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T P TKAFKAs üNivni§

5050

Hastallı(lar Epid€miyolojisi ve korunma,sağhkta değlştlrllebllir riskli davran§lar,qfetle. Ve Göçmen sağ|ü.

|6 l6
TİI TARiHİ VE f,TtK: Klinik Etik ve Temel Kavramlar,Tlbbi Araştlrmalarda ve Yaynlarda EtllÇTlpta Yasal (onular,Hasta Haklan ve Gerçeğin söylenmeslAYdlnlatllmlş

EtlkTllbi uygulama hatalarlnln etik boyutu lle ll8ili vakalar.
18|4 4

22 22
AiLE Hf,KlMLİĞİ : Temel Yaşam DesteğLAile hekimliği sistemi uygulama ve öıetlikleri Alle hekimıiğj tanlmü, ilke ve çekirdek öıellikleri,Kapsamll, sürekll Ve botünciil

sağhk hizm€tleri (sağl.ğ koruma Ve gell§tlrme llkel€ri),s€ğİk bakanlıb 1. Basamakta a$lama Ve baAnklamava vaklanm.
10l0ADLI TIP : Adli tıbba giriş,Hekimin hukuki soru mluluğu,Cinsel istisma r,Ad!i rapor ve önemi,Otopslnin önemi

l6 1l1

PAToL(Ni : REs temel patolojisi,Dalak petolojisi,Hematopo€zis ve kemik iliği patolojisiAllerji,Kmnik li,§emil€r,r*ut lösemiler,Kemik iliği

hastahklar ve plasenta patolojileri,Endometrium v€ miyometrlum t(]mörleri,over hastallkla patolojisi,servik uteri hastahklan patolojisi,Böbr€k tümörlerl

hastallklaı patolojisi,perifer|k sink tümörleri patolo|lsi,Ensefalit v€ meneniitler Datolollsl.

95

57 8 65

krobiyolojiye Giriş,Gram + Aeroblar ve Anaeroblar,Gram - Aeroblar ve Anaeroblar,Anaeroblar,Nocardia,

Mikozlar,Dermatofitler.

rr,İNİx vrİ«noBİyoloJİ: Kıi.,ik Mı Actimomyces,

l4 |4
I(I,ht( 

^,frQoBtYoLoJİ 
dMMONoLofli@ .bra xarş lmmün

Yant otoimmünite,Antlbiyoti*Ierin E*l ııh|9,ıi.,ıırk{liA,ırjğintit|rm{aE Dkrç,ıılgt rkmalan,Ha§tan€ €nfd6ly6me!İ{ ıi*roblyoloiik yakla§lm.
I«,İNİK EEd§MAlfağQr5blge*9gg-ft6ftği.gsçt/Eşrpp*ıtçııtuı@flto!9lhtD "" antianae.obikler,
Aminogliko:itler§ilfonamiale. vj Fluo-rokinolonıar,Tetraslkllnler ve emfenikoll€LAntifunİaı ilaclacEl«b;razhbx5§lifriıFHü[E§.."."ı"r,Antimalaryal -
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anti§eptkleri,sss Gkiş,AntidePr€sen, antimanik ilaçlar,Hareket bozukluklarl, Parkinson v€ Alzheimer tedavisl,Antiepileptikler.Nöroleptlk sss
stimülanlan, Hlpnosedatifler,Gen€l anast€zikler,NöromUsküler blokörler, santra l k6s gevş€ti.il€r,ilaç Bağlmhllğl,Lokal Anen€zikIer ve opiold analjeıikler.

32 32

vakla§lm,Lokomotor sistem BivokimyğsLNöroıoiik si§tem Blvoklmvag.

68 68

ÇocIJK SAĞLIĞI vE EASTAıIKLARI: Ate§, At€şin M€kanizmasl ve Nedenl BlIinmeyen AteıOsYE,Döküntülü Hastalıklar,AsY€ Çocukluk çağl str€ptokok

lenfoma|ar,Herediter koagülasyon bozukluklarl,Hemoalobinopatil€r, Talasemiler,solunum slstemi muayenesl,Dolaşh sistemi muay€n€sl,xalp y€tmezliği,Kardlyak

ve sanlllçlshaller ve oRs,Be§lenm€,Anne sütü iıe beslenmqMalnütrisyon,Malabsorbslyon,Rlkets ve D vltamini el6ikliğLAdrenel bez hastahklan ve cushlnE
s€ndromu,Ambigus genltalla?Pub€rte ve pub€rt€ bozukluklarl,Büyümenin değerl€ndirilmesLKonlenltal metaboliıma hastallklarlProtelnüİl, hematüri

çağı hlDogllsemile.i.

33 33
EMEKstYoN HASTALıI(LARI (EH)| Ateşli Hastaya Yaklaşlm,semlyololl ve Muayeİe,Nazokomlal enfeksiyonlar,fuduz,A5€psi, Antisepsi,Viral h€morajlk

menenjlt.
66DERMATOLOJİ : Derinin yapısı ve fonksiyonları,Elementer deri lezyonları,Akut ve kronik dermatozlara yak|aşım.

90 90

lÇ üASTALtr<LARI: Hematopoez ve kemlı lliği,Deİnir m€kanizmasl bozukluğu,Aneml ve shflandlrmasl,Apalstlk anemiv€ Kl yetmezliği,H€molltlk anemi,xronik hastallk
anemisi,Me8aloblastlk aneml,Erl§klnle.de lösemi ve lenfomalar,Eritrositozlar, LAP ve tMG'ye yaklaşlm,Dlc,Trombositopenl,Trombofililerİombosit fonkiyon

semiyoloji ve muay€ne,cu§hing ve Addison hastallklan,Gonadal hastahkla. ve tenleriEndokrin HT v€ f€okrcmesitoma,Renal fizyoloji ve HT de böbre&A8Y,XBY.A§it baz
m€taboliıma boıuklukla.l,N€fİotik send.om,Glomerulonefiitler,Tubuloint€İstisy€l hastaİklar,PYelonefritler,ldrar muayenesl ve ldrar değişikliklerl,Hlpofiz

ve obezite,EMF.sLE,Vaskülit|er.

