
OKUL SONU DEĞERLENDİRME SINAVI 

1. Tedavi başlanan tüberküloz menenjit hastasında BOS’ta ilk ve son düzelen iki değer 

hangileridir?  

a. Glu-protein 

b. Hücre-glu  

c. Hücre-protein 

d. Glu-hücre 

2. HSV ensefalitinde tedavi sırasında tedaviyi kesmedeki temel kriter nedir? 

a. BOS bulgularında düzeleme 

b. Önerilen standart süre ve dozda tedavinin (14-21 gün) tamamlanması 

c. Hastanın kliniğinin düzelmesi  

d. Uygun süre tedavi sonrası HSV DNA’nın PCR ile negatifleşmesi 

e. Beyin MR, EEG ve klinik bulguların düzelmesi  

3. Menenjit tedavisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?  

a. Ampirik seçilecek antibiyotik BOS’da yeterli konsantrasyona ulaşabilmeli  

b. Penisiline orta dirençli pnömokok tedavisinde üçüncü kuşak sefalosporinler 

kullanılmalı. 

c. Hastanın ilk antibiyotik dozu yapıldıktan sonra gerekliyse BT planlanmalı  

d. Mannitol ve/veya deksametazon ile erken destek tedavisi başlanmalı  

e. Sefalosporine dirençli pnömokok düşünülüyorsa tedavinin 24-26. saatinde LP 

tekrarlanmalı.  

4. Aşağıdakilerden hangisi interferon + ribavirin kombinasyon tedavisinin kesin 

kontrendikasyonlarından değildir? 

a. Kontrolsüz otoimmün hastalıklar 

b. Dekompanse karaciğer hastalığı 

c. Gebelik 

d. Nötrofil sayısında düşüklük (<1500/mm3) 

e. Hemoglobinopatiler  

5. Aşağıdakilerden hangisi interferon tedavisinin geç dönemde ortaya çıkan yan 

etkilerinden birisidir? 



a. Ateş 

b. Miyalji, artralji 

c. Saç dökülmesi 

d. Nötropeni 

e. Trombositopeni 

6.   Kronik böbrek yetmezliği olan hastada kemik iliği süpresyonu ve depresyon riskini 

artırması nedeniyle kullanılması önerilmeyen antiviral ajan aşağıdakilerden hangisidir? 

a.  Peg IFN  

b.  Lamivudin 

c.  Entekavir  

d.  Telbuvidin 

e.  Tenofovir 

7. Malignite nedeniyle kemoterapi başlanacak olan tüm kategorideki HBV hastalarına 

(asemptomatik, kronik HBV vb.) kemoterapi öncesi ve takibinde en uygun yaklaşım 

nasıl olmalıdır? 

a.  2-3 hafta önce antiviral tedavi başlanmalı ve devam edilmeli 

b.  En az 3 hafta önce hastada ALT seviyesi ve HBV DNA bakılmalı ve yüksek 

seyrederse 

antiviral tedavi başlanmalı 

c.  En az 3 hafta önce antiviral tedavi başlanmalı ve kemoterapi kesildikten 

sonra 6 ay devam edilmeli 

d.  Karar için hepatit serolojisi ve HBV DNA seviyesine ihtiyaç vardır  

e.  Karar için hepatit serolojisi, HBV DNA seviyesi ve karaciğer biyopsi sonucuna 

ihtiyaç vardır  

8. 4. Kronik viral hepatit B zemininde akut viral hepatit A’ya bağlı fulminans gelişirse 

spesifik tedavi ne olmalıdır? 

a.  Lamivudin verilmeli 

b. Sadece destek tedavi verilir 

c. Ribavirin 

d.  IFN 



e.  Entekavir 

9. 5. Fulminan hepatitte aşağıdaki destek tedavilerinden hangisi önerilmez? 

a.  Laktuloz 

b.  %10 Dekstroz 

c.  Enfeksiyon profilaksisi için IV aminoglikozid 

d.  30 0 başın yükseltilmesi 

e.  Mannitol 

10. Aşağıdakilerden hangisi sekonder bakteriyel peritonit etkeni değildir? 

a. Pseudomonas aeruginosa 

b. Prevotella species 

c. Enterococcus faecalis 

d. Peptostreptococcus species  

e. Mycobacterium tuberculosis  

11. Kinolonların intraabdominal infeksiyonlarda ampirik tedavide kullanılabilmeleri için E. 

coli duyarlılık oranın en az ne kadar olması önerilmektedir? 

