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Ders Kodu  DHF505 Türü:  Zorunlu Dönem: 5 / Güz Saat: 1 AKTS: 2 

Ders Adı:  Halk Sağlığı 

 
Amacı, İçeriği ve Notlar 

Amacı 
  
Öğrencilere halk sağlığının ilkeleri ve temel konularında temel 
bilgiler vermek, toplumun sağlık sorunlarına yaklaşımda halk 
sağlığı bakış açısı kazandırmak  

Amacı 
(İng) 

  
To give students with basic knowledge on the principles and 
basic issues of public health, to gain a public health perspective 
in approaching the health problems of the society.  

İçeriği 

Sağlık hizmetleri-sağlık kurumları yönetimi,  
Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerinde ekip, liderlik,  insangücü, 
finansman 
Sağlık eğitimi 
Çevre sağlığı  
Kronik hastalıklar  
İş sağlığı, meslek hastalıkları 
Bağışıklama 
Bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar 
 

İçeriği 
(İng) 

  
Health services-health institutions management 
Health economics, team, leadership in health services, 
manpower, finance 
Health education 
Environmental health 
Chronic diseases 
Occupational health, occupational diseases 
Immunization 
Infectious diseases and outbreaks  

Not   Not (İng)   

 
Değerlendirme Sistemi   AKTS/İş Yükü Tablosu 

Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı%   Etkinlik Sayısı Süresi Toplam 
Ara Sınav-Yıl İçi S. 1 40   Ders Süresi 15 1 15 
Kısa Süreli Sınav     Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 1 15 
Ödev / Seminer     Ödevler     0 
Derse Devam     Sunum/Seminer Hazırlama     0 
Uygulama     Ara Sınavlar 1 10 10 
Dönem Ödevi / Proje     Uygulama / Laboratuvar       
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60   Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20 
Toplam 100   Toplam   60 

          AKTS Hesabı  30 2 
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Haftalık Ders Akış 

Hafta Konu Konu(İng) 

1 Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Kurumları Yönetimi Health Services and Health Institutions Management 

2 Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması, Liderlik, İnsan gücü ve Finansman Teamwork, Leadership, Manpower and Finance in Healthcare 

3 Sağlık Eğitimi Health Education 

4 Çevre Sağlığı Politikaları ve Eylem Planları Environmental Health Policies and Action Plans 

5 (Küresel ve Ulusal Çevre Sağlığı Sorunları ve Küreselleşme ile ilgili 
durumların diş sağlığa etkisi) 

(Global and National Environmental Health Problems and the 
effects of globalization-related situations on dental health) 

6 Atıkların Kontrolü Waste Management 

7 Kronik Hastalıklar Chronic Diseases 

8 İş ve Sağlık İlişkisi, iş Sağlığı ve İş Güvenliği - Türkiye’de ve Dünyada 
İSİG Kurumları 

Relationship between Work and Health, Occupational Health and 
Safety - OHS Institutions in Turkey and in the World 

9 Çalışan Hakları ve Gözetimi Employee Rights and Surveillance 

10 Çalışma Ortamı Gözetimi  Work Environment Surveillance 

11 Bağışıklama Immunization 

12 İş Kazası ve Meslek hastalıkları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı  Work Accident and Occupational Diseases - Health of Health 
Workers 

13 Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi ve Bulaşma Yolları, Enfeksiyon 
Zinciri,  Surveyans 

Epidemiology of Infectious Diseases and Transmission Routes, 
Infection Chain, Surveillance 

14 Bir Salgının Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi ve Salgın Kontrolü, 21. 
YY Salgın Hastalıkları  

Epidemiological Analysis and Control of an Outbreak, 21st Century 
Epidemics 

15 Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Economic Evaluation in Health Services 

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
Dersin Kaynakları 

Kaynak Adı Kaynak Ad (İng.) 
 Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güler Ç, Akın L (Eds), Hacettepe 
Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Genişletilmiş II. Baskı, Ankara, 
2012. 

Basics of Public Health. Güler Ç, Akın L (Eds), Hacettepe University 
Hospitals Press, Extended II. Print, Ankara, 2012. (In Turkish) 

 Detels R, Beaglehole R, Lansang MA, & Gulliford M. Oxford Textbook 
of Public Health. Oxford University Press, 2011. 

