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Ders Kodu DHF 401 Türü: Zorunlu Dönem: 4 / Yıllık Saat: 1 AKTS: 1 

Ders Adı:   Klinik Tıp Bilimleri 

 
Amacı, İçeriği ve Notlar 

Amacı 

  
 
Bu dersin amacı, diş hekimliği öğrencilerinin klinik olarak sıklıkla 
karşılaşabilecekleri tıbbi durumlar hakkına yetkin olmalarını 
sağlamaktır.  

Amacı 
(İng) 

  
The aim of this course is to enable students of dentistry to be 
competent about medical conditions that they may encounter 
clinically. 

İçeriği 

  
Tıbbi anamnez, kan hastalıkları, allerjik ve romtalojik hastalıklar, 
KVS hastalıkları, KBB hastalıkları, madde bağımlılığı ve 
psikomatik hastalıklar, nörolojik hastalıklar, oral dermatolojik 
lezyonlar ve genel anestezi konuları  

İçeriği 
(İng) 

  
Medical anamnesis, blood diseases, allergic and rheumatic 
diseases, CVS diseases, ENT diseases, substance abuse and 
psychomatic diseases, neurological diseases, oral 
dermatological lesions and general anesthesia  

Not   Not (İng)   

 
Değerlendirme Sistemi   AKTS/İş Yükü Tablosu 

Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı%   Etkinlik Sayısı Süresi Toplam 
Ara Sınav-Yıl İçi S. 2 40   Ders Süresi 30 1 30 
Kısa Süreli Sınav     Sınıf Dışı Ç. Süresi 30 1 30 
Ödev / Seminer     Ödevler     0 
Derse Devam     Sunum/Seminer Hazırlama     0 
Uygulama     Ara Sınavlar 2 5 10 
Dönem Ödevi / Proje     Uygulama / Laboratuvar     0 
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60   Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10 
Toplam 100   Toplam   80 
          AKTS Hesabı  60 1 

 
Dersin Yetkilileri 

Yetki Tipi Yetkili Unvanı Yetkili Ad Soyad Web Sayfası E-Posta 
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Haftalık Ders Akış 

Hafta Konu Konu(İng) 

1 Anemnez ve Fizik Muayene  Anamnesis and Physical Examination 

2 Anemi, Trombositopeniler, Trombosit Fonksiyon Bozuklukları Anemia, Thrombocytopenias, Platelet Function Disorders 

3 Diabet, Hiperglisemi ,Hipoglisemi Diabetes, Hyperglycemia, Hypoglycemia 

4 Alerjik ve Romatolojik Hastalıklar, Raynaud fenomeni ve Behçet Hastalığı Allergic and Rheumatological Diseases, Raynaud's phenomenon and 
Behçet's Disease 

5 Hemostaz ve Pıhtılaşma Bozuklukları, Kanama diatezleri Hemostasis and Coagulation Disorders, Bleeding diathesis 

6 Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıkları Belirtileri Symptoms of Hypertension and Cardiovascular Diseases 

7 Lenfoma, Lösemiler, Multiple myeloma Lymphoma, Leukemias, Multiple myeloma 

8 Otalji- Tinnitus-Temporamandibuler eklem sendromu Otalgia- Tinnitus-Temporamandibular joint syndrome 

9 Adentonsiller hipertrofi (Adenoid vejetasyon-Kronik hipertrofik tonsillit) Adentonsillar hypertrophy (Adenoid vegetation-Chronic hypertrophic 
tonsillitis) 

10 Rinosinüzit rhinosinusitis 

11 Burun Tıkanıklığı yapan sebepler, Horlama ve uyku apnesi Causes of Nasal Congestion, Snoring and sleep apnea 

12 Odontojenik derin boyun enfeksiyonları Odontogenic deep neck infections 

13 Epilepsi Epilepsy 

14 İnme - Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS; akut serebrovasküler olaylar Stroke - Increased intracranial pressure syndrome (CIBAS; acute 
cerebrovascular events 

15 Mental bozukluklar mental disorders 

16 Alkol ve madde kullanımına ait sorunlar ve bağımlılıkları tespit eder 
yönlendirebilme 

Identifying and guiding problems and addictions related to alcohol and 
substance use 

