı ıi st il la
B E }, \ C t. R RA tl \
\ R() L()J

lt R.l
lla rckeı h aSl al lar

( l](, l]
N ()r() |,ıi k lı asta ık arı.l a Sc ıllptoırl at()

K l] A S. ll

k |. |.i e ii lc e k r.k l)e lll )lll tl

Deıııaıı s. Sercbrtır ask i,i ler |ıtızıı k l u k l ar. le t]a ları- Perif'crik ler ve ı-ı-ıt,ıtt-ıı, nijrt,ııı lıasta l ı k l arı

l,ıBl]l ı]l\ ()l.().ll \ [. (;l.-\ı-T- K '[-eırıt,| (jenetik Preı-ısipleri. İnınıi.iı-ıolt,ı_jik hastalıkIar ge,ıeliği llcıııaropoictik Sisteın Ilastalıklarııııı-ı (ieı-ıetiği-

Heıııatopo ieıik Sisıeın ilastalıklarıııııı (ieııeıiği-2. Stıluı-ıııııı Sisteıni l{astalıklarıııın Cenetiği. Kardilovaskii lcr liastalıklarıı-ı Geııetiği. Metabt,ılik lıastalıkların

genetiği_ l . Metabolik lıastalıklarııı geııctiği-2. ClS Hastalıklarıı-ıın Genetiği. [-.ndokriıı sisteı'ır |ıaslalıklarıılıı-ı geııeriği. Iirt,ıgenital sisteın hastalıklarıııııı gcııetiği

Renal Discırders. [}ağ re iskelet Ilastalıklarıı-ııı-ı Ceııetiği. Ntıroltıjik sisteın hastalıklarıııııl genetiği. lo.iik tJastalıklarııı (icııcıiği

Psik rik ve tı ık lıast. (ieııeti
l5. Retiııa ve koroid lıastalıklarıHASTALIKLARl : Göz_ fiz.r.-olo_j isi ve ırıualeııesi. (iöz raşı sisteıni aııatoıııisi ve hasta

k siııir vc lıastalıkları. (jltıkt,ıııı
G lıkları. Kı

ı lı k lar.
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lcr. [)isrilıni ler. 1ıııdtıkarditler.
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FlZlK TEDAVI VE REHABlLITASYON : ()stctıporoz, Osteoartrit. Ronıatcıit Artrit.Ankilt-ızaıı Spoııdilit. Diğer rtıır-ıatizır-ıal lıastalıklar 8 8

AciL TIP, Felakel ılbbl. Hastane Afet Planı. Yara baklmi ve sütür teknikleri. onkolojik ve tlematolojjk aciller. cöğüs ağrlll hastaya yaklaşlm. Çevresel
Yaralanmalar. Temel ve ileri Yaşam desteği. Karın ağrıl| haslaya yaklaşım. Mu|tiple travmalı hastaya yaklaşlm. Bilinci kapall hastaya yaklaşlm. Psikiyaırik
aciller,

11 8 30

TlP EĞiTİMi : 'l'ıp l]ğit',ni Nedir. Neyi Aüİaçlar? Öğre;im Hi;fieri. 2I. yy'Ja-ıp Egitiıni. flp Egitiminde l'cmel Kavramlar. Tlp Eğilimi Modelleri. l',p
F)ğitimi ve Genel Kavramlar.'tlp Eğjtiminilı L!rr,leri ve Özellikleri. Tlp Egitiminde Program Modelle.i. UÇF:P. I'rogra,n Akrcditasyonu ve Değerlendinnesi.

()grenme. iletişim Beccrileri. Hasta Başı EEitim. Kötü tlaber Verme_ Ör kii Alma Ve Fizik Muarcne. Zor Hasta ile Cörüşnıe Yapına. Geri Bildirinı. Engeller ve

Konu§u . Beceri l-]ğilimi. Tıp Fiğiticisinin Özelliklcri_ ı-]kip ÇaltsmasI Nedir. Nasül Yap!llr?

l2 44 56
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