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Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Sağlık Hizmetleri Alanı

Ebe Yardımcılığı - Hemşire Yardımcılığı
Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalları

Ders Bilgi Formları
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DERSİN ADI  : MESLEKİ GELİŞİM
DERSİN SÜRESİ : 2 ders saati

DERSİN AMACI : Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm 
değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güven-
liği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültü-
rel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata 
geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine 
yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

1. Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.

2. Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirle-
rini alır.

3. Karşılaştığı  problem  çerçevesinde  uygun  yöntemleri  kullanarak  topladığı  bilgi  ve  veriler doğ-
rultusunda proje hazırlar.

4. Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.

5. İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim
kurar.

6. Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini
geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.

7. İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yü-
rütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Meslek Ahlakı ve 
Ahilik

• Meslek Ahlakı
• Ahilik
• Toplum ve Ahilik Değerleri

3 1 40/14 19,43

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

• İş yerinde sağlık ve
güvenliği tehdit eden 
unsurlar

• Meslek hastalıkları
• Kaza ve yangın önlemleri
• İş kazalarında uygulanacak

hukuki işlemler

4 1 40/8 11,11

Proje Hazırlama

• Problem çözme
• Öğrenme ihtiyaçlarına göre

öğrenme süreçleri
• Bilgi/ veri toplama
• Bilgi/ verileri kullanma
• Proje hazırlama

5 1 40/9 12,50
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Çevre Koruma

•	 Sektörel çevre sorunları
•	 Doğa kirliliği
•	 Gürültü kirliliği
•	 Çevreye duyarlı enerji 

kaynakları
•	 İsrafa karşı duyarlı olma

5 1 40/5 6,99

Etkili İletişim

•	 Temel iletişim araçları
•	 Kendini ifade etme
•	 İnsan ilişkilerini düzenleme
•	 İş hayatında ilişkileri
•	 Sanat etkinliklerini takip 

etme

5 1 40/11 15,27

Girişimci Fikirler 
ve İş Kurma

•	 Girişimcilikle ilgili temel 
kavramlar

•	 Girişimci fikirler
•	 İşletmeyi kurma
•	 Mesleki becerilerini 

geliştirme

4 1 40/11 15,27

İşletme 
Faaliyetlerini 
Yürütme

•	 İşletme ile ilgili temel 
kavramları

•	 İşletmenin yönetimi ve 
organizasyon

•	 Üretim faaliyetleri
•	 Pazarlama faaliyetleri
•	 Finans yönetimi
•	 İnsan kaynakları

4 1 40/14 19,43

TOPLAM 32 7 280/72 100
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MODÜL ADI    : MESLEK AHLAKI VE AHİLİK

MODÜL KODU :

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/14 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye ahilik  ilkeleri  doğrultusunda  meslek  ahlakı,  saygı,  sevgi, hoşgö-
rü, yardımlaşma ve iş birliği, çalışkanlık, sabır, adalet gibi millî, manevi ve insani değerlere yönelik bilgi 
ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.

B. Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.

C. Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Meslekle ilgili terimleri tanımlar.

2. Ahlak kavramlarını ve unsurlarını açıklar.

3. Meslek ahlakını tanımlar.

4. Meslek ahlakının önemini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Ahlak kavramlarına uygun davranışlar sergiler.

2. Meslek ahlakını içeren sunum yapar.

3. Mesleğiyle ilgili iş ve işlemlerde meslek ahlakına uygun davranır.

4. Ekip arkadaşlarının meslek ahlakına uygun davranmalarını teşvik eder.

B

B
İL

Gİ

1. Geçmişten günümüze meslek kuruluşlarını sıralar.

2. Ahiliğin tarihsel gelişimini açıklar.

3. Ahilik ilkelerini açıklar.

4. Ahide bulunması gereken özellikleri açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Türk geleneğindeki mesleki değerlere yönelik drama yapar.

2. Geçmiş ve günümüzdeki mesleki değerleri karşılaştırır.

3. Ahi özelliklerine uygun davranışlar sergiler.

C

B
İL

Gİ

1. Toplum düzenini oluşturan milli, manevi ve insani tüm değerleri açıklar.

2. Ahiliğin toplum düzenindeki yerini açıklar.

3. Ahiliğin iş hayatına katkılarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.

2. Millî, manevi ve insani tüm değerlere yönelik sunum ve drama etkinlikleri yapar.
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UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bir mesleğin tanıtımına yönelik gruplara araştırma yaptırılır.

2. Ahlak ve mesleki ahlak kavramları konusunda araştırma yaptırılır.

3. Araştırılan mesleklerin iş ve işlemlerindeki meslek ahlakı boyutu beyin fırtınası, soru-cevap vb. 
yöntemlerle tartıştırılır.

4. Türk tarihindeki mesleki kuruluşlarla ilgili sunum yaptırılır.

5. Meslek hayatında örnek kişiliği ile tanınmış, başarılı kişilerin otobiyografi öykülerine yönelik uy-
gulama yaptırılır.

6. “Ben Bir Ahiyim” konulu drama yaptırılır.