a. %90 

b. %80 

c. %70 

d. %60 

e. %50  

12. Beyin tümörü nedeniyle opere edilen hastayı, ameliyatından 3 saat sonra 

değerlendirmeniz istendi. Cerrahi proflaksi için başlanan sefazolin 1x1 gr devam 

ediyor. Ameliyata giren cerrah işlem sırasında operasyon sahasına kendi terinin 

damladığını söyledi. Sizden antibiyotik ismi önermenizi istiyor. Öneriniz ne olur? 

a. Meropenem başlanması 

b. Sefazolin 2x1 gr’a yükseltmek 

c. Takip 

d. BOS alınması 

e. Hiçbiri  



13. Genel cerrahi tarafından perfore apendisit nedeniyle opere edilecek hastanın cerrahi 

proflaksisi için öneriniz ne olur? 

a. Kontamine yaradır, sefazolin yeterlidir 

b. Kirli/infekte yaradır, tedavi gereklidir 

c. Kontamine yaradır, tedavi gereklidir 

d. Standart cerrahi proflaksi uygulanabilir 

e. Hiçbiri  

14.  Nekrotizan fasiitli bir hastada MRSA infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan, 14 

günü aşan sürelerde lökopeni yan etkisine dikkat edilmesi gereken antibiyotik 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Linezolid 

b. Daptomisin 

c. Vankomisin 

d. Tigesiklin 

e. Teikoplanin  

15.  67 yaşında diyabetik erkek hastaya 2 hafta önce sağ ayak birinci parmak 

amputasyonu uygulanıyor. Bir hafta önce eve gönderilen hastanın iki gün önce yüksek 

ateş, şuurunda değişiklik, ayağında ameliyat yerinde renk değişikliği ile acile 

getiriliyor. Yoğun bakıma alınan hastada ateş: 38.5C, NDS:110/dak., BK: 13.000 , CRP: 

100 olarak değerlendiriliyor. Ampirik tedavide aşağıdaki ilaçlardan hangisi önerilir? 

a. Ampisilin/sulbaktam 

b. Karbapenem 

c. Seftazidim 

d. Piperasilin/tazobaktam 

e. Klindamisin+siprofloksasin  

16.  Diyabetik ayak infeksiyonu olan bir hastada osteomiyelit tanısında altın standart 

aşağıdakilerden hangisidir. 

a.  İki yönlü ayak grafisi 

b.  Manyetik rezonans görüntüleme 

c. İşaretli lökosit sintigrafisi 



d. Kemik doku mikrobiyolojik incelemesi 

e. Kemik doku patolojik incelemesi  

17. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bruselloz tedavisinde 1. seçenek olarak 

kombinasyonlara girmemelidir? 

a.  Tetrasiklin  

b.  Doksisiklin 

c.  Gentamisin 

d.  Siprofloksasin  

e. TMP-SMZ  

18.  Yoğun Bakım Ünitesinde  takip edilen influenza pnömonisi için oseltamivir başlanan 

hastadan alınan nazofarengeal örnekten yapılan hızlı antijen testi negatif bulundu . 

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi doğrudur? 

a. RT-PCR testi istenir, oseltamivir kesilir. 

b. Yeni bir örnek alınarak antijen testi tekrarlanır, oseltamivire devam edilir. 

c. Yeni bir örnek alınarak antijen testi tekrarlanır, oseltamivir kesilir. 

d. RT-PCR testi  istenir, oseltamivire devam edilir. 

e. Yeni bir test yapılmasına gerek yoktur , oseltamivir kesilir.  

19.   İnfluenza A H1 N1 pnömonisi nedeniyle takip edilen hastada ateş  düşmüşken 

yeniden yükseldi ve yeniden solunum sistemi bulguları ortaya çıktı.  Hipotansiyon ve 

yaygın eritem tarzı döküntü gelişti. Aşağıdaki etkenlerden hangisi bu tabloya neden 

olabilir? 

a. Staphylococcus aureus 

b. Haemophilus influenzae 

c. Moraxella catarrhalis 

d. Klebsiella pneumoniae 

e. Mycoplasma pneumoniae  

20. Kist Hidatikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

a. En sık tutulan organ akciğerdir. 

b. Operasyon sonrası serolojik düzelme hızla gerçekleşir. 

c. Akciğerdeki kistler için en iyi tedavi yöntemi PAIR’dir.  



d. Kist hidatik tanısında radyolojik yöntemler serolojik yöntemlerden daha 

duyarlıdır. 

e. Ekinokokların yaşam döngüsü için sığır ve koyun kesin konaktır.  

