YAYINCILIK

Mesleki Teknik Anadolu Liseleri
Sağlık Hizmetleri Alanı
Sayın idareci ve meslek öğretmenlerine;

2019 - 2020 öğretim yılı için hazırlamış olduğumuz
yayınlarımızı tanıtan bu kataloğumuzda meslek dersleri
modül ve kaynak kitaplarımız yer almaktadır.
Modül ve kaynak kitaplarımız, meslek dersleri
öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler
doğrultusunda geliştirilip düzenlenmiştir.
Geçmişte değişik matbaalarda bastırdığımız
kitaplarımızı bu öğretim yılında kendimize ait Web
- Matbaa Tesislerimizde hazırlayıp hizmetinize
sunmaktayız.
28 yıldır aynı heyecan ve azimle yerine getirmekte
olduğumuz Meslek Dersleri Yayıncılığı siz sayın
hocalarımızın desteği ile daha ileriye taşımaya azimliyiz.
Ülkemizin mesleki insangücü eğitimine katkı sağlayan,
siz değerli eğitimci ve öğretmenlerin takdirleri ile daha
iyi yayınlar yapacağımıza olan inancımız tamdır.
2019 - 2020 öğretim yılının siz sayın hocalarımıza
ve sevgili öğrencilerimize sağlık, başarı ve
mutluluklar getirmesini dileriz.

İlgiyle, bilgiyle, sevgiyle...

YAYINCILIK

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri / Sağlık Hizmetleri Alanı

Ebe Yardımcılığı
Hemşire Yardımcılığı
Sağlık Bakım Teknisyenliği
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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELİ / SAĞLIK ALANI
2019-2020 ÖĞRETİM YILI KİTAP LİSTESİ
SIRA
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DERS ADI

KİTAP KODU

Mesleki Gelişim
Mesleki Gelişim
(Sinan Kaplan)
Anatomi ve Fizyoloji
Anatomi ve Fizyoloji
(Prof.Dr.M.Ersoy-S. Kaplan)
Meslek Esasları
Meslek Esasları (Güler ÖZ)
Beslenme
Beslenme
(Aynur Türkoğlu-Ayşe Bayer)
Ofis programları
Ofis programları
(Ozan Kara)

Yayın
Durumu
Modül
K.Kitap

Okutulduğu
bölüm
ORTAK

Modül
K.Kitap
Modül
K.Kitap
Modül
K.Kitap

HEMŞİRE YARD.
EBE YARDIMCILIĞI
SAĞLIK BAK. TEKN.

Modül
K.Kitap

Aseptik uygulamalar
Hastanın Kişisel bakımı
Hastanın Kişisel bakımı
(Güler ÖZ)
İlk Yardım
İlk Yardım
(Sinan KAPLAN)
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
( M.Küçükaltun & Dr. M.Küçükaltun)
Mesleki Hak ve sorumluluklar
Mesleki Hak ve sorumluluklar
(Hikmet GÜRBÜZ)
Sistem Hastalıkları
Sistem Hastalıkları
( M.Küçükaltun & Dr. M.Küçükaltun)
Yenidoğan ve Çocuk sağlığı
Yenidoğan ve Çocuk sağlığı
(Ç. Gaçlü ÖZ-Yrd. Doç Dr. Ayşegül KOÇ)
Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması
Kadın Hastalıkları ve Aile Planlan
(Gülsüm ALICI)
Temel İlaç Bilgisi
Özel bakım uygulamaları
Özel bakım uygulamaları
(Çağla Güçlü ÖZ- Ayşegül KOÇ)
Doğum öncesi izlem ve doğum
Doğum öncesi izlem ve Doğum
(A.Talaş-G. ALICI)
Mesleki ve temel Uygulamalar

Modül
Modul

Modül

Sağl. Bak. T.

Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Sağlık Psikolojisi
ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI
Anatomi Atlası

Modül
Modül

Alan Ortak
Dal ortak

Kitap
Modul
Kitap
Modül
Kitap
Modül
Kitap

HEMŞİRE
YARDIMCILIĞI.
EBE YARDIMCILIĞI
SAĞLIK BAKIM
TEKNİSYENLİĞİ

Modül
Kitap
Modül
Kitap
Modül
Kitap
Modül
Modül

Hem. Yrd. +
Ebe Yard.

Hem. Yrd.