17 Alkol ve madde kullanımına ait sorunlar ve bağımlılıkları tespit eder 
yönlendirebilme 

Identifying and guiding problems and addictions related to alcohol and 
substance use 

18 Agresyonla (sinirlilik) başa çıkabilme Coping with aggression (irritability) 

19 İntihar düşüncesi (girişimi) / kendine zarar Suicidal ideation (attempted) / self-harm 

20 Psikosomatik durumlar (somatizasyon bozukluğu) Psychosomatic conditions (somatization disorder) 

21 Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar Schizophrenia and other psychotic disorders 

22 Yeme bozuklukları Eating disorders 

23 Oral kavitenin muayenesi ve elementler lezyonlar Examination of the oral cavity and elements lesions 

24 Oral kavitenin dermatolojik lezyonlara yaklaşımı Approach of the oral cavity to dermatological lesions 

25 Parestezi, Nevraljiler ve kronik yüz ağrıları Paresthesia, Neuralgias and chronic facial pain 

26 Bilinçli sedasyon Conscious sedation 

27 Derin sedasyon deep sedation 

28 Dental Girişimlerde Anestezi Öncesi Değerlendirme ve Hazırlık Pre-Anesthesia Evaluation and Preparation in Dental Interventions 

29 Özel Durumlarda Anestezi (Yaşlı, Mental Retarda Hastalar) Anesthesia in Special Situations (Elderly, Mentally Retarded Patients) 

30 Analjezik Kullanım İlkeleri Analgesic Usage Principles 

 
Dersin Kaynakları 

Kaynak Adı Kaynak Ad (İng.) 
    

    

    

    

    



 
Dersin Öğrenme Çıktıları 
Sıra Öğrenme Çıktısı Öğr. Çıktısı (İng.) 

1 Anamnez ve fiziki muayene yapar Performs anamnesis and physical examination 

2 Kan hastalıklarını tanımlar, diş hekimi yaklaşımını bilir. Defines blood diseases, knows dentist approach. 

3 
Tonsillit, Rinosinüzit, burun tıkanıklılığı sebepleri, horlama, uyku 
apnesi ve odontojenik boyun enfeksiyonlarınıtanımlar, diş hekimi 
yaklaşımını bilir. 

Defines tonsillitis, rhinosinusitis, causes of nasal congestion, snoring, 
sleep apnea and odontogenic neck infections, knows the dentist 
approach. 

4 Epilepsi, İnme - Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS; akut 
serebrovasküler olaylar, Mental bozukluklar 

Epilepsy, Stroke - Increased intracranial pressure syndrome (CIBAS; 
acute cerebrovascular events, Mental disorders 

5 

Alkol ve madde kullanımına ait sorunlar ve bağımlılıkları tespit eder, 
Agresyonla (sinirlilik) başa çıkar, İntihar düşüncesi (girişimi) / kendine 
zararı tespit eder, Psikosomatik durumları tanımlar, Şizofreni ve diğer 
psikotik bozuklukları bilir, Yeme bozukluklarını tespit eder.  

Detects alcohol and substance use problems and addictions, Copes 
with aggression (irritability), Detects suicidal thoughts (attempts) / 
self-harm, Defines psychosomatic conditions, Knows schizophrenia 
and other psychotic disorders, Detects eating disorders. 

6 Oral kavitenin muayenesi ve elementler ve dermatolojik lezyonlara 
yaklaşımı bilir. 

Knows the examination of the oral cavity and the elements and the 
approach to dermatological lesions. 

7 Parestezi, Nevraljiler ve kronik yüz ağrılarını tanımlar, Bilinçli ve  Derin 
sedasyonu bilir.  

Defines paresthesia, neuralgia and chronic facial pain, knows 
conscious and deep sedation. 

8 
Dental Girişimlerde Anestezi Öncesi Değerlendirme ve Hazırlık 
yapar.Özel Durumlarda Anestezi (Yaşlı, Mental Retarda Hastalar) 
ilkelerini bilir. 

