
 

 

1-Çocuk hastalıkları bilim dalına ne ad verilir? 

A-Perikard  B-Pediatri  C-Patoloji   D-Patalog 

 

2-Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanların, yada bir organ 

grubu hastaların muayene, teşhis tedavi edildikleri yataklı kurumlardır. 

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisidir? 

A-Özel dal hastaneleri     B-Eğitim hastanesi    

C-Verem savaş dispanseri     D-Sıtma savaş dispanseri 

 

3-Kaç tür index vardır? 

A-1   B-2    C-3   D-6 

 

4-Şiddetli baş ağrısı yaşayan bir hasta aşağıdaki bölümlerden hangisine gitmelidir? 

A-Göz   B-Kbb   C-Nöroloji  D-Cildiye  

 

5-…….kişisel yada toplumsal düzeyde sağlığı geliştirmek amacıyla ,aşılanma ,dengeli 

besleneme evrenin güvenli hale getirilmesi fiziksel ve duygusal yönden iyi durumda olmak 

için gereken önlemlerin alınmasıdır. 

A-Sekonder koruma     B-Primer koruma    

C-Tersiyer koruma     D-Doğrudan koruma 

 

6-……daha çok ayaktan tedavi hizmetlerin içermektedir. 

A-İkinci basamak tedavi hizmetleri   B-Üçüncü basamak  tedavi hizmetleri  

C-Birinci basamak tedavi hizmetleri   D-Dördüncü basamak tedavi hizmetleri 

 

7-İshal karın ağrısı gibi şikâyeti ile gelen hastaları hangi polikliniğe yönlendirmek gerekir? 

A-Nöroloji   B-Dahiliye (iç hastalıkları )  C-Kardiyoloji  D-Cildiye  

 

8-…….sakatlığı veya özrü olan kişilerin günlük hayata aktif olarak katılması başkalarına 

bağımlı olmadan yaşayabilmesi amacıyla yapılan, işe uyum sağlama, yeni iş bulma yada 

öğretme çalışmalarını kapsamaktadır. 

A-Kişiye yönelik rehabilitasyon   B-Sosyal rehabilitasyon 

C-Psikolojik rehabilitasyon    D-Tıbbi rehabilitasyon 

 



 

 

9-……..hastalığa bağlı olarak gelişebilecek sakatlık ve kalıcı bozukluklar en aza indirgenmesi 

,hastanın yeni duruma uyumunun sağlanarak yaşam kalitesinin artırılması için alınması 

gereken önlemlerdir. 

A-Sekonder koruma     B-Primer koruma    

C-Tersiyer koruma     D-Doğrudan koruma 

 

10-…….hekim ve diş hekimi tarafından kurulan ve tanı tedavi hizmetleri üreten kurumlardır. 

A-Sağlık evi   B-Özel muayene C-Poliklinik  D-Dispanser 

 

11-Hasta dosyalarının niceliksel analizini kim yapar? 

A-Tıp sekreteri B-Röntgen teknisyeni  C-Doktor  D-Başhemşire  

 

12-iletişimin kaç temel öğesi vardır? 

A-3   B-5   C-2   D-4 

 

13-Aşağıdakilerden hangisi Yataksız sağlık işletmelerinden değildir? 

A-Sağlık evleri     B-A.Ç.S.A.P   

C-Özel muayene ve laboratuarlar   D-Hastaneler 

 

14-Kemikte kireçlenmesi olan bir hasta aşağıdaki bölümlerden hangisine gitmelidir? 

A-Cildiye   B-Fizik tedavi  C-Kardiyoloji   D-Nöroloji 

 

15-……..sağlığın korunması ,hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan 

düzenlemelerdir. 

A-Koruyucu sağlık hizmetleri    B-Tedavi hizmetleri  

C-Sağlığın geliştirilmesi     D-Rehabilitasyon hizmetleri 

 

16-……amaç stresi tamamen ortadan kaldırmak değil,yaşamımızdan ayıramadığımız stresi 

kontrol altına almaktır. 

A-İş yönetimi     B-Stres yönetimi   

C-Zaman yönetimi     D-Personel yönetimi 

 

17-Aşağıdakilerden hangisi dosyalama sisteminin özelliklerinden değildir? 