Kitap
Modül
Kitap

KAYNAK
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A. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Alanı IX. Sınıﬂarında
Okutulacak Kitap-Modüller
1- Mesleki Gelişim
Bilindiği üzere mesleki gelişim kitabı, Mesleki ve Teknik
Anadolu liselerinin IX SINIFLARINDA tüm bölümlerde ortak
olarak okutulmaktadır. “Mesleki Gelişim Dersi”, Ayakkabıcılık bölümünden, gazetecilik bölümüne; motor bölümünden,
Hasta yaşlı bakım bölümüne kadar bütün meslek okullarında
ortak olarak okutulan bilgileri içermektedir.
MODÜL; Bu modül içeriğine 2016-2017 öğretim yılından itibaren eklenen “Ahilik” ile ilgili bir modül daha eklendi. 7 modül halindeki bu ders içeriğinin yer aldığı kitabın hacmi Yaklaşık 550 sayfayı bulmuştur.
Bilindiği gibi “Mesleki Gelişim Dersi”, Ayakkabıcılık bölümünden, gazetecilik bölümüne; motor bölümünden, Hasta
yaşlı bakım bölümüne kadar bütün meslek okullarında ortak
olarak okutulan bilgileri içermektedir. Bazı meslek dersleri
öğretmenlerimizin haftada 2 saat okutulan bu denli kapsamlı
dersin bakanlık modülünü okutmakta kararlı durmaları nedeniyle MODÜLLERİN TÜMÜ TEK KİTAP HALİNDE basılıp satışa
sunulmuştur.

KAYNAK KİTAP ; Sağlık Meslek eğitiminin kendine has bir
özelliği olduğunu, Mesleki Gelisim dersi modül içeriğinin sağlık mesleklerini kapsamadığını düşünen bazı öğretmenlerimizin
önerileri ile sağlık meslek eğitiminin içeriğine ve kavramına yönelik dersin konularını da içeren ve daha az sayfa kapsamlı bir
kitap Ankara’da bir sağlık meslek dersleri öğretmenimize hazırlattırılarak baskısı satışa sunulmuştur. Söz konusu kitap sağlık
meslek öğretmeni tarafından hazırlanmıştır. Kitapla ilgili diğer
detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almakta olup isteyen okullarımıza örnek kitap gönderilmektedir.
Bu dersin Her iki kitabının da power point sunumlarının yer
aldığı CD kitap siparişi yapan okullarımıza Öğretmen örnekleri
ile gönderilmektedir.
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B. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Alanı X. Sınıﬂarında
Okutulacak Kitap-Modüller
Bu alanda Anatomi ve Fizyoloji, meslek esasları, beslenme ve de Ofis programları olmak üzere dört
adet ders bulunmaktadır. Her dersin modül ve kitapları yayınevimizce ayrı ayrı satışa sunulmaktadır.

1. Anatomi ve Fizyoloji
Bilindiği gibi, Sağlık meslek eğitiminin en temel formasyon dersi olan anatomi ve ﬁzyoloji dersidir.
Bu
dersin MTAL Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş modülü
tamamlanmış ve bu modüller Yayınevimize ait matbaa tesislerimizde orjinal büyüklükte ve renkli baskı ile tek kitap
halinde basımı yapılmaktadır.. İstendiğinde okullarımıza
örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu modülün; Power Point ortamında hazırlanmış
olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilmektedir.