 Detels R, Beaglehole R, Lansang MA, & Gulliford M. Oxford Textbook of 
Public Health. Oxford University Press, 2011. 

    



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

1 Sağlık politikalarının toplum sağlığına etkisini değerlendirir Evaluates the impact of health policies on public health 

2 Sağlık sistem organizasyonunun işleyişini bilir ve amaçlar 
doğrultusunda liderlik eder 

Knows the functioning of the health system organization and can lead 
in line with the goals 

3 Sağlık eğitimi programı geliştirir uygular Develops and implements health education program 

4 Çevrenin bileşenlerini sayar ve çevre – sağlık ilişkisini açıklar 
Counts the components of the environment and explains the 
relationship between environment and health. 

5 
Küresel çevre sağlığı sorunlarını sayar ve nedenlerini, nasıl 
önleyebileceğini açıklar. Çevre sorunlarının ağız diş sağlığına etkilerini 
değerlendirir. 

Lists global environmental health problems and explains the reasons 
and how to prevent them. Evaluates the effects of environmental 
problems on oral and dental health 

6 Halk sağlığı ilkelerine uygun atık yönetimi yapar 
Conducts waste management in accordance with public health 
principles 

7 Kronik hastalık epidemiyolojisini ve toplumsal önemini açıklar Explain the chronic disease epidemiology and its social significance 

8 Çalışan sağlığının korunması, geliştirilmesi için gereken uygulamaları 
sayar 

Lists the applications required for the protection and improvement of 
employee health 

9 İş kazası ve meslek hastalıklarını tanımlar, bu çerçevede Türkiye’de iş 
ve çalışan sağlığı politikalarını ve mevzuatını açıklar 

Describe the work accident and occupational disease, in this context 
describes the occupational and employee health policies and 
legislation 

10 Sağlık çalışanı olarak kendisinin ve ekip arkadaşlarının sağlık risklerini 
değerlendirip gerekli önlemleri alır 

As a health worker, he/she evaluates the health risks of 
himself/herself and his/her teammates and takes the necessary 
precautions 

11 Bağışıklamanın temel ilkelerini, toplumsal bağışıklığın önemini ve 
toplumsal bağışıklamada kullanılan kriterleri açıklar 

Explain the basic principles of immunization, the importance of herd 
immunity and the criteria used in herd immunization 

12 
Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisini ve sürveyans 
sistemini açıklar. Yeni ve yeniden görülen bulaşıcı hastalıkları sayar. 
Salgını tanımlar, aşamalarını sayar ve inceler. 

Define the epidemiology and surveillance system of infectious 
diseases in Turkey, and examines common and / or re-emerging or 
emerging infectious diseases in the community 

13 Sağlık yönetimi ve sağlık ekonomisinin ilkelerini sayar, sağlık 
hizmetlerinin sunumunda ekip yaklaşımının önemini açıklar. 

Lists the principles of health management and health economics, 
explains the importance of team approach in the delivery of health 
services. 

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
 
  



Haftalık Öğrenme Çıktıları 
 Konu Öğrenme Çıktısı 

1  Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Kurumları Yönetimi 
* Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kavramlarını tanımlar 
* Sağlık hizmetlerinde yönetimin süreçlerini sıralar 
* Sağlık hizmetlerinde denetim kavramının tanımı, önemi, çeşitlerini açıklar 

2  Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması, Liderlik, İnsan gücü ve Finansman 

* Sağlık hizmetlerinde halk sağlığı yaklaşımının temel ilkelerini sayar 
* Sağlık hizmetlerinde ekibin tanımını yapar ve gerekliliğini açıklar 
* Liderin özelliklerini sayar 
* Sağlık insan gücü kavramının bileşenlerini sayabilir ve bunları açıklar 
* Sağlıkta finansman kaynaklarını ve sağlık sistemlerini açıklar 
* Türkiye’nin bazı sağlık ekonomisine ilişkin verilerini söyler 

3  Sağlık Eğitimi 

* Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme kavramlarını açıklar 
* Yetişkin eğitiminin özelliklerini sayar ve olumlu eğitim atmosferini açıklar 
* Sağlık eğitiminde interaktif eğitim tekniklerini sayar 
* Sağlık eğitiminde iletişim engellerini açıklar 