7. Ahilik anlayışını benimsemiş bir meslek erbabıyla söyleşi yaptırılır.

8. Toplumumuzun değerleriyle ilgili örnek uygulamalar yaptırılır.

9. Yapılan tüm uygulama ve sunumlar topluca (sınıfça) değerlendirilir.
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MODÜL ADI   : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MODÜL KODU  :

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye çalışma ortamında ortaya çıkabilecek  kaza,  yaralanma  ve yangın-
lara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbir-
lerini alır.

B. Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.

C. İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.

D. İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1.   İş güvenliği kavramını açıklar.

2.   İş güvenliğinin amaçlarını sıralar.

3.   İş sağlığını açıklar.

4.   Tüm araç gereçlerle ilgili alınması gereken ortak güvenlik önlemlerini açıklar.

5.   Alanıyla ilgili koruyucu araçları sıralar.

6.   Binalarda güvenliği tehdit eden durumları açıklar.

B
EC

ER
İ

1.   Alanıyla ilgili iş güvenliği önlemlerini tek başına alır.

2.   İş sağlığını etkileyecek unsurlara göre çalışma ortamını düzenler.

3.   Çalışma ortamını güvenlik önlemlerine göre ayarlar.

4.   Alanıyla ilgili araçları iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kusursuz  
       bir şekilde kullanır.

B

B
İL

Gİ 1.   Meslek hastalıklarını açıklar.

2.   Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemleri sıralar.

B
EC

ER
İ 1.   Ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını sezer.

2.   Meslekler ve hastalıklar arasında eşleştirme yapar.
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C

B
İL

Gİ

1.   Kaza kavramını tanımlar.

2.   İş kazasını meydana getiren nedenleri sıralar.

3.   İlgili alandaki tipik iş kazalarını açıklar.

4.   İş kazalarının iş gücüne etkilerini sıralar.

5.   İş kazalarının ekonomiye etkilerini açıklar.

6.   Yanma olayını tanımlar.

7.   Yangının nedenlerini sıralar.

8.   Yangın söndürmede kullanılan yöntemleri açıklar.

9.   Söndürücü maddeleri sıralar.

10. Yangına karşı alınan önlemleri sıralar.

B
EC

ER
İ

1.   İş kazalarında alınacak önlemlerle ilgili drama yapar.

2.   Yangına karşı alınacak önlemleri benzetim yöntemini kullanarak sunar.

3.   Yangın sonrasında ortaya çıkacak durumlar hakkında rapor hazırlar.

4.   Kaza raporu hazırlar.

D

B
İL

Gİ

1.   İş hukukunun ilkelerini açıklar.

2.   İş hukukunun temel kavramlarını açıklar.

3.   İş kazasında yapılacak hukuki işlemleri açıklar.

4.   İş sözleşmesinin unsurlarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   İş sözleşmesini bağımsız olarak kopya ederek kullanır.

2.   İş kazasında ortaya çıkacak hukuki işlemlerle ilgili drama yapar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini açıklayan yazılı ya da görsel materyaller hazırlatılır.

2. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkında araştırmalar yaptırılır 
ve araştırma sonuçları değerlendirilir.

3. Meslek grubuyla ilgili iş yeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar hakkında grup çalışması yapılır.

4. Meslek grubuyla ilgili iş yerinde meslek hastalıkları ve bunlardan korunma yollarıyla ilgili sınıfta 
beyin fırtınası uygulamaları yaptırılır.

5. İş yerlerinde yangına karşı alınacak önlemler ile ilgili yazılı ve sözlü bilgiler toplanarak sınıfta 
paylaşılır ve yangın tatbikatı uygulaması yapılır.

6. Meslek grubuyla ilgili iş güvenliği mevzuatına uygun iş yerlerine yönelik örnek iş güvenliği tali-
matları hazırlatılır ve sınıfa astırılır.

7. Öğrencilerin sınıf içindeki etkinliklerde birbirlerine yardım etme, başkalarına zarar vermeme, 
çevresindekileri tehlikelere karşı uyarma ve koruma, iş güvenliği kurallarına uyma, adil ve taraf-
sız olma gibi konularda olumlu tutum ve tavırlar kazanmalarına rehberlik eder.

8. Yapılan tüm uygulama ve çalışmalar topluca (sınıfça) değerlendirilir.



86

YAYINCILIK

MODÜL ADI : PROJE HAZIRLAMA

MODÜL KODU :

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/9 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak 
topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlamaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.

B. Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini 
planlar.

C. Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri 
toplar.

D. Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.

E. Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1.   Problem kavramını tanımlar.

2.   Problem çözme yöntemlerini açıklar.

3.   Problem çözme aşamalarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   Problemi belirler.

2.   Problemin çözümüne ilişkin plan hazırlar.

3.   Problem çözme yöntemlerini kullanarak problem çözer.

4.   Problemin sonucunu belirlenen kriterlere göre kontrol eder.

B

B
İL

Gİ

1.   Öğrenme kavramını tanımlar.

2.   Öğrenme yöntemlerini sıralar.

3.   Öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklar.

4.   Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   Öğrenme yöntemlerine örnek verir.

2.   Öğrenme sürecinin gerçekleşme aşamalarını şema ile gösterir.