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi eksiklikleri ve estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından
bildirildi ve bundan iki yıl önce aynı programa yönelik olarak,
daha önce bir çok üniversitemizin tıp fakültesinde Anatomi
Öğretim Üyesi olarak ders vermiş olan ve halen OKAN ÜNİVERSİTESİ Anatomi Öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr.
Mehmet Ersoy ve deneyimli sağlık meslek öğretmeni olan
Sinan Kaplan tarafından hazırlanmış olan kitabımızı da okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap
talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen
örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.
Ayrıca Anatomi ve fizyoloji dersi öğretiminde kaynak olabilecek olan ANATOMİ ATLASI ve TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
satışımız da bulunmaktadır.
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2. Meslek Esasları
MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık
bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan meslek esasları derslerinin MTAL Sağlık Alanına
Özel olarak düzenlenmiş modülleri tamamlanıp MEGEP
web sayfasında yayınlanmıştır. İsteyen okullarımıza bu
modüllerin toplamı 10 adet olan ayrı ayrı fasiküler düzende ve tek bir kitap halinde de basılmıştır. İstendiğinde
okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize
modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modüllerin hazırlanmasındaki bir takım bilgi eksiklikleri ve estetik noksanlıklar olduğu bazı öğretmenlerimiz
tarafından bildirildi ve geçtiğimiz öğretim yılında Meslek
esasları ve tekniği dersi kitap yazarımız ve geçmişte çok
sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık
eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş ve aynı zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz
hocamızın hazırladığı kaynak kitabı okullarımızda ihtiyaç
duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak
isteriz. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si
de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz
öğretmen örnek kitabı ile birlikte sunulacaktır.
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3. Beslenme
MTAL hemşire yardımcılığı - Ebe yardımcılığı – Sağlık
Bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak ola- rak okutulacak olan Beslenme dersinin modülü tamamlanmış ve
MEGEP sitesinde yayımlanmıştır. İsteyen okullarımıza bu
modülleri, toplamı 3 adet olan ayrı ayrı fasiküler düzende
ve tek bir kitap halinde de basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında
hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize modül
ki- tabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi ve eksiklikleri ile
estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi. Bunun üzerine Çerçeve öğretim programının tümünü içeren yayın olarak Ankara üniversitesi tıp
fakültesi cebeci hastanesinde Baş Diyetisyon olarak görev
yapmakta olan Aynur Ünsal Karaoğlu ile emekli sağlık
meslek öğretmeni Ayşe Bayer tarafından düzenlenmiş
bulunan kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve
öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde
bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek
kitabı ile birlikte gönderilecektir.
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4. Oﬁs Programları
MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık
bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan oﬁs programları derslerinin dersinin modülü tamamlanmış ve MEGEP sitesinde yayımlanmıştır.
İsteyen okullarımıza bu modüllerin toplamı 10 adet
olan ayrı ayrı fasiküler düzende ve tek bir kitap halinde de
basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır.
Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış
olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modül olarak düzenleme ve basımı yapılan metinlerde bir değişiklik yapamıyoruz. Bunlar resmi sayılabilecek
metinlerdir. Nasıl yazıldıysa öylece okuyucuya ulaştırmaya
özen gösteriyoruz. Ancak bilgisayar alanı çok devingen ve
hızladeğişiklik gösteren olan bir alandır. Bir yıl içinde bile
birkaç yenilik yapılmasını gerektiren düzenlemelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu gerekçe ile çerçeve öğretim programına sadık kalınmak koşulu ile en son değişiklikleri içeren
kitap yayınlanması ihtiyacı düşünülerek bilgisayarda ofis
programları sistemi konusunda birikimli olan Sağlık Meslek Lisesi meslek dersleri öğretmeni Ozan Kara tarafından
düzenlenen kaynak kitabı öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz.
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SAĞLIK ALANI XI. SINIF ALAN ORTAK DERSLERİN KİTAP VE MODÜLLERİ
1- MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR
Bu dersin Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap
halinde basımı yapılmıştır. Toplam olarak 96 sayfalık bir
kitap halinde basılmıştır. Kitap; birinci hamur kağıda, A4
büyük boy ve renkli baskı olarak satışa sunulmuştur.
Bu modüller tek bir kitap halinde basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu modülün; Power Point (PPT)
ortamında hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi eksiklikleri ve
estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirilmiştir. Bunun üzerine sağlık meslek öğretmenliğinde deneyimli Kamu yönetimi Uzmanı sıfatına sahip ve
Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde de Sağlık Yönetimi dersi öğretmenliği yapmış olan Hikmet Gürbüz tarafından hazırlanmış olan kitabımızı da okullarımızda ihtiyaç
duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak
isteriz.
Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de
kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz
öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.
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2- HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI
Bu dersin Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap halinde basımı yapılmıştır. Toplam olarak 192 sayfalık bir kitap
halinde basılmıştır. Kitap; birinci hamur kağıda, A4 büyük boy
ve renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı
siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modülün hazırlanmasındaki bir takım bilgi eksiklikleri
ve estetik noksanlıklar olduğu bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi. Geçtiğimiz öğretim yıllarında hemşirelik
bölümleri için Meslek esasları ve tekniği Bir önceki öğretim yılı için de Sağlık alanı meslek esasları dersi kitap
yazarımız olan ve bu dersle ilgili bilgileri de içeren konuları mevcut Ders bilgi formlarına göre derleyerek hazırlamış olan geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve
Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği
ve müdürlük görevinde bulunmuş ve aynı zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim
üyesi olan Güler Öz arkadaşımızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap
tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.
Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna
okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile
birlikte gönderilecektir.
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3- İLK YARDIM
Bu dersin Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap
halinde basımı yapılmıştır. Öğretim yılı başlangıcından
önce talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu dersin modüllerinin tamamlanması halinde POWER POİNT
SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte
gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