A-Sistem akla uygun olmalıdır  B-Sistem tutarlı olmalıdır 

C-Sistem karmaşık olmalıdır   D-Transfer kolaylığı olmalıdır 



 

 

18-Yazılı kağıtların belli serilere göre bir araya getirilip kapak için alınmasına……denir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A-Dosyalama  B-İndex  C-Arşiv  D-Yönetim 

 

19-Hasta dosyalarının niteliksel analizini kim yapar? 

A-Tıp sekreteri  B-Doktor   C-Hemşire  D-Hasta bakıcı 

 

20-Karın ağrısı olan hastalar aşağıdaki bölümlerden hangisine gitmelidir? 

A-Genel cerrahi  B-Dahiliye   C-Ortapedi   D-Üroloji 

 

21-………sağlık düzeyini iyileştirmek ve yükseltmek için hastalara ev ortamında sağlık 

hizmeti ve hizmet donanımı sağlanması olarak tanımlanmaktadır. 

A-Evde bakım      B-Rehabilitasyon hizmetleri   

C-Kişiye yönelik hizmetler     D-Çevreye yönelik hizmetler 

 

22-Katarakt ameliyatını hangi operatör yapar? 

A-Genel cerrahi op.  B-Göz hastalıkları op.    C-Kadın doğum op.     D-Üroloji op. 

 

23-Aşağıdakilerden hangisi poliklinik sekreterinin görevleri arasında değildir? 

A-Poliklinik randevu hizmetlerini ve iş akışını düzenler 

B-Hasta dosyalarının muayene odalarına gönderilmesin sağlar 

C-Muayene sonucunda yatmasına gerek görülen hastaları hasta kabul birimine gönderir 

D-Tahlil sonuçları hakkında hastaya bilgi verir 

 

24-Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik 

nedenli cilt rahatsızlığıdır. Bu tanım aşağıdaki hangi tıbbi terime aittir? 

A-Ektopi  B-Endokrin   C-Eksizyon  D- Ekzema  

 

25-Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların düzeltilmesi yaşam kalitesinin arttırılması 

amacıyla verilen hizmetlerdir. 

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisidir? 

A-Tıbbi rehabilitasyon     B-Tedavi edici hizmetler   

C-Aşılama       D-Çevre hizmetleri  

 

 



 

 

26-Bir bacağın diğerinin üstüne yere paralel olarak atılması insanda nasıl bir izlenim yaratır? 

A-Üstünlük ve meydan okuma anlamı taşır  

B-Sempatik bir izlenim verir. 

C-Kendinden emin bir davranış şeklidir. 

D-İlgilenme belirtisidir. 

 

27-……..Bu sistemde kurumun çalışma ve ilgi alanına giren coğrafi bölgeler esas 

tutulur.Kurumun dosyaları kıtalarla,ülkelerle, ilçelerle beldelerle ilgili olabilir. Bu durumda 

dolap yada raflar kıta, ülke, il, ilçe belde esasına göre bölümlenir. 

A-Karma dosyalama sistemi    B-Bölgesel dosyalama sistemi 

C-Nümerik dosyalama sistemi   D-Kronolojik dosyalama sistemi 

 

28-Sağlık hizmetleri temel olarak kaç sınıfa ayrılır? 

A-1   B-4    C-3   D-6 

 

29-………belgelerin oluşmasında bilginin üretilmesini düzenlenmesini kontrol eden bir 

disiplindir. 

A-Stres yönetimi   B-İş yönetimi  C-Belge yönetimi   D-Zaman yönetimi 

 

30-…….sağlığın bozulma olasılığı karşısında erken tanı ve tedavi önlemlerinin kişisel ve 

toplumsal düzeyde alınmasıdır. 

A-Tersiyer koruma      B-Primer koruma    

C-Dolaylı koruma      D-Sekonder koruma 

 

31-……kişinin ve çevresinin etkileşimi ile oluşan ve zaman zamanda tehlikeli boyutlar 

kazanan bir tepkidir. 

A-Zaman    B-İletişim   C-Stres   D-Yönetim  

 

32-…….hastalara kendisini hasta hissedenlere ve sağlık durumlarını kontrol etmek isteyenlere 

sunulan tıbbi tedavi, teşhis, gözlem rehabilitasyon, klinik, poliklinik, ameliyathane 

hizmetlerini kapsamaktadır. 