21. Kist Hidatik tedavisinde preoperatif tedavi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

a. Protoskoleksleri inaktive eder. 

b. Kistin daha kolay çıkarılmasına yardımcı olur. 

c. WHO’nun önerilerine göre cerrahi tedaviden 4 gün önce başlanmalıdır. 

d. Nüks riskini azaltır. 

e. Hepsi  

22. Aşağıdakilerden hangisi Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin nozokomiyal bulaşında rol 

oynayan risk faktörlerinden değildir? 

a. Hastanın tanısının daha önceden bilinmemesi 

b. Hastalığın ağırlığı,  kanama varlığı. 

c. Hastadaki virüs yükünün yüksek olması  

d. Perkutan temas olması 

e. Hasta odasına maskesiz girmek.  

23.  Ascaris pnömonisi  sırasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz 

a. Öksürük ilacı 

b. Bronkodilatör 

c. Antihistaminik 

d. Kortizon 

e. Albendazol  

24. :Hayvan çalışması:Risk yok, insan çalışması yetersiz ise ilaç gebelikte FDA 

kategorisine göre kullanım için hangi gruba girer? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. X  



25. Ruboella IgM ve IgG tetkikleri negatif bulunan 28 yaşındaki bayana kurum doktoru 

kızamık aşısı olması gerektiğini söylüyor. Tekli kızamık aşısı bulunamadığı için bayana 

MMR yapılıyor. Aşı yapıldıktan sonraki günlerde adet gecikmesini fark eden bayanın 

aşı yapıldığı zaman 2 haftalık hamile olduğu belirlemiyor.  Tanı ve tedavi Yaklaşımınız 

ne şekilde olur? Yukarıdaki olgu için hangisi doğrudur? 

a. Gebeye konjenital rubella riki nedeniyle  medikal abortus öneririm 

b. Gebeye medikal abortus önermem (menfi) 

c. Intravenöz rubella anti serumunu ilk 72 saat içinde başlarım 

d. Antiserum ve eş zamanlı asiklovir IV yoldan başlarım 

e. Fetus umblikal kordon kanında rubella IgM ve IgG bakarım, sonucuna göre 

karar veririm  

26. İkinci çocuğuna hamile 36 yaşında bayan gebeliğinin 6 haftasında  (birinci  trimertr 

içinde iken) Herpes zoster (zona) enfeksiyonu geçiriyor. Tanı ve tedavi Yaklaşımınız 

ne şekilde olur? Yukarıdaki olgu için hangisi doğrudur? 

a. Gebeye konjenital enfeksiyon ve malformasyon olasılığı nedeniyle medikal 

abortus öneririm 

b. Intravenöz Varicella Zoster IgG ilk 72 saat içinde başlarım 

c. VZV IgG ile eş zamanlı asiklovir IV yoldan başlarım 

d. Fetus umblikal kordon kanında VZV IgM ve IgG bakarım, sonucuna göre karar 

veririm  

e. Herpes zoster (Zona) enfeksiyonu fetus açısından risk taşımaz  

27. VRE kontrol ve önleme faaliyetleri kapsamında hangi ifade yanlıştır? 

a.  Uygunsuz antibiyotik profilaksisi ya da tedavisi önlenmelidir. 

b.  Vankomisin, 3. kuşak sefalosporinler, antianaerob ajanlar ve florokinolonların 

kullanımı azaltılmalıdır. 

c. Standart önlemlere uygun olarak sıçrama olasılığı olan durumlarda (yara 

irrigasyonu, entubasyon vs.) maske kullanılmalıdır. 

d. Kolonize hastalar daptomisin ile dekolonize edilmelidir. 

e. Ünite kapatma rutin olarak uygulanmamalıdır.  