Makes Pre-Anesthesia Evaluation and Preparation in Dental 
Interventions. Knows the principles of Anesthesia in Special Situations 
(Elderly, Mentally Retarded Patients). 
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Haftalık Öğrenme Çıktıları 
 Konu Öğrenme Çıktısı 
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ÖÇ 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı 

1.Temel tıp 
bilimleri ve diş 
hekimliği teorik 

bilgilerine sahiptir 
ve klinik 

uygulamalara 
entegre edebilme 

yetkinliğine 
sahiptir 

2.Diş hekimliğinde 
kullanılan 

geleneksel ve 
modern tüm 

materyal, 
ekipman, cihaz ve 
aletler hakkında 

bilgi ve donanıma 
sahiptir ve etkin 

bir şekilde 
kullanabilir 

3.Hastaların tıbbi 
durumlarının 

semptomlarının, 
laboratuvar 

sonuçlarının ve 
ilaç 

etkileşimlerinin 
değerlendirmesini 

yapar, çeşitli 
sistemik 

hastalıklar ve 
bunlarla ilişkili 

ağız ve diş 
hastalıklarının 
tedavi yollarını 
bilir ve bu tip 
durumlarda 

alınması gereken 
önlemleri uygular. 

4.Ağız, çene, diş 
ve tüm oral 

dokuların, hücre, 
doku, organ ve 
sistem bazında 

yapı ve 
fonksiyonlarını 

tanımlar. 

5.Ağız, çene, diş 
ve tüm oral 

dokuların yapı ve 
fonksiyon 

değişikliklerini, 
hastalık ve 

semptomlarını 
değerlendirir, 
disiplin içi ve 

disiplinler arası 
teşhis ve tedavi 
planlamalarında 
yer alır ve kendi 
bilgi ve sınırlarını 
bilerek tedaviler 

yapar, 
gerektiğinde 

alanında uzman 
hekimlerden 

görüş ve yardım 
alır. 

6.Çocuk ve 
yetişkinlerde 
koruyucu diş 

hekimliği 
uygulamaları 

konusunda bilgi 
ve donanıma 
sahiptir, bu 

uygulamaları 
klinikte yapar ve 

gerekli 
durumlarda yerel, 

ulusal proje ve 
etkinliklerde yer 
alarak koruyucu 

diş hekimliği 
ilkelerini yerine 

getirir 

7.Tıp etiği 
kurallarını bilir, 

hastalarla, hasta 
yakınlarıyla, 
meslektaş ve 
diğer sağlık 

çalışanlarıyla 
toplumsal, sosyal, 

bilimsel ve etik 
değerler 

çerçevesinde 
iletişim kurar, 
teşhis, tedavi 
planlaması ve 

tedavilerini etik 
ve hukuki 

sorumlulukları 
göz önünde 

bulundurarak 
yürütür. 

8.Tüm sağlık 
çalışanları ile 
uyumlu ekip 

çalışması yürütür, 
mesleki fikir ve 
deneyimlerini 
sözlü ve yazılı 
olarak açık bir 

şekilde dile 
getirir, bireysel 

mesleki 
çalışmalarında 
sorumluluk ve 
inisiyatif alır. 

9.Çalıştığı 
ortamda tüm 
çalışanların 

sağlığı, güvenliği, 
hasta güvenliği ve 
riskleri konusunda 
bilgi ve donanıma 

sahiptir, gerekli 
önlemleri alır. 

10.Yaşam boyu 
öğrenme ilkesi 

çerçevesinde, diş 
hekimliği 

bilgilerini takip 
eder, mesleki ve 

akademik 
alanlarda 

öğrendiği güncel 
bilgileri kullanır. 

11.Halk sağlığı ve 
sosyal tıp ilkeleri 
konusunda, adli 

durumlarda 
sorumlulukları ve 

yapması 
gerekenler 

konusunda gerekli 
birikime sahiptir 

ve gerekli 
durumlarda 

uygulamalarda 
görev alabilir. 

12.Sağlık Turizmi 
konusunda 

gerekli ve yeterli 
bilgiye sahiptir, 

gerekli 
durumlarda 

uygulamalarda 
görev alabilir. 