26 2 28
CÖĞÜS HASTALIKLARI : Tüberküloz,Semptomatoloji,
bronşiaIe,İnterstisyel akciğer hastatık!arı,Tütün, akciğer sağlığı
OUAS,Mesleki ve çevresel akciğer hastalıkları.

dispne ve stridor,Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri,KOAH,SFT ve yorumu,Astım

bırakma yöntemleri,Pnömoniler,Pulmoner emboli,Akciğer kanserleri,Plevra hastalıkları,
j_-.- /

muayene,
Ve sigara

64 2ı.Npsrnzİ vs REaNİüuı.syoN FÇığ6sft]§ğğaEhfit$İlğffitdfiİe§öılJe !mzalanmtştlr "f _.*Eı h{
9 9RADYoLo}ıE9ısjl{,$$qş{tr da radvoloii,xafa travmashe
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radyolojik yaklaşım,Paranazal sinüs radyolojisi.
RADYOLOJI (NUI(LEER TIP) : Kemik sintigrafisi ve dansite öIçümü. 2 2

KULAK BURUN vn noĞez : KBB hastalıklarında tanl Ve muayene,ÜSY Hastalıkları,Boyun kitleleri ve larenks C&otitis media,Vertigo ve meniere,işitme kaybı. 12 l2

yetmezliği,Perikardltler,Perif€rik arter hastallklan,xardivomlvoDatller.Dis tmiler.€ndoka.ditler, xalo tümörleri.Gebelik ve kelo hastalIklan.
24 2 26

GENEL cERRAf: Öıefajitl€r,Özefatusun koroziv hastahklar|.oiğer öıehtus hestahklart,Kann böl8esi muayenesi ve s.mptomatoloji,Peptik İlser ve helikobakter

yaklaşmJanık.

37 37

ÜRoLoJi : Ürolojide Anamnez, semptomatoloji ve Fizik Muayene,Erkek infertilitesi ve Erkek cinsel Fonkiyon Bozukluklarl,Ürog€nital sinemin Konjenita|
Hastallk|an,Böbrek ve Mesane Tümörleri,obstrüktf Üropatl,Üriner sistem Enf€ksiyonıan,Oriner sktem Taş Hastahğ|,8enitn Prostat Hlperplaıisi,Prostat Ve Testls
Tümörleri,Ü.oloiik Aciller.

12 12

onropuıİ VE TRAVMıroLo.rİ : Kas iskelet sistemi semptom Ve muayenesi,Kırıklar ve çıkıklar,Septik artrit Ve osteomiyelit. 6 6

KADIN HA§TALIKLARI vE DoĞUM : Ürem€ firyolojisi,obstetrik öyk(l Ve muayene,Gebelikte maternal fizyolojik değşiklikl€r,Antenatal takip,seksüel gelişim

kronik pelv|k ağn.

42 _ 42

psiriyATRi Ruhsal durum muayenesi ve semptomatoloji, Anksiyete bozuklukları,Bağımlılık somatoform bozukluklar,Duygu durum bozuklukları,Şizofreni ve
Psikoz, Kişi lik bozu klu kla rı ve kognitif bozuklu klar (demans, deliryum).

|2 - 12

SEYİN Crnnarrİ NÖnOŞİnÜnrb (BC): Disk hernileri,sanİral sinir sistemırraırrn,ıjrı,intratraniİlka;rmalar"Beyin tm ve sİs ttımorleri. 8 8

NoRoLoJİ : Har€k€t ha§tahklan,Nörolojik hastaİklarda semptomatolji ve muaY€n€,Nöromüsküle. bileşk€ ve kas hasta|ıklar|,oemlYellnizan Hastahklar ve
DemanrBaşağ.llarl,s€rebroıİasküler boıukluklar. EDileDsi,Perıfurik nöroDatller ve motol nöron hasİallktan.

l4 l4

TIEBİ BİYoLoJİ vE GrNETk : Temel Genetik Pİ€nslplerl-l,Temel Genetik Pren5iple.1_2,1mmünolojik hanahkla.8enet|ğLH€matopoietik sistem Hastahklannn

8enetiği,Nöromuskular Ve Dermatoloiik Hanalıklann Genetiği . Pslklvatrlk ve ootik han. Gen€tiğl.

32 32

GÖz EA§TALtrGRI: Göz Anatomisl flıyolojisi ve İnuaYenesi,Göz yaş §ist€mi anatomisi v€ hastaİklan,xlrml4 göz,Klrma kusurlan,Retina ve Koroid
hastallklan,şafl lıklar,optik sinir ve hastallklan,Glokom.

|4 l4

FİzİK TEDAVİ vt nnrHnİr,İrasyoN : osteoporoz,osteoartrit,Romatoit Artrit,Ankilozan Spondilit,Diğer romatizmal hastalıklar 8 8

hastaya yaklaşm,Multipı€ travmah hastaya yaklaşlm,Bilinci kapaİ hastaya yaklaşlm,Psikiyat.ik aciller. 2| 8 29

TIP EGITIMI : - 44 44

üE)ıRLLBu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https:/lbelgesorgu.kafkas.edu.trlE-imza/ linkinden 56D47BA4XS kodu ile
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