4  Çevre Sağlığı Politikaları ve Eylem Planları (Küresel ve Ulusal Çevre Sağlığı 
Sorunları ve Küreselleşme ile ilgili durumların diş sağlığa etkisi) 

* Çevre sağlığının önemini açıklayabilir ve sağlık hizmetlerinin 
sınıflanmasında çevre sağlığı hizmetlerinin yerini söyler 
* Çevresel etmenleri ve çevrenin insan sağlığı üzerine etkilerini açıklar 
* İnsanın çevre üzerine etkilerini ve küresel/ulusal çevre sağlığı sorunlarını 
sayar ve açıklar 
* Küresel iklim krizinin nedenlerini ve sağlık etkilerini açıklar 
* Çevre ile ilgili önemli uluslararası anlaşma ve protokolleri sayar ve açıklar 

5  Atıkların Kontrolü 

* Atıkların yok edilmesinin prensiplerini açıklar 
* Geri dönüşümün önemini tanımlar 
* Katı ve sıvı atıkların zararsız hale getirilmesinde kullanılan yöntemleri sayar 
* Sağlık kuruluşlarından çıkan atıkları sınıflandırır ve nasıl bertaraf edildiğini 
açıklar 

6  Kronik Hastalıklar * Kronik hastalık epidemiyolojisini ve toplumsal önemini açıklar 
* Toplumda kronik hastalık tarama ve kontrol programları tasarlar 

7 
 İş ve Sağlık İlişkisi, iş Sağlığı ve İş Güvenliği - Türkiye’de ve Dünyada İSİG 
Kurumları 

* İş ve sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlar 
* Türkiye’de ve Dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği gelişmesini açıklar 
* İSİG kurumlarını ve görevlerini tanımlar 

8  Çalışan Hakları ve Gözetimi 

* Çalışanların sağlık gözetiminin önemini açıklar 
* Çalışanların mesleki risklerini tanımlar 
* Çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi için gereken uygulamaları 
sıralar 

9  Çalışma Ortamı Gözetimi * Çalışma ortamı gözetiminin önemini açıklar 
* Çalışma ortamında iş sağlığı hizmetlerini tanımlar 

10  Bağışıklama 

* Bağışıklamanın temel ilkelerini açıklar  
* Bağışıklık çeşitlerini tanımlar 
* Erişkinlerde risk gruplarına göre yapılması gereken aşıları açıklar 
* Ülkemizde çocukluk çağında yapılan aşılarını sıralar ve aşılama takvimini 
açıklar 

11  İş Kazası ve Meslek hastalıkları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı * Sağlık çalışanı olarak kendi risklerini tanımlar 
* İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemleri tanımlar 

12 
 Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi ve Bulaşma Yolları, Enfeksiyon Zinciri,  
Surveyans 

* Bulaşıcı hastalıkların halk sağlığı açısından önemini açıklar 
* Enfeksiyon zincirini ve bileşenleri açıklar 
* Bulaşma yollarını sınıflandırır açıklar 
* Enfeksiyon zincirini kırmaya yönelik kontrol önlemlerini önerir 
* Sürveyans döngüsünü açıklar 

13 
 Bir Salgının Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi ve Salgın Kontrolü, 21. YY Salgın 
Hastalıkları 

* Salgın tanımını yapar 
* Salgın inceleme basamaklarını sıralar ve açıklar 
* Salgın türüne göre kontrol önlemlerini tanımlar 
* Yeni ve yeniden görülen bulaşıcı hastalıkların isimlerini sayar nedenlerini 
analiz eder 
* 21. yüzyılın influenza ve coronavirus pandemilerinin özellikleri açıklar 

14  Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme 

* Ekonomik değerlendirme sürecinin aşamalarını sıralar 
* Ekonomik değerlendirme yöntemleri ve özelliklerini açıklar 
* Sağlık hizmetlerinde maliyetleri sınıflandırır 
* Sağlık hizmetlerinin ekonomik açıdan özelliklerini açıklar 

15     

 
  



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

10 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 5 1 

 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. 
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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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