1   5          
2   5          
3   5          
4   5          
5   5          
6   5          
7   5          
8   5          
9             

10             
 Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

  



ÖÇ 

Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
A. Bilimsellik B. Profesyonellik Ve Etik C. İletişim 

1. Hasta tanı 
ve tedavi 

planı 
sürecinde 
problem 
çözme ve 
eleştirel 

düşünme 
becerisini 
kullanarak 
klinik karar 

verir. 

2. Uluslararası 
düzeyde 

akademik 
kaynakları 

izler ve 
araştırma 

sonuçlarını 
değerlendirir. 

3. Yüksek 
düzeyde 

güncel klinik 
hizmeti vermek 

için varsa 
kanıta dayalı 
diş hekimliği 

uygulamalarını 
meslek 

pratiğinde 
kullanır. 

1. Yaşam 
boyu 

öğrenme 
kavramını 

benimseyere
k; sürekli 

profesyonel 
gelişimini 

sağlayacak 
planlamayı 

yapar, 
uygular ve 

mesleki 
açıdan 
sürekli 
gelişim 
sağlar. 

2. Klinik 
problemlerin 
çözümünde 

evrensel 
mesleki etik 

kurallara uyar. 

3. Birden fazla 
hasta 

başvurusunda
, acil ve 

öncelikli tıbbi 
durumu göz 

önünde 
bulundurur. 

4. Hizmet 
sunumunda 
ulusal hukuk 
kurallarına 

uyar. 

5. Hastaya ait 
bilgilerin ve 

kayıtların 
gizliliğini 
sağlar. 

6. 
Aydınlatılmış 

onam alır. 

1. İletişim 
becerilerini 
kullanarak 
kişiler arası 

uyumu 
sağlar. 

2. 
Meslektaşları 

ve ekip üyeleri 
ile etkili 

iletişim kurar. 

3. Hasta ve 
hasta yakınları 

ile etkili 
iletişim kurar. 

4. Hastaları 
yaş ve gelişim 
düzeylerine 

uygun olarak 
değerlendirir 

ve iletişim 
kurar. 

5. Hastaya 
biyopsikososy

al yaklaşım 
gösterir ve 

hasta odaklı 
davranır. 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

  



ÖÇ 

 Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
D. Sağlığın Öncelenmesi E. Kurumsal Yönetim Ve Liderlik F. Bilişim 

1. Bireysel 
diş 

hekimliği 
uygulamala

rında, 
düzeltici 
tedaviyi 

değil, 
sağlığın 

korunması
nı ve 

geliştirilme
sini 

önceler. 

2. 
Toplumsal 
düzeyde, 

ağız ve diş 
sağlığının 

korunması 
ve 

geliştirilme
sinde 

sorumluluk 
alır. 

3. Kendi 
hazırladığı 
toplumsal 
koruyucu 

programlar
da, 

hastaların 
risk 

gruplarına 
göre 

planlaması
nı ve 

uygulaması
nı yapar. 

4. Ulusal 
ağız ve diş 

sağlığı 
sistemi ve 

sağlık 
politikaları 

ile ilgili 
önerilerde 
bulunur. 

5. Sağlığın 
geliştirilme

si 
uygulamala

rını 
destekler. 

6. Hayatın 
farklı 

evrelerinde 
sağlıklılık 

durumunu 
destekler 
(gebelik, 
doğum, 

lohusalık, 
yenidoğan, 
çocukluk, 
ergenlik, 

yetişkinlik, 
menopoz 
andropoz, 

yaşlılık) 

1. Tedavi 
hizmeti 

sunumun
da hasta 
güvenliği

ni ve 
klinik risk 
yönetimi

ni 
sistematiz

e eder. 

2. Sağlık 
hizmeti 

kapsamınd
a ekip 
kurar, 
ekibin 

uyumlu 
çalışmasını 
sağlar ve 

ekibe 
liderlik 
eder. 

3. Birlikte 
çalıştığı 
ekibe, 

hastalarına 
ve 

meslektaşl
arına saygı 

gösterir, 
empati 
kurar. 

4. Hasta 
kayıtlarının 

eksiksiz 
tutulmasını

, 
korunması

nı ve 
gizliliğini 
sağlar. 

