1. DERSİN KÜNYESİ
TIP 474 Tıp Fakültesi Dönem IV-Dermatoloji
1. Dersin Tanımı
Bu derste dermatolojinin önemli konuları ele alınacaktır. Dermatoloji dahili tıbbın bir
dalı olup deri hastalıklarının tanınması ve tedavi edilmesi üzerine odaklanmıştır.
Birincil amaçları deri hastalıklarını tanımlamak, tanı ve tedavi metodlarını belirlemek
ve oluş nedenlerine göre koruyucu önlemler almaktır.
Dersin kısa bir tanıtımından sonra, dermatolojinin pek çok temel konusu üzerinde
durulacaktır. Derslere deri hastalıklarında anamnez nasıl alınmalıdır ve muayene
yaparken nelere dikkat etmelidir konuları ile başlanacaktır. Derinin yapısının
anlatılmasından sonra deri hastalıklarının tanınmasında temel unsur olan elementer
lezyonların öğretilmesi ile devam edilecektir. Daha sonra derinin enfeksiyöz
hastalıkları, ekzemalar, veneryal hastalıklar, deri kanserleri, ürtiker-anjiyoödem,
vaskülitler, veziküllü ve büllü hastalıklar, papülloskuamöz hastalıklar, pruritus, bacak
ülserleri, reküren aftöz stomatit ve Behçet hastalığı, yağ ve ter bezi hastalıkları, ilaç
döküntüleri, pigmentasyon buzuklukları, konnektif doku hastalıkları ve saç hastalıkları
konuları ele alınacaktır. Teorik derslere ek olarak, öğretim elemanlarıyla birlikte
poliklinik ve yatan hastalar görülecek ve klinik tartışmalar yapılacaktır. Makale ve
seminer saatleri de bu dersin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
2. Dersin Düzeyi
i.

Dersin Önkoşulu
Yok

ii.

Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin sık görülen deri hastalıklarının tanı ve
tedavisi hakkında bilgilendirilmesini sağlamaktır.

iii.

Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrencilerden deri hastalıklarının klinik özellikleri, tanı koyma
yöntemleri ve tedavileri konusunda bir kavrayış geliştirmeleri beklenir.

iv.

Dersin Kaynakları
Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur V. (2008)
Dermatoloji, 3. baskı, İstanbul, Cem Ofset Matbaacılık.
Wolff K, Johnson RA, Suurmond D. (2008) Fitzpatrick’s Color Atlas and
Synopsis of Clinical Dermatology, Seventh Edition, New York: McGraw Hill.

3. Dersin Durumu (Zorunlu/Seçmeli)
Bu dersi almak zorunludur.
4. Dersin Öğretim Elemanlarının İsimleri
Prof. Dr. Deniz Seçkin
Prof. Dr. A. Tülin Güleç
Prof. Dr. Mete Baba (Adana)

Doç Dr. Murat Durdu (Adana)
Y. Doç. Dr. Deren Özcan
Y. Doç. Dr. Recep Dursun (Konya)
Y. Doç. Dr. Çiçek Durusoy (Alanya)
5. Dersin Süresi ve Planı
Bu dersin süresi üç haftadır. Ele alınacak teorik ve pratik konular aşağıdadır:
Konular
1. Hafta
1. Dermatolojide hasta muayenesi ve tanı yöntemleri
2. Derinin yapısı ve elementer lezyonlar
3. Derinin yüzeyel mantar hastalıkları
4. Derinin bakteriyel hastalıkları
5. Derinin viral hastalıkları
6. Derinin paraziter hastalıkları
7. Ekzemalar
2. Hafta
8. Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar
9. Deri kanserleri (melanoma ve melanoma dışı) ve derinin iyi huylu tümörleri
10.Ürtiker ve anjiyoödem
11.Vaskülitler
12.Veziküllü ve büllü hastalıklar
13.Papüllü ve skuamlı deri hastalıkları
14.Pruritus
15.Bacak ülserleri
3. Hafta
16. Rekürren aftöz stomatit ve Behçet hastalığı
17. Yağ ve ter bezi hastalıkları
18. İlaç erüpsiyonları
19. Pigmentasyon bozuklukları
20. Konnektif doku hastalıkları
21. Saç hastalıkları

6. Öğretme ve Öğrenme Yöntemleri
Dersler teorik anlatım, makale ve seminer saatleri ve birlikte hasta görme ve klinik
tartışma şeklindedir.
7. Dersin Değerlendirme Yöntemleri
Sınav yazılı (%50) ve sözlü (%50) olarak yapılır.
8. Eğitim Dili:
Türkçe
9.

AKTS Kredisi: 5