C

B
İL

Gİ

1.   Bilgi kaynaklarını sıralar.

2.   Bilgiye ulaşma yollarını sıralar.

3.   Elektronik ortamda bilgi toplarken dikkat etmesi gereken kuralları sıralar.

4.   Araştırma yöntemlerini sıralar.

5.   Veri toplama yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1.   Verilen konuyla ilgili veri toplama yöntemlerini kullanarak araştırma yapar.
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D

B
İL

Gİ 1.   Bilgiyi etkili ve verimli kullanma yollarını açıklar.

2.   İhtiyaçları doğrultusunda uygun bilgiyi seçer.
B

EC
ER

İ

1.   Elde ettiği bilgileri/ verileri görsel ve işitsel materyalleri kullanarak paylaşır.

E

B
İL

Gİ

1.   Proje kavramını tanımlar.

2.   Proje planlama aşamalarını açıklar.

3.   Rapor yazma yöntemlerini açıklar.

4.   Projenin uygulama yollarını sıralar.

B
EC

ER
İ 1.   Proje planlama aşamalarına uygun proje taslağı hazırlar.

2.   Rapor yazma yöntemlerini kullanarak proje raporu yazar.

3.   Projeyi uygulama aşamasında gerektiğinde yeniden düzenler.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Sınıfta öğrenciler eşleştirilerek gruplar oluşturulur.

2. Öğrencilerin kendini tanımasına ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik etkinlikler yapılır.

3. Sınıfta öğrencilere “öğrenmeyi öğrenme” ile ilgili beyin fırtınası ve tartışma ortamı sağlanır

4. Öğrencilerin çevrelerinde bulunan bilgiye ulaşma yollarını kullanmalarına rehberlik edilir.

5. Öğrenme ihtiyacı, bilgi toplama ve bilgiyi transfer etme sürecini açıklayan yazılı ya da görsel ma-
teryaller hazırlatılır.

6. Sınıfa, öğrencilerin öğrenme veya kariyer planlaması yapmaları konusunda fikir oluşturmalarına 
yardımcı olacak konuklar davet edilir.

7. Araştırmacılar veya üniversiteler ziyaret edilerek; öğrencilere soru sorma ve sohbet etme ortamı 
sağlanır.

8. İlgili kurum ve kuruluşların yayınlanan araştırmaları temin edilerek öğlencilerin araştırmaları 
incelemesi ve sonuçlarını tartışması sağlanır.

9. Öğrencilere bir konu seçerek konuyla ilgili veri toplama araçları hazırlatılır.

10. Öğrencilerden araştırma yapmaları ve yaptıkları araştırmanın raporunu yazmaları istenir.

11. Öğrencilere araştırma sırasında rehberlik edilerek yönlendirme yapılır.

12. Öğrencilerden yaptıkları araştırmayı sunu hâline getirerek sınıfta paylaşmaları istenir.

13. Öğrencilerin sınıf içindeki etkinliklerde, birbirlerine saygılı olma, verdiği sözü tutma, kurallara 
uyma, adil ve tarafsız olma gibi etik/ ahlaki konularda olumlu tutum ve tavırlar kazanmalarına 
rehberlik edilir.

14. Yapılan sunular sınıfta öğretmen ve öğrenciler ile birlikte değerlendirilir.

15. Yapılan tüm uygulama ve çalışmalar topluca (sınıfça) değerlendirilir.



88

YAYINCILIK

MODÜL ADI :ÇEVRE KORUMA

MODÜL KODU :

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/5 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye çevreyi korumak, çevre kirliliğine ve israfa karşı önlem almak 
için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel mater-
yallerle açıklar.

B. Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.

C. Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.

D. Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.

E. İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1.   Çevre sorunlarını açıklar.

2.   Çevreyi koruma tedbirlerini sıralar.

3.   Çevreye ilişkin tanımları açıklar.

4.   Sektörel sorunlardan kaynaklanan çevre sorunlarını/ tedbirlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   Sektörel çevre sorunlarına karşı önlem almaya örnekler verir.

2.   Çevre koruma ile ilgili tedbirler ile ilgili sunum yapar.

3.   Çevreye ilişkin tanımlar arasında eşleştirme yapar.

B

B
İL

Gİ

1.   Hava, su ve toprak kavramlarını tanımlar.

2.   Hava kirliliğinin sebeplerini sıralar.

3.   Hava kirliliğinin insan ve çevreye etkilerini açıklar.

4.   Hava kirliliğini önleme çalışmalarını açıklar.

5.   Su kirliliğinin nedenlerini sıralar.

6.   Su kirliliğinin insana ve çevreye etkilerini açıklar.

7.   Su kirliliğinin önlenme çalışmalarını açıklar.

8.   Toprak kirliliğinin nedenlerini sıralar.

9.   Toprak kirliliğine karşı alınacak önlemleri sıralar.

10. Toprak kirliliğinin insana ve çevreye etkisini açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   Çevresinde bulunan arıtma tesislerini gözlemleyerek sunum yapar.

