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Bronşiyolit / T-A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tanımını yapar.
Etiyolojiyi bilir.
Semptomları açıklar.
Ayırıcı tanıyı yapar.
Tanı yöntemlerini bilir.
Hastaneye yatış endikasyonlarını bilir.
Komplikasyonları tanır.
Tedavisi konusunda bilgi sahibidir.

Soru Kökü

*1.

Akut bronşiyolitin tanımını yapınız?

2.

Akut bronşiyolitin en sık etkeni ve diğer
etkenler nelerdir?

Sorunun Cevabı

Puan

2 yaşın altında nezle ile tetiklenen ilk hışıltı atağına denir.

10

En sık etken: RSV
Diğer etkenler: İnfluenza, parainfluenza, adenovirus,
human metapnömovirus, mikoplazma, klamidya

10

30

3.

Akut bronşiyolit tanısı konulan bir
hastada ağırlık derecesini nasıl
belirlersiniz ?

Oksijen saturasyonu ve hışıltının şiddetine göre belirlenir.
Saturasyon göre; %93 ün üstü hafif, %86-93 arası hafif,
%86 nın altı ağır olarak değerlendirilir. Hışıltının şiddetine
göre ise; ekspiryumun sonunda ronkus varsa hafif,
ekspiryum boyunca var ise orta, wheezing varsa ağır
olarak değerlendirir.

*4.

Akut bronşiyolitin hastaneye yatış
endikasyonlarını sayınız ?

Ağır akut bronşiyolit olması, alta yatan kardiyak
problemin /immün yetmezliğin olması, beslenememesi,
toksik görünmesi, 3 ayın altında olan term, 1 yaşın altında
olan preterm bebekler, sosyal endikasyon

20

5.

Akut bronşiyolitin tedavisi nasıl
planlarsınız ?

-Hafif olanlarda tedaviye gerek yok, tetikleyicilerden uzak
tutulur (sigara dumanı)
-Orta şiddete olanlar acilde 4 saat oksijen ve bronkodilatör
verilir bulgular düzelirse bronkodilatör ile eve gönderilir,
düzelmez ise yatırılır.
-Ağır olanlar ise hastaneye yatırılır

30

6.

Diğer

Kanaat notu (öğrencinin ilgi, tutum ve ders devamı gibi
durumlardan verilen puandır. En fazla 5 puan verilebilir)

……

TOPLAM PUAN

Öğrencinin
aldığı puan

100

*Altın Standart Basamağı: Bu basamaktaki soruyu mutlaka doğru cevaplaması gerekir. Doğru cevaplamaz ise diğer basamaklardaki soruları doğru
cevaplandırmış olsa bile bu sorudan başarısız sayılır.

Soru/ları Kontrol Eden Öğretim Üyesi
(ABD Başkanı)
Adı – Soyadı
İmza

Soru/ları Kontrol Eden Öğretim Üyesi
(Eğitim sorumlusu)
Adı – Soyadı
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