A-Sosyal fonksiyon     B-Eğitim fonksiyon   

C-Tıbbi fonksiyon     D-Çevresel fonksiyon 

 



 

 

33-Lif yırtılması yeni doğan kalça çıkığı, kemikte enfeksiyon gibi şikayetlerle gelen hastaları 

hangi polikliniğe yönlendirmek gerekir? 

A-Beyin cerrahi  B-İntaniye   C-Genel cerrahi          D-Ortopedi 

 

34-İşitme zorluğu çeken bir hasta aşağıdaki bölümlerden hangisine gitmelidir? 

A-Kbb   B-Dahiliye   C-Ortapedi  D-Göz 

 

35-Kalpte çarpıntı yaşayan bir hasta aşağıdaki bölümlerden hangisine gitmelidir? 

A-Nöroloji   B-Cildiye   C-Dâhiliye   D-Kardiyoloji 

 

36-Böbrek taşı olan bir hasta aşağıdaki bölümlerden hangisine gitmelidir? 

A-Ortapedi  B-İntaniye   C-Üroloji   D-Göğüs hastalıkları  

 

37-Saç dökülmesi vücutta lekeleri oluşan bir hasta aşağıdaki bölümlerden hangisine 

gitmelidir? 

A-Çocuk  B-Dâhiliye   C-Kbb   D-Cildiye 

 

38-Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından değildir? 

A- El kitapları  B-Broşürler   C-Raporlar  D-Jestler 

 

39-……..dosya isimlerinin esas alınarak dosyaların harf sırasına göre sıralanmasıdır. 

A-Alfabetik dosyalama sistemi   B-Kronolojik dosyalama sistemi 

C-Nümerik dosyalama sistemi    D-Karma dosyalama sistemi 

 

40-…….bireyin yaşadığı olaylar ,kişiliği ,fiziksel durumu ,özel hayatı ,sağlık durumu gibi 

faktörler bireyin kendisi ile ilgili stres nedenlerini oluşturur. 

A-Örgütsel stres nedenleri    B-Çevresel stres nedenleri  

C-Fiziksel stres nedenleri    D-Bireysel stres nedenleri  

 

41-Bronşların iltihaplanması bu tanım aşağıdaki hangi tıbbi terime aittir? 

A-Brakiyalji   B-Bronşodilatasyon   C-Beri-beri  D- Bronşit 

 

42-………..her türlü acil vaka ile yaş cins farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık 

dalları ile ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan veya yatarak hasta muayene ve tedavilerin 

yapıldığı yataklı kurumlardır. 

A-Genel hastaneler     B-Özel hastaneler   

C-Mülkiyetlerine göre hastaneler   D-Eğitim hastaneler 



 

 

 

43-Bayılma nöbeti geçirme unutkanlık ellerde ve kollarda uyuşma yalpalayarak yürüme gibi 

şikâyetle gelen hastaları hangi polikliniğe yönlendirmek gerekir? 

A-Fizik tedavi  B-Onkoloji   C-Nöroloji   D-Kardiyoloji 

 

44-Kısaca halk arasında kansızlık olarak bilinen, alyuvarların sayı olarak az olması ve 

alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen madenin miktarının azlığıdır. Bu 

tanım aşağıdaki hangi tıbbi terime aittir? 

A-Anemi   B-Analjezik   C-Amenore   D-Anosmi 

 

45-Aşağıdakilerden hangisi tıp sekreterinin kullandığı gereçler arasında yer almaz. 

A-Dakstil   B-Dosya   C-Tarayıcı   D-Basılı formlar 

 

46-Resmi Toplantılarda hangi renk kıyafet giyerek gidilmemelidir? 

A-Gri   B-Lacivert  C-Siyah   D-Kahverengi 

 

47-Sekreter sözcüğü hangi dilden türetilmiştir? 

A- İngilizce   B-Arapça   C-Latince   D-Farsça  

 

48-………istatistik yöntemlerin ,tıp, biyoloji gibi alanlara uygulanmasıdır 

A-Biyoistatistik B-Periyodik yayınlar  C-İndeks  D-İstatistik 

 

49-Tedavi hizmetleri kaça ayrılır? 

A-2    B-3   C-4   D-5 

 

50-Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi olumsuz etkileyen başlıca unsurlar arasında yer almaz 

A-Anlatılanı anlamaya çalışmak   B-Gürültü 

C-Dinler gibi görünmek    D-Ön yargılı olmak 