28. Aktif sürveyans uygulaması için doğru olmayan hangisidir? 



a.  YBÜ, yanık, Kİ transplantasyonu, onkoloji hastaları gibi riskli hastaları 

kapsamalıdır. 

b. Haftalık olarak, bulaş kesilene dek sürdürülmelidir. 

c. Rutin aralıklarla tekrarlanmalıdır. 

d. Sonuçlar negatif çıkana dek hastalar standart önlemlerle izlenmelidir. 

e. İnfekte ya da kolonize hastaların hastaneye tekrar yatması durumunda 

tanımlanmasını sağlayacak bir sistem oluşturulmalıdır.  

29. Febril nötropenik hastaların ampirik antibiyotik tedavilerine glikopeptid ekleme 

endikasyonlarından yanlış olanı işaretleyiniz. 

a. Derin nötropeni (nötrofil sayısı <100/mm3) 

b. Kateter enfeksiyonu şüphesi 

c. Deri- yumuşak doku enfeksiyonu 

d. Kan kültüründe Gram pozitif bakteri üremesi 

e. Hipotansiyon, sepsis veya şok  

30. Febril nötropenik hastaların ampirik antibiyotik tedavilerine aminoglikozid ekleme 

endikasyonlarından yanlış olanı işaretleyiniz. 

a. Gram negatif bakteremi (antibiyogram çıkana kadar) 

b. Gram negatif bakteri ile pnömoni şüphesi 

c. Antimikrobiyal direnç şüphesi veya kanıtlanması  

d. Ağır sepsis veya septik şok riski 

e. Nötropeninin 10 günden uzun sürmesi  

31. Mediastinitte antibiyotik tedavisi ortalama olarak ne kadar olmalıdır. 

a. 10 gün 

b. 3  hafta 

c. 6 ay 

d. 6 hafta 

e. 2 hafta  

32. Cerrahi girişim dışı neden olan desending nekrotizan mediastinite (DNM)  en sık 

olarak neden olan durum hangisidir? 

a. Ludwig anjini 



b. Özofagus rüptürü 

c. Orofaringeal apse 

d. Tonsillit 

e. Odontojenik enfeksiyonlar.  

33. İnfektif endokardit düşünülen doğal kapaklı hastalarda ampirik olarak hangi 

antibiyotik rejimi başlanmalıdır? 

a. Vankomisin+gentamisin 

b. Ampisilin sulbaktam+gentamisin 

c. Penisilin G+gentamisin 

d. Penisilin G+siprofloksasin+gentamisin 

e. Seftriakson+gentamisin  

34. İnfektif endokardit nedeniyle ameliyat edilmiş hastanın kapak kültüründe üreme 

olması halinde  antibiyotik tedavisi ne kadar sürdürülmelidir? 

a. Tedavinin başlangıcından itibaren 4 hafta 

b. Tedavinin başlangıcından itibaren 6 hafta 

c. Ameliyattan itibaren 4 hafta 

d. Ameliyattan itibaren 6 hafta 

e. Ameliyattan itibaren 2 hafta  

35.   Tetanoz hastalığını meydana getiren toksin  aşağıdakilerden hangisidir ? 

a.  Tetanolizin 

b.  Tetanospazmin 

c.  Hemolizin 

d.  Lökosidin  

36.  Tetanoz tedavisinde aşağıdaki antibiyotiklerden hangisini öncelikle tercih edersiniz? 

a. penisilin 

b. sefalosporin 

c. metronidazol 

d. doksisiklin  

37. C. difficile infeksiyonunun ilk episodu ağır seyrederse aşağıdaki tedavi 

seçeneklerinden hangisi uygulanır? 



a. Azalan dozlarda oral Vankomisin 

b. 4x125mg PO Vankomisin 

c. 3x500mg PO Metronidazol 

d. 4x500mg PO Vankomisin + 3x500mg IV Metronidazol 

e. 4x125mg IV Vankomisin  

38. Aşağıdakilerden hangisinin C. difficile infeksiyonu salgınının kontrolünde yeri yoktur? 

a. Diyare devam ettiği sürece temas izolasyonu 

b. El hijyenine uyum ve el hijyeninde alkol bazlı el antiseptikleri yerine su ve 

sabunun kullanılması 

c. Asemptomatik taşıyıciların tespiti ve tedavisi 

d. Hastaların kohortlanması 

e. Sağlık personeli ve ziyaretçilerin eldiven ve önlük kullanması  

39. Tulareminin en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Lenf nodu süpürasyonu 

b. Eritema nodozum 

c. Menenjit 

d. Hepatit 

e. Osteomiyelit 

40. Orofaranjiyal tularemide hastalığın seyrini uzatan en önemli faktör aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Uygun antibiyotiğin bakteriyostatik olması 

