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Halk sağlığına giriş -Koruyucu hekimlik ilkeleri,Sağhk Hizmeti Ve Yönetimi,sağhk finansmanı,Sağllk Mevzuatl,Demografi,Kadln sağlığl, toplumsal

cinsiyet Ve Üreme 5ağlığı,Bebek, Çocuk ve adolesan sağlığl,Yaşlı Sağlığı ve Yeti Yitimi,iş Sağlığı ve GüVenliği,ÇeVre sağlığı,Epidemiyolojiye giriş, Nedensellik
Kavraml,Tanlmlaylcl araştlrmalar,Kesitsel araştırmalar,olgu Kontrol Araştırmaları, Kohort ve Müdahale Araştlrmalarl,Epidemiyoloijk Öıçütler ve Epidemiyolojik

Sağlığı,Kazalar ve Yarala nmala r, Kronik Hastallklar Epidemiyolojisi Ve korunma,Sağlıkta deği iskli davra n ışla r,Afetle r ve Göçmen Sağlığı.

HALK SAGLIGI

irilebilir r
: Klinik Etik ve Temel Kavramlar,Tıbbi Araştırmalarda ve Yayınlarda Etik,Tıpta Yasal Konular,Hasta Hakları ve Gerçeğin

Söylenmesi,Aydınlatılmış Onam,Tedaviyi Ret,Tıbbi Ge re ksizlik-Ya ra rsız, Boşuna Tedavi ,Ötanazi,Üreme Teknolojileri ve Etik,Organ Transplantasyonunda,Genetik ve
Etik,Türkiye'de sağllk sorunlarl Ve Etik,Tlbbi uygulama hatalarının etik boyutu ile ilgili Vakalar.

VE ETTIP T
|6

l2 4BİYoiSTATisTiK : Biyoistatistiğe giriş,Tanlmlaylcl istatistikler,Tablo ve grafikler,Önem lilik testlerine giriş,Parametrik ÖT, Nonpa rametrik ÖT,çok değişkenli ÖT
Temel Yaşam Desteği,Aile hekimliği sistemi uygulama ve özellikleri ,Aile hekimliği tan|ml, ilke ve çekirdek özellikleri,Kapsamlı, süreklİ ve

bütüncül sağlık hizmetleri,Hasta uyumu Ve eğitimi,ortama uygun sağlık hizmeti,Akılcı ilaç kullanım|,Düşük prevelans hekimliği,Sağlık ve temel sağlık

AILE HEKIM

hizmetleri,Koruma ve koruyucu sağlık hizmetleri (sağlığı koruma ve lm.li a klatirme ilkeleri}, alık bakanl l 1. Basamakta aşılama ve bağışıklam
22

ADLI TIP : Adli tlbba giriş,Hekimin hukuki sorumluluğu,Cinsel istismar,Adli rapor Ve önemi,otopsinin önemi.
PAToLoJi : RES temel patolojisi, Dalak patolojisi,Hematopoezis Ve kemik iliği patolojis!,Allerji,Kronik lösemiler,Akut lösemiler,Kemik iliği

akciğer hastallklarl patolojisi,Bronşektazi, amfizem patolojisi,5olunum yolu konjenital anoma lileri,Akciğer Ve pleVra malign hastallklarl patolojisi KoAH

hastallklarl patolojisi,Böbrek tümörleri patolojisi,Glomeruler hastalıkların patolojisi, Böbrek Vasküler hastallkların patolojisi,Üreter ve üretra hastallklarl

82 |4

KLINIK MIKROBIYOLOJI : Klinik Mikrobiyolojiye Giriş,Gram + Aeroblar ve Anaeroblar,Gram - Aeroblar ve Anaeroblar,Ana

bordotella ve diğer Gram - bakteriler, Mycoba kteriumlar,DNA Virusleri,Yüzeyel Ve sistemik mikozlar,RNA Virusleri-l,RNA Virusleri-2,Hepatit Virusleri,HiV,solunum

Mikozlar, Dermatofitler.

eroblar, Noca rdia, Actimomyces,

8

KLiNiK MiKROBiYoLoJi (iMMİ,T.{oLoJi)( immün Yanıt,Virüslere Karşl immün Yanlt,Manta rlara Karşı immün
Mekanizmaları,Hastane enfeksiyonlarına Mikrobiyolojik yaklaşım.Yanlt,otoimmünite,Antibiy otiklerin Etki Mekanizmala eKa ıDiren

Bakterilere Karşl
14

KLiNiK FARMAKOLoJi: Kemoterapöti
Aminoglikozitler,Sülfonamidler ve Fluorokinolon

antibiyotikler, Ma krolid-linkozamid-|inezolid,Antistafilokoklar Ve a ntianaerobikler,
lar,Ektoparazitler, Antiamibik Ve antiprotozoonla r,AntimaIa ryal -