5. Ağız ve 
diş sağlığı 

hizmetlerin
in yönetimi 

ile ilgili 
güncel 

gelişmeleri 
izler, 

değerlendi
rir ve 

uygular. 

6. Mali ve 
insan 

kaynakların
ı etkin ve 
verimli 
şekilde 
yönetir. 

7. Kalite 
geliştirme 

süreçlerine 
uyar ve 
uygular. 

8. Kurum 
yönetimind
e afet planı 

yapar. 

9. Kendisi 
ve diğer 

çalışanlar 
için 

ergonomi
k ve 

güvenli 
çalışma 

ortamları 
sağlar. 

1. 
Yönetimsel 

ve klinik 
süreçlerde 

bilişim 
teknolojileri
ni kullanır. 

2. Hasta 
kayıtlarının 

alınması, 
saklanması 

ve 
kullanılmas
ında bilişim 
teknolojiler
ini kullanır. 

3. 
Elektronik 
kayıtların 

güvenliğini 
ve erişim 

kontrolünü 
sağlar. 

4. Diş 
hekimliği 

bilişim 
teknolojiler

i 
kapsamınd
aki güncel 
gelişmeleri 

izler, 
değerlendi

rir ve 
uygular. 

1                    
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10                    
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

  



ÖÇ 

Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
G. Tanı Ve Tedavi Süreçleri 

1. Çalışma 
sınırlarını 

doğru 
olarak 
saptar, 

gerektiğind
e 

konsültasyo
n ister ve 
hastasını 
uzmana 

yönlendirir. 

2. Tanı ve 
tedavi 

planlaması 
için 

hastanın 
detaylı 

öyküsünü 
alır, klinik ve 
radyografik 
muayenesin

i yapar, 
gerektiğind
e yardımcı 

tanı 
yöntemlerin

i kullanır, 
bulguları 

değerlendiri
r ve süreci 

yönetir. 

3. Tedavi 
planlamasınd

a hastanın 
genel sağlık 
durumunu 
göz önünde 
bulundurur. 

4. Hastanın 
ağız ve diş 
sağlığı risk 
grubunu 

(diş 
çürükleri, 

periodonta
l hastalık 

vb) da 
dikkate 
alarak, 

hasta için 
alternatif 

tedavi 
planları 

hazırlar ve 
sunar. 

5. Alternatif 
tedavi 

planlarının 
avantaj ve 

dezavantajl
arı hakkında 
hastaya bilgi 

vererek, 
hasta ile 
birlikte 

klinik karar 
verir. 

6. Farklı yaş 
grupları ve 

özel 
gereksinimi 

olan hastalar 
dahil tüm 
gruplarda 
ağız ve diş 
bakımını 
planlar. 

7. Görev 
tanımında 
yer alan 
mesleki 

uygulamal
arı uygun 
şekilde ve 
zamanında 

kullanır. 

8. Tüm 
klinik 

işlemler için 
evrensel 

enfeksiyon 
kontrol 

talimatlarını 
uygular. 

9. Hastanın 
ağrısı ve diş 

hekimi 
kaygısı için 
önlem alır, 

tanı koyar ve 
başa çıkar. 

10. Diş 
hekimliği 
alanında, 
erken tanı 
ve tedavi 

yöntemleri
ni kullanır 

ve 
hastalıkları

n 
ilerlemesini 

önler. 

11. 
Uygulamış 

olduğu 
tedavi 

hizmetinin 
sonuçlarını 

değerlendiri
r. 

12. Tedavi 
planlamasın
da hastanın 

acil ve 
öncelikli 

durumlarını 
göz önünde 
bulundurur. 

13. Hasta 
olarak 

başvuran 
kişinin 

suistimal 
ve/veya 
ihmale 
uğrama 

durumunu 
fark eder ve 

süreci 
yönetir. 

14. Madde 
bağımlılığını 
fark eder ve 

süreci 
yönetir. 

15. 
Öncelikli ve 
riskli/incine

bilir 
gruplara 

yönelik diş 
sağlığı 

hizmetlerin
i sağlar 

16. Hasta 
takip 

gereksinimin
i belirler, 

süreci 
planlar ve 

gerçekleştirir
. 
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Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

 