2.   Hava, su ve toprak kirliliğine karşı alınacak önlemlerle ilgili sunum yapar.
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C

B
İL

Gİ

1.   Gürültünün kaynaklarını sıralar.

2.   Gürültünün insana ve çevreye etkilerini sıralar.

3.   Gürültüyü engelleyici önlemleri açıklar.

4.   Gürültü kirliliği ile ilgili yasal hak ve sorumluluklarını uygular.

B
EC

ER
İ 1.   Gürültü kaynaklarını inceleyerek insan ve çevreye etkileri ile ilgili sunum yapar.

2.   Gürültü kirliliği ile ilgili yasal hak ve sorumluluklarını hatırlatan bir diyalog yapar.

D

B
İL

Gİ

1.   Enerji kaynaklarını açıklar.

2.   Enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli kullanma yollarını sıralar.

3.   Çevreyi ve insan sağlığını tehdit edici enerji kaynaklarına karşı önlemleri açıklar.

4.   Yeni temiz enerji kaynaklarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1.   Çevrede bulunan enerji kaynakları ile ilgili sunum yapar.

E

B
İL

Gİ

1.   İsrafla ilgili kavramları açıklar.

2.   İsraf çeşitlerini sıralar

3.   İsrafa neden olan sebepleri örnekleyerek açıklar.

4.   İsrafın aile ekonomisine verdiği zararları açıklar.

5.   İsrafın ülke ekonomisine verdiği zararları açıklar.

6.   İsrafı azaltacak çözüm yollarını açıklar

B
EC

ER
İ

1.   Ekmek israfına neden olan etkenleri araştırarak sınıfta sunum yapar.

2.   Ekmek israfını önlemenin aile ve ülke ekonomisine katkılarını içeren
münazarayı sınıf içinde yapar.

3.   Atıl hale gelmiş ekmekleri değerlendirme yöntemlerini sunu haline getirerek
sunar

4.   Evde ekmek tatlısı yaparak deneyimlerini sınıfa aktarır.

5.   Evde et köftesi içini hazırlama deneyimlerini sınıfa aktarır.

6.   Su israfına neden olan etmenleri araştırarak sınıfta sunum yapar.

7.   Enerji israfına neden olan etmenleri araştırarak sınıfta sunum yapar.

8.   Okul ortamında su ve enerji israfını engeller.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini açıklayan yazılı ya da görsel 
materyaller hazırlatılır.

2. Çevre kirliliğinin etkileri hakkında sınıfa konuklar çağrılarak öğrenciler ile sohbet etme ortamı 
organize edilir.

3. İlgili kurum ve kuruluşların çevre kirliliği ve çevrenin korunmasıyla ilgili görsel, işitsel ve basılı 
eğitim materyalleri temin edilerek öğrencilere sunulur.

4. Çevreyi korumaya yönelik düzenlemeler hakkında araştırmalar yaptırılır ve araştırma sonuçları 
değerlendirilir.

5. Çevre kirliliğine karşı alınacak tedbirlerle ilgili sınıfta beyin fırtınası uygulamaları yaptırılır.
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6. İş yerlerinde, evlerde ve günlük yaşam alanlarında çevre kirliliğinden korunma yollarıyla ilgili 
sınıfta tartışma yapılarak sonuçların yazılması sağlanır.

7. Öğrencilerin çevreye karşı duyarlı davranmalarını teşvik etmek amacıyla okulun içinde atık/ çöp 
toplama etkinliği yaptırılır.

8. Öğrencilere çöpleri ve atıkları cinsine göre ayrıştırmaları konusunda görsel ve işitsel uyarıcı ma-
teryaller hazırlatılır ve materyaller sunulur/ sergilenir.

9. Öğrencilerin sınıf içindeki etkinliklerde, çevre kirliliğine karşı duyarlı olma, başkalarına saygılı 
olma, kurallara uyma, çevre kirliliğine karşı başkalarını uyarma ve önlem alma gibi konularda 
olumlu tutum ve tavırlar kazanmalarına rehberlik edilir.

10. Öğrencilere gürültü kaynaklarını inceleyerek insan ve çevreye etkileri ile ilgili sunu yaptırılır.

11. Öğrencilere gürültü kirliliği ile ilgili yasal hak ve sorumluluklarını hatırlatan bir diyalog yaptırılır.

12. Öğrencilere bulunduğu çevrede bulunan enerji kaynakları ile ilgili sunum/ slayt yaptırılır.

13. Yapılan tüm uygulama ve çalışmalar topluca (sınıfça) değerlendirilir.
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MODÜL ADI : ETKİLİ İLETİŞİM

MODÜL KODU :

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/11 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim 
süreci ögelerini kullanarak etkili iletişim kurabilmesine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A.  Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.

B.  Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.

C.  İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.

D.  İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.

E.  Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1.   İletişim kavramını tanımlar.

2.   İletişim sürecinin ögelerini açıklar.

3.   Etkili iletişimi izah eder.

4.   İletişim türlerini açıklar.

5.   Bilişsel iletişim araçlarını açıklar.

6.   Görsel işitsel iletişim araçlarını açıklar.

7.   Telekomünikasyon iletişim araçlarını açıklar.

8.   Kali-grafik iletişim araçlarını açıklar.

9.   Organizasyon iletişim araçlarını açıklar.

10. Sanatsal iletişim araçlarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1.   Etkili iletişim kurar.

2.   İletişim sürecine ve kurallarına uygun drama sergiler.