ı<ğt'e rcfo ıllgĞtaıa\am
dtŞ_avasç#ş1.p 'fo,t" nikoller,Antifungal ilaç
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antihelmintler - Anti TBc,Antiviral ilaçlar,Antiseptik ve Dezenfektanlaİ- Akllcl Antibiyotik kullan|ml,Antikoa8ülanlaİ Ve Trombolitikler,Hematopoetik büyüme

ve kalp yetmezliği ilaçlarl,Periferik vazodiİatörler-Antiaaritmikle.,Hiperlipidemikler,Vitaminler ve diğer Gis (ditestinler) ilaçlarl,Laksatif Ve pufgatifler Ve

dengesini bozan ilaçlar,Diüretik llaçlar,Üriner sistem antıseptkİeri,sss GirirAntidepresan, antimanik ilaçlar,Hareket bozukluklan, Parkingon ve Alzheimer

Anestezikler ve id anal kler.

92

uf-t,

<3

K,hüiKBiYoKiMYA:EnfeksiyonBelirteçleri.1,EnfeksiyonBeıirteç|eri-2,EnfeksıyonBelirteçleri-3,Tamkansi@
- 2,Kan Gazı Analizi,Pulmoneİ Emboli ve Di dimer testi,oislipidemiler,Kardiyak Belirteçler,Gis tanısal testleİi - l,Gis tanısal testleri - 2,Adrena| fonksiyon
testleri,Genitat sistem biyokimyasl,idrar analizi,Renal fonksiyon testleri,Hipotalamus ve hipofiz tan§al yaklaşlm,Tiroid fonkiyon testle.i,onko8enler Ve Tümör

DM de tanısal kla

stleri

Beli Nörolojik Sistem Biyokimyasır Sistem

JJ JJ

ÇocUK sAĞtIĞl vE EASTALIKLARI: Ateş, Ateşin Mekanizmasl ve Nedeni Bilinmeyen Ateş,ÜsYE,Döküntülü tıastaııılai$vı çocuııuı çful streptoıoı

ve lenfomalaıHerediter koagülasyon bozuklukıarl,Hemo8lobinopatiler, Talasemileİ,solunum sistemi muayenesi,DolaŞm sistemi muayenesi,Kalp yetmezliği,Kaİdiyak

hepatit ve sartİk,ishaller Ve oRs,Beslenme,Anne sütü ile beslenme,Malnütrisyon,Malabsoİbsiyon,Rikets ve D vitamini eksikliği,Adrenal bez hastalıklaİl ve cushing
sendromu,Ambigus genitalıa,Puberte ve puberte bozukluklarl,Büyümenin değerlendirilmesi,Konjenital metaboıizma hastallklan,Proteinü.i, hematüri
Yaklaşlm,Glomerulonefritler,Nefrotik sendrom,Hipofiz bezi hastallklarl,K|sa boylı.ı çocuğa yakİaşlm GH eksikliği,çocukluk çağl hipotiroidi5i,ço.ukluk çağlnda
DM,ÇocukIuk çaği hipo8iisemileri.

63 63

Ateşli Hastaya Yaklaşım,Semiyoloji ve Muayene,Nazokomial enfeksiyonlar,Kuduz,Asepsi, Antisepsi,Viral hemorajik

menenjit.

ENFEKSIYON HASTALIKLARI (EH):
33 JJ

DERMATOLOJI : Derinin yapısı ve fonksiyonları,Elementer deri lezyonları,Akut ve kronik dermatozlara yaklaşım. 6 6

HASTALIKLARI : Hematopoez ve kemik iliği,Demir mekanizmasl bozukluğu,Anemi ve slnfland|rmasl,Apalstik anemi ve Ki yetmezliği,Hemolitik anemi,Kronik

bozukluklan,Kanama diatezi ve yaklaşlm,Kan ve kan ürünleri transfüzyonu,Kc fonksiyon testleri,Portal hipertansiyon,sarlhk ve aylncl tanı,Nonalkolik

Kc hastalıkları,Parazitozlarda semptomdan teşhise,safra kesesİ Ve safra yo|u hastallklarl,Malabsorbsiyon sendromlan,Kc ve pankreas tümörleri,Akut ve kronik
pankreatit,Endokrin sistem hastallklannda semiyoloji ve muayene,cushin8 ve Addison hastallklarl,Gonadal hastaİklar ve testleri,Endokrın HT Ve
feokromasitoma,Renal fizyoloji ve HT de böbrek,ABY,KBY,Asit baz metabolizma bozukluklarü,Nefrotik sendrom,Glomerulonef.itler,Tubulointerstisyel
hastallklar,Pyelonefritİer,idrar muayenesi Ve idrar değişiklikleri,Hipofiz hastaİklan,Hipotalamus hipofiz 5ürrenal bez fizyoloji Ve hastallklan,Tjroid bez
fizyopatolojisi,Tiroid hastallklan,Paratiriod hastal|klarl,DM ve komplikasyonlan,Hiperlipidemi ve obezite,FMF,sLE,Vaskülitler. l / /