Bazı öğretmenlerimizin modüllerden yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı
ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen
kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, daha önce hemşirelik bölümü için ilk yardım
ve acil bakım kitabı yazarlarından olan Acil tıp öğretmeni
Sinan Kaplan tarafından hazırlanmıştır. 160 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı
olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER
POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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SAĞLIK ALANI XI. SINIF DAL DERSLERİ MODÜL VE KİTAPLARI
1- ENFEKSİYON HASTALIKLARI
MODÜL; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı XI. sınıf her üç dalda da okutulacak olan ENFEKSİYON
HASTALIKLARI dersi Modülleri tamamlanmıştır. Öğretim
yılı başlangıcından önce basımı yapılıp talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu dersin modüllerinin POWER
POİNT SUNUM CD.’si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

KAYNAK KITAP; Bazı öğretmenlerimizin modüllerden
yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım
kitabı hazırlanmıştır. Kitap; deneyimli sağlık meslek (E)
öğretmeni Müslüm Küçükaltun ve Dr. M. Küçükaltun tarafından hazırlanmıştır. 182 sayfa, birinci hamur kağıda A4
büyük boyutta, tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER POİNT SUNUM CD.
Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek
olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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2- SİSTEM HASTALIKLARI
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı XI. sınıf her üç dalda da okutulacak olan SİSTEM HASTALIKLARI dersi Modülleri tamamlanmıştır. Öğretim yılı
başlangıcından önce talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu dersin modüllerinin POWER POİNT SUNUM
CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

KAYNAK KİTAP; Bazı öğretmenlerimizin modüllerden
yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım
kitabı hazırlanmıştır. Kitap, Deneyimli Sağlık meslek öğretmeni Müslüm Küçükaltun tarafından hazırlanmıştır.
260 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek
olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği
kitap içinde gönderilecektir.
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3- TEMEL İLAÇ BİLGİSİ
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı sadece hemşire yardımcılığı XI. sınıfta okutulacak olan
TEMEL İLAÇ BİLGİSİ dersi Modülleri tamamlanmıştır. Öğretim yılı başlangıcından önce yayımlanması durumunda
basımı yapılıp talep eden okullarımıza gönderilebilecektir.
Bu dersin modüllerinin tamamlanması halinde POWER
POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla
birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde
gönderilecektir.

KAYNAK KİTAP ; Bazı öğretmenlerimizin modüllerden
yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak
düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, modül çerçeve öğretim programı
esas alınarak alanlarında uzman yazarlar ve eğitimciler tarafından düzenlenmiş ve basılmıştır. 196 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı olarak
satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER POİNT
SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte
gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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4- YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı
XI. sınıf her üç dalda da okutulacak olan bu dersin Modülleri tamamlanmıştır. Öğretim yılı başlangıcından önce talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu dersin modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek
olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği
kitap içinde gönderilecektir.

KAYNAK KİTAP; Bazı öğretmenlerimizin modüllerden
yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım
kitabı hazırlanmıştır. Ufuk üniversitesi Hemşirelik bölümü
öğretim üyeleri Çağla Güçlü Öz ile Yrd. Doç Dr. Ayşegül Koç
tarafından hazırlanmıştır. 214 sayfa, birinci hamur kağıda
A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER POİNT SUNUM
CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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5- ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı sadece hemşire yardımcılığı XI. sınıfta okutulacak olan
ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI dersi Modülleri tamanmıştır.
2016-2017 öğretim yılı başlangıcından önce basımı yapılıp talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Toplamı
iki modül olan bu dersin modülleri fasiküller halinde basılıp
okullara gönderilecektir. Bu dersin POWER POİNT SUNUM
CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek
olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

KAYNAK KİTAP ; Bazı öğretmenlerimizin modüllerden
yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ÖZEL
BAKIM UYGULAMALARI kitabı hazırlanmıştır. Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri Büşra
KAYAR, Jülide SESİGÜR ve Güler ÖZ’ün birlikte hazırladığı
kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.
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6- DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE DOĞUM
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Ebe yardımcılığı XI. sınıfta okutulacak olan DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE
DOĞUM tamamlanmıştır. 2016- 2017 öğretim yılı başlangıcından önce basımı yapılıp talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu dersin modüllerinin tamamlanması
halinde POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek
olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği
kitap içinde gönderilecektir.

