
3. SINIF  AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ DERS İÇERİĞİ 
 

 Ağız, diş ve çene hastalıkları cerrahisi giriş 

 

 Ağız cerrahisinde uyulması gereken kurallar, asepsi, antisepsi 

 

 Hasta anamnezi 

 

 Muayene teknikleri 

 

 Cerrahi uygulanacak hastaların laboratuvar ve radyolojik tetkikleri 

 

 Cerrahi uygulanacak hastalara sistemik yaklaşım 

 

 Cerrahi uygulanacak hastalara sistemik yaklaşım ve konsültasyon 

 

 Ağız cerrahisinde kullanılan temel aletler 

 

 Diş çekim aletleri 

 

 Diş çekimi, endikasyon ve kontrendikasyonları 

 

 Diş çekiminde mekanik prensipler 

 

 Alt ve üst çenede diş çekim teknikleri 

 

 Diş çekim komplikasyonları 

 

 Komplikasyonlu çekim 

 

 Açık çekim 

 

 İnsızyon ve flap teknikleri 

 

 Ağız, Diş ve Çene cerrahisinde sık  kullanılan ilaçlar 

 

 Yara iyileşmesi ve komplikasyonları 

 

 Kanama 

 

 Diş Hekimliğinde acil tıbbi yaklaşımlar



3. SINIF ANESTEZİ DERS İÇERİĞİ 

 

 Anestezinin tarihçesi 

 Ağrı 

 Diş ağrısının izlediği anatomik yollar 

 Diş hekimliğinde lokal anestezinin kullanımı 

 Lokal anesteziklerin yapısı 

 Loka lanesteziklerin etki baslangıcına etkili faktörler 

 Lokal anestezik maddeler 

 Amid tipi lokal anestezikler 

 Ester tipi lokal anestezikler 

 Lokal anestezik olarak kullanılan diğer ilaçlar 

 Fasiyal bölge sinir anatomisi 

 Lokal anestezi teknikleri 

 Maksillaya yönelik teknikler 

 Mandibulaya yönelik teknikler 

 Lokal anestezi sonrası görülebilecek komplikasyonlar 

 Genel anestezi nedir, diş hekimliğinde kullanımına giriş 

 Genel anestezide kullanılan ilaçlar 

 Dental girişimlerde genel anestezi endikasyonu 

 Premedikasyonda kullanılan ilaçlar 

 Trakeal entübasyon 

 Sedasyon 

 Anestezi tarihi ve diş hekimliğinde kullanım 

 Anestezide kullanılan ilaçlar 

 Sedasyon ve komplikasyonları 

 

 
 

4. SINIF AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ DERS İÇERİĞİ 
 

 Maksiller sinus hastalıkları ve tedavileri 

 Gömülü dişler 

 Preprotetik cerrahi 

 TME rahatsızlıkları ve tedavileri 

 Çenelerde görülen kistler 

 Kistlerin oluşumu 

 Kistlerin sınıflandırılması 

 Odontojenik Kistler 

 Non odontojenik Kistler 

 Kistlerin Tedavi Yöntemleri 



  Apikal Rezeksiyon ve Endikasyonlar 

 

 Çene Yüz Bölgesinde Görülen Tümörler 

 Odontojenik Tümörler 

 Non odontojenik Tümörler 

 Çeneyüz Bölgesinde Görülen Enfeksiyonlar 

 Enfeksiyon Çeşitleri 

 Enfeksiyon Tedavi Yöntemleri 

 Oral ve Maksillofasiyal travma 

 

 
 

4. SINIF AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI DERS İÇERİĞİ 
 

 Vezikülobüllöz hastalıklar 

 
 Ülseratif hastalıklar 

 
 Beyaz lezyonlar 

 
 Kırmızı – Mavi lezyonlar 

 
 Pigmente lezyonlar 

 
 Verrüköz- Papiller lezyonlar 

 
 Bağ doku lezyonları 

 
 Çenelerin maligniteleri 

 
 Metabolik ve genetik hastalıklar 

 
 Diş anomalileri 

 

 

 
5. SINIF İMPLANTOLOJİ  DERS İÇERİĞİ 

 

 İmplantolojiye giriş ve tarihçe 

 
 Osseointegrasyon kavramı 

 
 İmplant cerrahisi öncesi hastanın sistemik durumunun değerlendirilmesi 

 
 İmplant cerrahisi öncesi hastanın anatomik olarak değerlendirilmesi 

 
 İmplant cerrahisi öncesi hastanın radyolojik olarak değerlendirilmesi 



 Kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi 

 
 İmplantın cerrahi olarak planlaması 

 
 İmplant cerrahisi 

 
 İleri implant cerrahisi ve biyomateryaller 

 
 İmplant cerrahisinde yumuşak doku planlaması 

 
 İmplant yerleştirmesinde zamanlama 

 
 İmmediyat implant uygulaması 

 
 Flepsiz implant cerrahisi 

 
 Vaka tartışması 

 
5. SINIF ÇENE YÜZ CERRAHİSİ VE PROTEZİ DERS İÇERİĞİ 

 

 Distraksiyon Osteogenezisi 

 
 Maksillofasiyal bölgede kullanılan flepler 

 
 Maksillofasiyal rekonstrüksiyon 

 
 

 

 
5. SINIF AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ DERS İÇERİĞİ 

 

 Dudak Damak Yarıkları 

 
 Ortognatik cerrahi 

 
 Greftler 

 
 Ortodontik cerrahi, planlama, 

 





 