IÇ

92

Tüberküloz,Semptomatoloji, muayene, dispne ve stridor,Göğüs hastal
bronşiale,İnterstisyel akciğer hastalıkları,Tütün, akciğer sağlığı ve sigara bırakma yöntemleri,Pnömoniler,

,kla.,
ı uı m o n +;ffEPf/e.ı. ıart a e r i,

CÖĞÜS HASTALIKLARI ve yorumu,Astım
Plevra hastalıkIarı,

OUAS,Mesleki ve çevresel akciğer hastalıkları
26 2 28

ANES VE : İKYD,Hemodinamik monitö n 4 2 6
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RADYqLo"rİ Ntr«r,BER TIP) : Kemik sintigrafisive dansite ölaümii 2 2
KULAK BIJRUN VE : KBB hastalıklarında tanıve ne,ÜSY Hastalıkları, n kitleleri ve larenks is medi Ve ve meniere, bı. l2 |2

: semptomatolji ve muayene,Hipeftansiyon,Pulmoner hipertansiyon,Koroner alter hastallklarl,Venöz sistem hastallklarl,Temel EKG,Kapak
hastalıkları,kal perika rditler periferik arter hastalıkla rı,kard iler,Disritmile hastalıklarıtümörleri,Gebelik ve kalKaEndokarditler 24 2

un koroziv hastalıkları,Diğer özefagus hastalıkları,Karın bölgesi muayenesi ve semptomatoloji,Peptik ülser ve helikobakter

cerrahi Yanık.kl

GENEL ler,

37 37

rolojide Anamnez, Semptomatoloji ve Fizik Muayene,Erkek İ nfertiIitesi ve Erkek Cinsel Fonksiyon Bozuklukları,Ürogenital Sistemin Konjenital
Hastalıkları,
lumorıerı,u

Böbrek ve Mesane Tümörleri,obstrüktif Üropati,Üriner sistem Enfeksiyonları,Üriner sistem Taş HastalĞl,Beni8n Prostat Hiperplazisi,Prostat ve Testis
ik Aciller

|2 |2

VE TRA : kas iskelet sistemi rıklar ve kıklaı k artrit ve osteomVem 6 6

42

fizyolojisi,Obstetrik öykü ve muayene,Gebelikte maternal fizyolojik değişiklikler,Antenatal takip,Seksüel gelişim

kanamalarl,Antenatal kanama,cinsel yolla bulaşan hastallklar,Menopoz,Gebelik ve DM,linekolojik öykü ve muayene,Jinekolojik malign ve p.emalign hastallklan,Akut

: üreme

ve kronik ka rl.

KADIN HASTALIKLARJ VE

Ruhsal durum muayenesi ve semptomatoloji,Anksiyete bozukluklan,Bağ|ml|llk somatoform bozukluklar,Duygu durıım bozukluklarl,Şizofreni VeP
Psi K del mlik bozuklukları ve it bozukluklar

Disk herniIeri,santral sinir sistemi Travmala ntrakranial kana malar, n tm ve sss tümörleri. 8 8
Hareket hastallklan,Nörolojik hastallklarda semptomatolji ve muayene,Nöromüsküler bileşke Ve kas hastallklan,Demiyelinizan Hastallklar ve

De ları,Serebrovasküler bozuklukla r, periferik nö r ve motor nöron hastalıkları. l5 l5

: Temel Genetik Prensipleri-1,,Temel Genetik Prensipleri-2,İmmünolojik hastalıklar genetiği,Hematopoietik Sistem Hastalıklarının

Nöromuskular ve Dermato k Hastalıkların rik ve o hast. Ge

VEG

30

Göz Anatomisi, fizyolojisi ve muayenesi,Göz yaşı sistemi anatomisi ve hastalıkları,Kırmızı göz,Kırma kusurları,Retina ve Koroid
hastalıkları,Şa ılıklar,O sinir ve hastalıkla lokom

HASTALIKLARI:
|4

TEDA vE Romatoit A ilozan lit, r romatizmal hastalıklar 8 8
TIP: Felaket tıbbl,Hastane Afet Planı,Yara baklml ve sütür teknikleri,Göğüs ağrlll hastaya yaklaşlm,Çevresel Yaralanmalar,Temel ve ileİi Yaşam desteği,Kafln

ağrılı hastaya yaklaşım,Multiple travmalı hastaya yaklaşım,Bilinci kapalı hastaya yaklaşım,Psikiyatrik aciller 20

TIP 44 44
}i *

ft4
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RADYoLo.Ii : solunum sistemi hastallklannda 8örüntüleme,Kardiyolojik hastallklarda radyolojik inceleme,Meme kanseri taramagnda radyoloji,Kafa travmaina
ra la ranazal sinüs ra lsl 9 9
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