b. Uygun antibiyotiğin geç başlanması 

c. Lenf nodunun spontan drenajı 

d. Lenf nodunun cerrahi eksizyonu 

e. Antiinflamatuvar kullanımı 

41. Ventilatörle ilişkili pnömoninin ampirik antibiyotik tedavisi için aşağıdakilerden 

hangisi uygun değildir?          

a. Her ünite kendi florasına göre ampirik tedavi protokolü geliştirmelidir 

b. Tedavide gecikme mortalite artışı ile sonuçlanır   

c. Uygun olmayan ampirik tedavi mortalite artışına neden olur  



d. Tanı öncesi alınmış olan endotrakeal aspirat kültürleri ampirik tedaviye 

yardımcı olabilir 

e. Ampirik tedavi uluslar arası kabul gören klavuzlara göre seçilmelidir.  

42. Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a. Radyolojik bulgular oldukça güvenilirdir     

b. Kalitatif endotrakeal aspirat kültürünün duyarlığı düşüktür 

c. Kan kültürleri yüksek oranda pozitiftir     

d. Endotrakeal aspiratın Gram boyalı incelemesi ampirik tedavi seçiminde 

yardımcı olur         

e. Trakeal sekresyonlarda artış her zaman pnömoni lehine 

değerlendirilmelidir 

43. ESBL salgılayan mikroorganizmalara bağlı gelişen üriner sistem enfeksiyonlarının 

parenteral yoldan ampirik tedavisinde kullanılabilen antimikrobiyalleri seçiniz 

I) İmipenem  II) Tigesiklin  III) Sefoksitin   

IV) Siprofloksasin        V) Piperasilin+tazobaktam  

a. I, V   

b. II, III, IV  

c. II, V   

d. I, II, III  

e. II, III, V 

44.  Aşağıdaki ESBL tiplerinden hangisi toplum kökenli enfeksiyonlarda görülmektedir 

a. SHV2  

b. TEM26  

c. TEM51  

d. CTX-M15  

e. SHV5  

45. Hangisi postoperatif ilk 48 saatte görülebilen infeksiyondur? 

a. Üriner infeksiyon 

b. Pnömoni 

c. Toksik şok sendromu 



d. Kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyonu  

e. Endokardit 

46. Hangisi tek başına postoperatif  ilk 48 saatte ampirik antimikrobiyal tedavi 

endikasyonudur? 

a. Barsaktan intraperitoneal kaçak 

b. İdrarda lökositüri 

c.  39 C üstünde ateş 

d. Hepsi 

e. Hiçbiri 

47. Aşağıdaki hasta gruplarından hangisinde ciddi infeksiyon varlığına rağmen vücut 

sıcaklığı normal olarak ölçülebilir? 

a. Kistik fibrozis hastaları 

b. KOAH hastaları 

c. Santral venöz kateteri olan hastalar 

d. Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) uygulanan hastalar 

e. Akut disemine ensefalomiyelit (ADEM) hastaları  

48. Aşağıdaki ateş ölçüm bölgelerinden hangisi vücut sıcaklığını en doğru yansıtır? 

a. Timpanik ölçüm 

b. Koltuk altı ölçüm 

c. Rektal prob 

d. Oral ölçüm 

e. Temporal arterden ölçüm 

49.  Protez eklem infeksiyonlarında biyofilmdeki etkinliği nedeniyle yeğlenen 

antibiyotik hangisidir?  

a.  Sefazolin 

b.  Gentamisin 

c.  Rifampisin 

d.  Siprofloksasin 

e.  Linezolid 



50. Protez eklem infeksiyonu olan hastada eklem revizyonu yapılmışsa uygun 

antimikrobik tedavi süresi hangisidir? 

a. 2-4 hafta  

b.  En az 6 hafta  

c. 1 yıl 

d. İnflamasyon göstergeleri düzelinceye kadar  

e. Klinik düzelme sağlanıncaya kadar 

 

 

 

 

 

 

 