3.   Etkili iletişim kurabilmek için gerekli iletişim araçlarını (bilişsel iletişim araçları,
görsel-işitsel iletişim araçları, telekomünikasyon iletişim araçları, kali-grafik 
iletişim araçları, organizasyon iletişim araçları, sanatsal iletişim araçları) kullanır.

B

B
İL

Gİ 1.   Bireysel özellikleri sıralar.

2.   Kendini geliştirme yollarını izah eder.

B
EC

ER
İ

1.   Özgüven ve ifade etme becerilerinin değerlendirilmesi açısından belirlenmiş bir 
konu hakkında sunum yapar.

C

B
İL

Gİ

1.   İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları açıklar.

2.   Toplumsal grupları sıralar.

3.   Toplumsal rol ve statüyü tanımlar.

B
EC

ER
İ 1.   Toplumsal gruplar ile üyeleri arasında eşleştirme yapar.

2.   İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallara örnek verir.
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D
B

İL
Gİ

1.   İşletmenin örgütlenme yapısı içinde yer alan birimleri tanımlar.

2.   İş hayatında uyulması gereken kuralları sıralar.

3.   Kurum içi / dışı iletişimi etkileyen temel faktörleri sıralar.
B

EC
ER

İ 1.   İşletmenin örgüt şemasını çizer.

2.   İş hayatında uyulması gereken kurallarla ilgili drama yapar.

3.   Kurum içi / dışı iletişimin temel faktörleri ile ilgili sunum yapar.

E

B
İL

Gİ

1.   Sanat ile ilgili kavramları açıklar.

2.   Sanatın gerekliliğini açıklar.

3.   Sanatın toplumsal yaşama etkisini açıklar.

4.   Sanat alanlarını sıralar.

5.   Sanat etkinliklerini izlerken dikkat edilecek hususları açıklar.

B
EC

ER
İ

1.   Sanat etkinliklerini araştırır.

2.   Sanat etkinliklerini takip eder.

3.   Sanat etkinliklerini izler.

4.   İzlediği sanat etkinliği ile ilgili rapor hazırlar.

5.   İzlediği sanat etkinliği ile ilgili sunum yapar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1.   Gruplara görgü kuraları, giyinme, karşılaşma, selamlaşma, tanışma ve tanıştırmada uyulması 
gereken kurallar ile ilgili uygulamalar yaptırılır.

2.   Kurallara uygun değişik konu ve konumda ikili veya üçlü telefon konuşması uygulamaları yaptı-
rılır.

3.   Kişisel, fiziksel ve duygusal özelliklerini tam ve doğru kullanabilme uygulamaları yaptırılır.

4.   Ailede sağlıklı iletişime ilişkin örnek uygulamalar yaptırılır.

5.   Komşular arası sağlıklı iletişime ilişkin örnek uygulamalar yaptırılır.

6.   Arkadaşlar arasında sağlıklı iletişime ilişkin örnek uygulamalar yaptırılır.

7.   Sınıfta, farklı sosyal ve kültürel gruplarla iletişim kurma, farklı din, dil, ırk ve kültürlere saygılı 
olmaya yönelik örnek olayların tartışılması sağlanır.

8.   İş yerinde sağlıklı iletişime ilişkin örnek uygulamalar yaptırılır.

9.   İşletme içi sağlıklı ast üst ilişkileri ile ilgili örnek uygulamalar yaptırılır.

10. Çalışanların birbirleri ile ilişkilerine örnek drama türü uygulamalar yaptırılır.

11. Çalışanların müşterilerle ilişkilerine örnek drama türü uygulamalar yaptırılır.

12. İletişimde karşılaşılan farklı problemlerin çözümüne yönelik öğrencilerin yaşantısından örnekle-
rin tartışılması ve çözüm üretilmesi için ortam sağlanır.

13. Öğrencilerin kültür sanat etkinliklerine katılımı sağlanarak etkinlik ile ilgili sunum yaptırılır.

14. Öğrencilerin sınıf içindeki etkinliklerde, birbirleriyle iyi geçinme, başkalarına saygılı olma, ihtiyacı 
olanlara yardım etme, verdiği sözü tutma, dürüst ve güvenilir olma gibi etik/ ahlaki konularda 
olumlu tutum ve tavırlar kazanmalarına rehberlik eder.

15. Uygulamalar sonucunda olumlu iletişim davranışlarını pekiştirici değerlendirmeler yapılır.

16. Yapılan tüm uygulama ve sunumlar topluca (sınıfça) değerlendirilir.
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MODÜL ADI  : GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMA

MODÜL KODU  :

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/11 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata 
geçirme ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlama ve yönetim bilgi ve becerisini kazandır-
maktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A.  Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.

B.  Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.

C.  İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.

D.  İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterlilik-
lerini ve kapasitesini geliştirir.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1.   Girişimcilikle ilgili temel kavramları tanımlar.

2.   Girişimcide bulunması gereken temel nitelikleri tanımlar.

3.   Girişimcilik türlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   Girişimcilikle ilgili temel kavramları içeren bir kavram haritası hazırlar.

