
TS SORULARI 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sekreterde bulunması gereken özelliklerden değildir? 

a) Sağlıklı insan ilişkilerini bilmeli 

b) Büro ve otomasyon sistemini bilmeli 

c) Büro servis kurallarını bilmeli 

d) Yazışma ve raporlama sistemini bilmeli 

2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz? 

a) Yüz yüze görüşmeler, 

b) Halka hitaplar, 

c) Telefonla yapılan görüşmeler, 

d) Fotoğraflar 

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir? 

a) Karşımızdakini dinlemek 

b) Kendi bildiğini yapmak 

c) Kendini tanımak 

d) Kendini açmak 

4. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir? 

a) Korkular 

b) Ön Kabuller 

c) Unutkanlık 

d) Duyarsızlık 

5. Aşağıdakilerden hangisi elektronik hasta kaydının yararlarındandır? 

a) Veri güvenliği sağlar. 

b) Araştırmaları kolaylaştırır. 

c) Bilgiye anında erişim sağlar. 

d) Hepsi 

6. Belgelerin oluşmasında, bilginin üretilmesini, düzenlenmesini ve korunmasını kontrol eden 

disipline ne denir? 

a) Belge 

b) Belge yönetimi 

c) Belge üretimi 

d) Arşivleme 

7. Terimlerle uğraşan bilim dalına ne denir? 

a) Kelime  

b) Terminoloji 

c) Tıbbi Terminoloji 

d) Hastalık 

8. Hastanın doktora başvurmasını gerektiren şikayete ne denir? 

a) Semptom 

b) Prognoz 

c) Bulgu 

d) Hastalık 

9. Dokularda oksijen azlığı hangi tıbbi terimle anlatılır? 

a) Hipoksi 

b) Dispne 

c) Anoksi 

d) Asfiksi 

10. Kandaki eritrositlerin azalması sonucu aşağıdaki hastalıklardan hangisi oluşur? 



a) Anevrizma 

b) Eritrositoz 

c) Emboli 

d) Anemi 

11.Yemek borusu ve midenin aletle incelenmesine ne denir? 

a) Kolostomi 

b) Endoskopi 

c) Kolonoskopi 

d) Laparoskopi 

 

12. Deride içinde iltihap bulunan kabarıklık hangi tıbbi terimle anlatılır? 

a) Nodül  

b) Vezikül 

c) Püstül 

d) Ekimoz 

13. Erkekte kısırlık hangi tıbbi terimle anlatılır? 

a) Endometrit 

b) Histerektomi 

c) İmpotans 

d) Myom 

14. Tıbbi arşivde en son kullanılan en iyi saklama yöntemi hangisidir? 

a) Raflı sistem 

b) Raylı sistem 

c) Mikrofilm 

d) Dolaplar 

15. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları ile ilgili yanlıştır? 

a) İstendiğinde hasta ve yakınlarına verilir. 

b) Hasta dosyaları 10 yıl saklanır. 

c) Dosyadaki bilgiler gizlidir. 

d) Adli dosyalar kanıt niteliği taşır. 

16. Hasta dosyası ile ilgili Tıbbi Sekreterin sorumlulukları nelerdir? 

a) Kayıtların yapılmasından 

b) İşlemlerin yürütülmesinden, 

c) Tamamlanmasından ve saklanmasından  

d) Hepsi 

17. Karanlıkta ağaçlara baktığımızda yaprakları yeşil olarak algılarız. Buna algılamada ne denir? 

a) Renk değişmezliği 

b) Büyüklük değişmezliği 

c) Zıtlık 

d) Motivasyon 

18. Hangisi dahiliye bölümünün bakmadığı hastalıklardandır? 
a) Talasemi 

b) Allerji 

c)Obezite 

d)Kalp Hastalığı 
19. En tehlikeli yorgunluk nedir? 



 a) Fiziksel Yorgunluk 

 b) Zihinsel Yorgunluk 

 c) Psikolojik Yorgunluk 
 d) Depressif Yorgunluk 

20. Hasta yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılması gereken 

nedir?                                                            

 a) Bilinç kontrolü yapılır                                                    
 b) Solunum yolu açıklığı sağlanır   

 c) Solunum kontrolü yapılır       

 d) Kalp masajı yapılır                                                        
22. . Travma ve suda boğulma durumunda, ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır? 

a) Hemen aranır. 

b) 15 dakika temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır. 

c) 5 tur göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır. 

 

23. Bebeklerde dış kalp masajı yaparken aşağıdaki tekniklerin hangisi kullanılır? 
a) Bir elin topuğu ile 

b) 4 parmak ile 

c) 2 elle 

d) 2 parmak ile 
24. Çamaşır suyu içen birisi için uygulanacak ilk işlem ne olmalıdır? 

a)  Kusturulmalıdır 

b)  Kusturulmalı ve bol su içilmelidir 
c)  Kusturulmadan hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilmelidir 

d)  Çamaşır suyu içen kimse yatırılarak kendi kendine iyileşmesi beklenir 

25. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin öğelerinden değildir? 

a) Kullanılan ses tonu 

b) Jest ve mimikler 

c) Hız 

d) Vurgu 
26. Göğüs ağrısı olan hastaya hangi pozisyon verilir? 

a)    Şok pozisyonu 

b)    Koma pozisyonu 

c)    Sırt üstü yatar pozisyon 
d)    Yarı oturur pozisyon 

d)  Cisim batmışsa çıkartılmaz 

28. Hangisi sinüzitin komplikasyonudur? 

a) Amnesia 

b) Menenjit 
c) Cephalgia 

d) Konfüsion 

d) 2 kurtarıcı solunumdan sonra aranır.  

