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Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Dermatolojik hastalıklara temel yaklaşım, dermatolojik muayene ile tanı koyma, elemanter lezyonların doğru yorumu, yaygın deri
hastalıkları olan hastalara yaklaşım ve dermatolojik tanı metotları ve tedavi işlemlerinin değerlendirilmesi.

Dersin İçeriği

Bu ders; Dermatolojiye Giriş,Temel cilt lezyonları,Kurdeşen,atopik dermatit,kontakt dermatit,seboreik dermatit,papüllü ve skuamoz
hastalıklar,Akne,Cinsel temasla bulaşan hastalıklar,viral hastalıklar,akne rosesea,Deri tümörleri,piyodermi,Nötrofili ile seyreden
dermatozlar,Behçet Hastalığı,Parazitik Hastalıklar,Mantar Hastalıkları,Kollajen Doku Hastalıkları,aşırı terleme,vitiligo; konularını
içermektedir.
Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilgi - Deri ve zührevi hastalıkları ile ilgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar.Deri ve zührevi hastalıkların küresel
yükünü, risk faktörlerini ve korunma yollarını açıklar.Behçet hastalığıi sedef hastalığı gibi sistemik hastalıkların semptomların
fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar.Deri Hastalıklarının sık rastlanan klinik, laboratuvar ve
patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Sık görülen dermatolojik hastalıkların temel semptomları ve derimuayene bulguları
ile gerekli tanı araçlarını kullanarak ayırıcı tanıyı değerlendirir.Sedef hastalığı, Behçet hastalığı, hastalıkları Deri ve zührevi
hastalıklar uzmanına yönlendirir.Allerjik hastalıkların(Kontakt dermatit, atopik dermatit) , Behçet hastalığı, Sedef hastalığınn
ileri tetkik ve sevk kriterlerini açıklar.İlaç yan etkilerinin tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanıkoyar, risk faktörlerini
açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar.Tedavisi düzenlenmiş olan
behçet hastalığının birinci basamak düzeyinde izlemini yapar.Zührevi Hastalıkların riskfaktörlerini ve sıklıklarının azaltılmasına
yönelik önlemleri açıklar ve danışmanlık hizmeti verir.Derinin paraziter hastalıkları, döküntülü hastalıkların tanısını uygun
tanısal testleri seçerek kor ve tedavisini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamındaplanlar.Deri ve yumuşak doku hastalıkları,
zührevi hastalıkların tedavi yöntemlerini, temel ilaçların özelliklerini ve ciddi yan etkilerini açıklar.Yaşamı tehdit edebilen ilaç
yan etkisinin klinik özelliklerini açıklar ve acil tedavisini planlar.Sedef hastalığı, Behçet hastalığı gibi şiddetli seyredebilen
hastalıkları uygun şekilde, uygun birime sevk eder, ilkelerini açıklar.İş sağlığı ile ilgili kontakt dermatit hastalığını takip edip,
tedavi planlayabilir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

1, 2, 3

A

Beceri - Deri hastalıklarının gerekli labaratuvar parametrelerini değerlendirir

1, 2, 3

A

Tutum - Deri hastalıklarında tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır.Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini
uygular.Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetebilmeli ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser.Deri
hastalıklarının tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar.Deri hastalıklarının tanısında ve takibinde
hukuki sorumluluklarını açıklar.

1, 2, 3

A

Öğretim Yöntemleri

1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma

Ölçme Yöntemleri

A: Yazılı sınav

Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Dermatolojiye Giriş

2

Temel cilt lezyonları

3

Kurdeşen

4

atopik dermatit

5

kontakt dermatit

6

seboreik dermatit

7

papüllü ve skuamoz hastalıklar

8

Akne

9

Cinsel temasla bulaşan hastalıklar

10

viral hastalıklar

11

akne rosesea

12

Deri tümörleri

13

piyodermi

14

Nötrofili ile seyreden dermatozlar

15

Behçet Hastalığı

16

Parazitik Hastalıklar

17

Mantar Hastalıkları

18

Kollajen Doku Hastalıkları

19

aşırı terleme

20

vitiligo

Ön Hazırlık

Kaynaklar
Textbook : Ders Slaytları, Dermatology (Jean L Bolognia)Dermatolojide Algoritmik Tanı (Prof.Dr. Varol L. Aksungur) Psoriasis Güncel Yaklaşımlar (Prof. Dr. Mustafa Özdemir)
ve Dermatoloji Atlası (Prof. Dr. Can Baykal)
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