2.   Girişimcilik türleri ile fonksiyonları eşleştirecek bir matris hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1.   İş fikri üretmek için gerekli kaynakları sıralar.

2.   İş fikri üretme yöntemlerini açıklar.

3.   SWOT analizinin unsurlarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   İş fikri oluşturmaya yönelik kaynak taraması yapar.

2.   SWOT analiz yöntemine göre bir iş fikri hazırlar.

3.   Beyin fırtınası yöntemiyle iş fikri geliştirir.

C

B
İL

Gİ

1.   İşletmenin kuruluş nedenlerini sıralar.

2.   İşletmenin kuruluş aşamalarını açıklar.

3.   İşletme kurulum işlemlerini sıralar.

4.   Kurulu bir işletmeyi satın almak için gerekli faktörleri sıralar.

B
EC

ER
İ 1.   İşletmenin kuruluş aşamasında gerekli olan evrakları hazırlar.

2.   Örnek iş planı taslağı hazırlar.

3.   Kurulu bir işletmeyi satın almanın avantaj / dezavantajları ile ilgili sunum yapar.
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D

B
İL

Gİ 1.   İşletmenin faaliyet alanındaki meslek için önemli olan faktörleri sıralar.

2.   Meslekte ilerleme yollarını sıralar.
B

EC
ER

İ 1.   Mesleğin gerektirdiği becerileri kazanma / öğrenme sürecini planlar.

2.   İşletme faaliyet alanları ve meslek özellikleri ile ilgili sunum yapar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Girişimcilik ile ilgili bilgi edinmeleri için öğrenciler araştırma, gözlem, başarılı girişimcileri tanı-
ma vb. konulara yönlendirilir.

2.   Kavramlar ile ilgili bulmaca çözdürülerek kavramların öğrenilmesi sağlanır.

3.   Girişimcilikle ilgili temel kavramları içeren bir kavram haritası hazırlatılır.

4.   Girişimcilik türleri ile fonksiyonları eşleştirecek bir matris hazırlatılır.

5.   Öğrencilerin fikir üretme ve motivasyon ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik etkinlikler 
yapılır.

6.   Beyin fırtınası yöntemiyle iş fikri geliştirilir.

7.   Öğrencilere SWOT analiz yöntemine göre bir iş fikri hazırlatılır.

8.   Öğrencilere örnek iş planı taslağı hazırlatılır.

9.   Kurulu bir işletmeyi satın almanın avantaj/ dezavantajları ile ilgili sunum yaptırılır.

10. Öğrencilerin geliştirdiği iş fikri örneklerini birbirleriyle eşleştirerek sunmaları ve sınıfla paylaş-
maları sağlanır.

11. Öğrencilerin sınıf içindeki etkinliklerde başkalarının haklarına saygılı olma, dürüst ve güvenilir 
olma, adil ve tarafsız olma gibi etik/ ahlaki konularda olumlu tutum ve tavırlar kazanmalarına 
rehberlik edilir.

12. Her etkinlik sonunda öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmesi ve bir sonraki etkinliğe ait ön 
bilgileri oluşturabilmesi için “yansıtma günlüğü” soruları oluşturulur ve öğrencilerin cevaplarının 
yansıtma günlüklerine yazılması sağlanır.
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MODÜL ADI : İŞLETME FAALİYETLERİNİ YÜRÜTME

MODÜL KODU :

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/14 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye işletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve 
insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili temel düzeyde bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A.  İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.

B.  Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.

C.  Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.

D.  İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.

E.  İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.

F.  İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını 
yapar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1.   İhtiyaç kavramını açıklar.

2.   Üretim kavramını tanımlar.

3.   Üretim faktörlerini sıralar.

4.   İşletme kavramını tanımlar.

5.   İşletmenin temel amaçlarını sıralar.

6.   İşletmenin temel ilkelerini açıklar.

7.   İşletme türlerini sıralar.

B
EC

ER
İ 1.   İhtiyaçlarla ilgili kavram haritası hazırlar.

2.   İşletmenin yapısı ile ilgili kavram haritası hazırlar.

3.   İşletme türleri ile ilgili sunum yapar.

B

B
İL

Gİ

1.   Yönetim ile ilgili temel kavramları tanımlar.

2.   Planlama kavramını açıklar.

3.   Örgütleme kavramını açıklar.

4.   Yöneltme kavramını açıklar.

5.   Yönetimde kontrol kavramını açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   Örnek yönetim planı hazırlar.

2.   Hazırlanan örnek yönetim planı ile ilgili sunum yapar.
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C

B
İL

Gİ

1.   Üretim yönetimi kavramını tanımlar.

2.   Üretim sistemlerini açıklar.

3.   Üretim sürecini açıklar.