22.Solunumun değerlendirilmesi ne kadar süre ile yapılmalıdır?                                                    

a) 5 sn                                                 
b) 15 sn                                                           
c) 1 dk                                                 
d) 20 sn  

27. Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım ilkelerinden olmayan hangisidir?  
a)  Göz bol su ile yıkanır 

b)  Kirpik,toz vb görülüyorsa temiz bir bezle alınır 

c)  Kazazedenin görüşünü engellememek için her zaman sadece yaralı göz kapatılarak sevk edilir  



29. Damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyon? 

a) Suçiçeği 

b) Hepatit 
c) Siroz 

d) Dizanteri 

30. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin avantajlarından değildir? 

a) Soru sorulabilir. 

b) Zamanla unutulabilir ya da değişebilir. 

c) Anlaşılmayan konulara açıklık getirilebilir. 

d) Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunulabilir. 
 

31. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi ile ilgili hangisi 

yanlıştır?                                                               
a) Dilin geriye kaçarak hava yolunu tıkaması engellenir  

b) Ağız kontrolü önce göz ile yapılır                                                

c) Tüm bu hareketler yumuşak şekilde yapılmalıdır  
d) Önce baş çene pozisyonu verilir daha sonra ağız içi kontrol edilir   

32. Sara krizinde ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir 

uygulamadır?                                                                       

a)  Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.                        
b)  Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır.                                                       

c)  Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır.                                                          

d) Kolonya,soğan vb. koklatılmaz..                                                 

33.Sık idrara çıkma hangi tıbbi terimle anlatılır? 

a) Anüri 

b) İdrar Retansiyonu 

c) Noktüri 

d) Poliüri 

 c)  Otomobil kazaları   

 d)  Yıkıntı altında kalma    
35. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardımda 

yanlıştır?                                                                        

 a) Kendimizin can güvenliğini sağlamalıyız.  

 b) Hastanın akciğerlerindeki suyu çıkartmalıyız 
 c) İlkyardımcı tek değilse bilinç kontrolünden sonra hemen 112 aranmalı 

 d) İlk yardımcı tekse 5 tur kalp masajı ve suni solunumdan sonra 112  

  d)   Yüksek ateş       

37. Aşağıdakilerden hangisi arı sokmasında ilkyardımda yanlıştır? 
a)  Derinin üzerinde arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır 

b)  Alerjisi olanlarda tıbbi yardım istenir 

c)   Eğer arı ağızdan sokmuşsa nefes alması güçleşiyorsa buz emmesi sağlanır 

d)   Sıcak uygulama yapılır 

34. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden 

değildir?                                                                         

 a)  Spor ve iş kazaları                                                                   
 b)  Şeker 

36. Aşağıdakilerden hangisi havale sebebi değildir?                                                                          

  a)  Kafa travmalarına bağlı beyin travması  

  b)  Üşüme                                                             
  c)  Beyin enfeksiyonları                                                                 



38. .Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve 

anlamlandırılması sürecine ne denir? 

a) Aktif dinleme 

b) Algı 

c) Sempati  

d) Empati 

39. Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru 

olarak anlamasına ne denir? 

a) Aktif dinleme 

b) Algı 

c) Sempati  

d) Empati 
40. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi 

uygundur? 

a)Dışarı çıkan organlar içeri sokulur 
b)Organlara dokunulmaz,üzeri nemli bir bezle örtülür 

c)H/Y yüzükoyun pozisyonda yatırılır 

d)Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir 

41. Burnu kanayan bir kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır? 
a) Pamukla tampon yapılmalıdır 

b)Sırtüstü yatırılmalıdır 

c)Oturur pozisyonda burun kanatlarına baskı uygulanır 
d)Başı geriye yatırılmalıdır 

42. Bademciklerin iltihabı hangi tıbbi terimle anlatılır? 

a) Tonsilit 

b) Larenjit 

c) Farenjit 

d) Bronşit 

43. Ateş nedeniyle oluşan havaleler hangi yaşlarda sık görülür? 
a)6 ay 6 yaş arası çocuklarda 

b)  İlkokul çocuklarında 

c) Her yaşta 

d)1 yaşına kadar olan bebeklerde 

44. Algıda seçiciliği etkileyen iç faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Zıtlık 

b) Öğrenme 

c) Büyüklük 

d) Yansıtma 
45. Çocuklarda solunumun normal değeri, aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 20- 25/ dakika. 
b) 30- 50/ dakika. 

c) 12- 20/ dakika. 

d) 15- 20/ dakika. 
e) 20- 30/ dakika. 

46. Çift görme hangi tıbbi terimle anlatılır? 

a) Diplopi 

b) Fotofobi 

c) Katarakt 

d) Miyopi 

47. Aşağıdakilerden hangisi belge çeşitlerinden değildir?  

a) Kitaplar 



b) Süreli Yayınlar 

c) Müsveddeler 

d) Mikroformlar 
48. Aşağıdakilerden hangisi,temelyaşam bulgusu değildir? 

a) Bilinç 

b) Solunum 
c) Kan şekeri 

d) Nabız 

49. “Çoğu zaman başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almayı bir fazlalık olarak görmekteyiz.” 

Yukarıdaki tanım hangi iletişim engelini bize açıklamaktadır? 

a) Alınganlık 

b) Ben merkezcilik 

c) Ön kabuller 

d) Duyarsızlık 
50. Aşağıdakilerden hangisi, hasta veya yaralının baştan ayağa muayenesidir? 

a) Acil muayene 

b) İlk yardımın ABC’ si 

c) Birinci değerlendirme 

d) İkinci değerlendirme 

e) İlk yardım değerlendirmesi 

 

 