KAYNAK KİTAP; Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders
yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerimizin
modüllerden yararlanmak istememeleri ve de bu derse
ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından
da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, Ebelik eğitimi
alanında Deneyimli sağlık meslek öğretmeni ve halen de
Ankara’da bir özel sağlık meslek lisesinde müdürlük ve
öğretmenlik yapan GÜLSÜM ALICI hocamız tarafından
hazırlanmıştır. 160 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük
boyutta, tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur.
Kitapla birlikte dersin POWER POİNT SUNUM CD. Si de
talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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7- KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI
MODÜL; Bu dersin toplamda 3 modülü bulunmaktadır.
Modüllerin hepsi MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu modüller kitap halinde satışa sunulmaktadır. Bu dersin yayımlanan modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD. Si
de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

KAYNAK KİTAP; Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders
yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerimizin
modüllerden yararlanmak istememeleri ve de bu derse
ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından
da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, Farmakoloji
alanında Deneyimli sağlık meslek öğretmeni ve halen de
Ankara’da bir özel sağlık meslek lisesinde müdürlük ve
öğretmenlik yapan GÜLSÜM ALICI hocamız tarafından
hazırlanmıştır. 176 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük
boyutta, tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur.
Kitapla birlikte dersin POWER POİNT SUNUM CD. Si de
talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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8- ASEPTİK UYGULAMALAR
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı XI. sınıf
her üç dalda da okutulacak olan ASEPTİK UYGULAMALAR
dersi Modülleri tamamlanmamıştır. Öğretim yılı başlangıcından önce basımı yapılıp talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu dersin modüllerinin POWER POİNT
SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte
gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir. Bu derse ilişkin kaynak kitap düzenlemesi yapılmamıştır.

9-

MESLEKİ VE TEMEL UYGULAMALAR

Bu dersin toplamda 7 modülü bulunmaktadır. Modüllerin hepsi MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu
modüller kitap halinde satışa sunulmaktadır. Bu dersin
yayımlanan modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD. Si
de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
Bu derse ait kaynak kitabı yapılması planlanmamıştır.
Çünkü dersin içeriğinde laboratuvar anestezi ve radyoloji
gibi bir kaç disiplini bir arada yer almaktadır. Bu içeriğin bir kişi tarafından düzenleninip dağıtıma sunulmasını
doğru bulmamaktayız. Bir kaç kişi tarafından düzenlecek
kitabın da editörünün bu alanları bir arada çalışmış kimse
olması gerekmektedir. Bunun da mümkün olmaması nedeniyle bu lanad kitap düzenlenmemiştir.
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SAĞLIK ALANI XII. SINIF DAL DERSLERİ MODÜL VE KİTAPLARI
1. SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı tüm bölümlerde ortak dal dersleri arasında yer alan ve
de XII. sınıfta okutulacak bu dersin modülleri MEGEP web
sayfasında tamamlanmamıştır. Öğretim yılı başlangıcından önce önce yayınlındığı takdirde kitap halinde baskısı
yapılıp gönderilecektir. Yayınlanmadığı takdirde daha önce
diğer alanlarda okutulmak üzere tamalanı yayınlanmış
olan modüller basılıp gönderilecektir. . Dersin modüllerine yönelik hazırlanmış olan POWER POİNT SUNUM CD. Si
de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

KAYNAK KİTAP; Bazı öğretmenlerimizin modüllerden
yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım
kitabı hazırlanmıştır. Kitap, Psikoloji alanında Deneyimli Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim
görevilisi Psikolog Dr. A.Saba YALÇIN hocamız tarafından
hazırlanmıştır. 176 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük
boyutta, tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur.
Kitapla birlikte dersin POWER POİNT SUNUM CD. Si de
talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı
tüm bölümlerde alanlar ortak olan ve de XII. sınıfta okutulacak bu dersin modülleri MEGEP web sayfasında tamamlanıp yayınlanmıştır. Talep edildiği takdirde okullarımıza
örnek olarak gönderilecektir. Dersin modüllerine yönelik
hazırlanmış olan POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep
edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir. Bu derse yönelik
yayınevimizce kaynak kitap düzenlenmemiştir.
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