4.   Stok kontrolünü açıklar.

5.   Stok kontrol yöntemlerini açıklar.

6.   Kalite kontrolünü açıklar.

7.   Kalite kontrol yöntemlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   Üretim süreci şeması hazırlar.

2.   Sektörlere göre stok kontrol yöntemleri tablosu hazırlar.

3.   Sektörlere göre kalite kontrol yöntemleri tablosu hazırlar.

D

B
İL

Gİ

1.   Pazarlama ile ilgili temel kavramları tanımlar.

2.   Pazar çeşitlerini açıklar.

3.   Pazarlama karmasını açıklar.

B
EC

ER
İ

1.   Alanıyla ilgili pazarlama karması örneği hazırlar.

2.   Hazırlanan örnek pazarlama karması ile ilgili sunum yapar.

E

B
İL

Gİ

1.   Finans yönetimi ile ilgili kavramları açıklar.

2.   İşletmeler ile ilgili gerekli finansman kaynaklarını sıralar.

3.   Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri açıklar.

4.   İşletmelerin vergi türlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1.   Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenler.

2.   Vergi türleri ile tanımlarını eşleştirir.

F

B
İL

Gİ

1.   Personelin işe alınma aşamalarını açıklar.

2.   Performans değerlendirme yöntemlerini açıklar.

3.   Performans geliştirme ile ilgili temel unsurları açıklar.

4.   Ücret ödeme çeşitlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1.   İş başvuru formu hazırlar.

2.   İş başvuru süreci ile ilgili diyalog hazırlar.

3.   Farklı sektörler için performans değerlendirme formu hazırlar.

4.   Farklı sektörler için ücret ödeme tablosu hazırlar.

5.   Performans geliştirme çalışmaları ile ilgili sunum yapar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1.   Sınıf içinde etkinlikler için gruplar oluşturulur ve gruplara rehberlik edilir.

2.   Öğrenciye, kendi ihtiyaçlarını ihtiyaç piramidinde göstermesi sağlanır.

3.   Piyasadan örnek ürün/ firma reklamları, marka ve logolarının sınıfta incelenmesi sağlanır.

4.   Öğrencilere marka ve logo belirleme ile ilgili beyin fırtınası ve örnek uygulamalar yaptırılır.

5.   Öğrencinin meslek grubunda iş fikri için iş planının yararlarını sınıf içinde tartışması sağlanır.

6.   Öğrenciye meslek grubunda işletmenin örgüt yapısı ile ilgili kavram haritası hazırlatılır.

7.   Öğrencinin çevresinde bulunan işletme türleri ile ilgili araştırma yapması sağlanır.
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8.   Öğrenciye işletme ile ilgili örnek yönetim planı hazırlatılır.

9.   Öğrenciye kendi mesleğiyle ilgili üretim süreci şeması hazırlatılır.

10. Öğrenciye alanıyla ilgili pazarlama karması örneği hazırlatılır.

11. Öğrencinin Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenlemesi sağlanır.

12. Öğrencinin örnek bir işletmenin 3 aylık vergi takvimi hazırlaması sağlanır.

13. Öğrenciye iş başvuru formu hazırlatır.

14. Öğrenciye iş başvuru süreci ile ilgili diyalog hazırlatılır.

15. Öğrenciye farklı sektörler için performans değerlendirme formu hazırlatır.

16. Öğrenciye performans geliştirme çalışmaları ile ilgili sunum yaptırılır.

17. Öğrencilerin sınıf içindeki etkinliklerde, başkalarının haklarına saygılı olma, dürüst ve güvenilir 
olma, adil ve tarafsız olma gibi etik/ ahlaki konularda olumlu tutum ve tavırlar kazanmalarına 
rehberlik edilir.

18. Her etkinlik sonunda öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmesi ve bir sonraki etkinliğe ait ön 
bilgileri oluşturabilmesi için “yansıtma günlüğü” soruları oluşturulur ve öğrencilerin cevaplarının 
yansıtma günlüklerine yazılması sağlanır.
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DERSİN ADI   : ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 10. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ  : 4 ders saati

DERSİN AMACI  : Bu ders ile öğrenciye; anatomi ve fizyoloji ile ilgili tıbbi terimlerin 
verilmesi, vücut sistemlerinin yapısını, işlevlerini ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Anatomi ve fizyoloji ile ilgili tıbbi terimleri, tıbbi terimlerin kök ve eklerini ayırt eder.

2. Hücre ve dokuların yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

3. Hareket sistemini oluşturan iskelet, eklem ve kasların yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

4. Sinir sisteminin yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

5. Endokrin sisteminin genel özelliklerini, endokrin bezleri ve hormonları ayırt eder.

6. Vücut sıvıları, elektrolitleri,  kanın yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

7. Dolaşım sisteminin yapısını ve işlevlerini ayırt eder. 

8. Solunum sisteminin yapısını ve işlevlerini ayırt eder 

9. Sindirim sisteminin yapısını ve işlevleri ayırt eder

10. Üriner sistemin yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

11. Üreme sisteminin yapısını ve işlevlerini ayıt eder

12. Duyu organlarının yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Vücudun Temel 
Yapısı

•	 Anatomi ve fizyoloji ile ilgili 
tıbbi terim ve kavramlar

•	 Tıbbi terimlere ait kök, 
önek ve son ekler

•	 Hücrenin yapı ve işlevleri

•	 Dokuların yapı ve işlevleri

4 2 40/12 8

Hareket Sistemi

•	 Kemik yapı

•	 Baş kemikleri

•	 Gövde kemikleri

•	 Üst ekstremite kemikleri 

•	 Alt ekstremite kemikleri

•	 Eklemler

•	 Kaslar

7 1 40/22 15

Sinir Sistemi
•	 Merkezi sinir sistemi

•	 Periferik sinir sistemi
2 1 40/16 11
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Endokrin Sistem
•	 Endokrin bezler

•	 Hormonlar
2 1 40/8 6

Vücut Sıvıları, 
Elektrolitleri ve 
Kan

•	 Sıvı ve elektrolitler
•	 Kanın yapısı ve işlevleri 2 1 40/8 6

Dolaşım Sistemi

•	 Kalbin yapısı ve işlevleri 

•	 Damarlar

•	 Dolaşım çeşitleri 

3 1 40/22 14

Solunum Sistemi 

•	 Solunum yolları

•	 Akciğerler 

•	 Solunum fizyolojisi

3 1 40/16 11

Sindirim Sistemi

•	 Sindirim organları

•	 Sindirime yardımcı organ 
ve bezler

2 1 40/8 6

Üriner Sistem

•	 Böbrekler
•	 Üreter 
•	 Mesane 
•	 Üretra

2 1 40/8 6

Üreme Sistemi
•	 Erkek üreme organları 
•	 Kadın üreme organları
•	 Üreme fizyolojisi

3 1 40/8 6

Duyu Organları

•	 Göz
•	  Kulak
•	 Burun 
•	 Deri 
•	 Dil 

5 1 40/16 11

TOPLAM 35 12 144 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin edilmelidir.
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MODÜL ADI  : VÜCUDUN TEMEL YAPISI
MODÜLÜN SÜRESİ : 40/12 ders saati
MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye; anatomi fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramlar, tıbbî terimlere 

ait kök, önek ve son ekler, hücre ve dokuların yapısını ve işlevlerini ayırt etmeye yönelik bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:
A. Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramları ayırt eder.
B. Tıbbi terimlere ait kök, önek ve son ekleri ayırt eder.
C. Hücre yapısını ve işlevlerini ayırt eder.
D. Dokuların yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Tıbbi terimleri ayırt eder.
2. Anatominin bölümlerini açıklar.
3. Vücudun bölümlerini açıklar.
4. Vücut boşluklarını açıklar. 
5. Anatomik düzlemleri açıklar.
6. Vücut eksenlerini açıklar.
7. Anatomik duruşu açıklar.
8. Anatomik yönleri açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Tıbbi terimleri tıbbî terminolojiye uygun yazar/ söyler.
2. Maket üzerinde vücudun bölümlerini gösterir.
3. İskelet üzerinde vücut boşluklarını gösterir.
4. Anatomik düzlemleri ve vücut eksenlerini şekil ile gösterir.
5. Anatomik duruşu kendi üzerinde gösterir.
6. İnsan vücudundaki yer ve yön bildiren terimlerle ilgili bulmaca hazırlar. 

B

B
İL

Gİ

1. Tıbbi terimlerde kök kavramını açıklar.
2. Tıbbi terimlerin temel yapılarını açıklar.
3. Tıbbi terimlerin tekil, çoğul olma özelliklerini açıklar.
4. Tıbbi terimlerde ünsüzlerin okunuşunu açıklar.
5. Tıbbi terimlerde konum, yer, miktar ve eylem bildiren ön ekleri açıklar.
6. Tıbbi terimleri olumsuz hâle getiren ön ekleri açıklar.
7. Tıbbi terimlerde hastalık tanımlayan son ekleri açıklar.
8. Tıbbi terimlerde uygulamayla ilgili olan son ekleri açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Tıbbi terimleri kök ve eklerine ayırır. 
2. Verilen tıbbî terimler listesindeki tekil ve çoğul terimleri gösterir. 
3. Tıbbi terimlerdeki ünsüzleri okunuşuna uygun olarak söyler. 
4. Tıbbi terimlerdeki olumsuzluk bildiren ön ekleri örneklendirir.
5. Verilen bir metindeki boş bırakılan yerlere ön ek, kök ve son ek listesinden uygun 
terimleri seçerek yerleştirir.

C

B
İL

Gİ

1. Hücrenin organellerini açıklar.
2. Hücre zarının yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
3. Hücre çekirdeğinin yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
4. Hücre bölünmesini açıklar.
5. Hücre gelişimi ve ölüm mekanizmalarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Hücrenin organellerini çizerek gösterir.

2. Mitoz bölünme safhalarını şema ile gösterir.
3. Mayoz bölünme safhalarını şema ile gösterir.

D

B
İL

Gİ

1. Vücut dokularının özelliklerini açıklar.
2. Vücut sistemlerini açıklar.
3. Vücuttaki zarların işlevlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Doku çeşitlerini gösteren bir resimde istenen dokuyu seçer.

2. Nöronun bölümlerini şekil ile gösterir.
3. Vücuttaki zarlarla ilgili sunu hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 

edilmelidir.
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MODÜL ADI  : HAREKET SİSTEMİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/22 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, hareket sistemini oluşturan kemiklerin, eklemlerin, kasların yapısı 
ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Kemik yapıyı ayırt eder.

B. Baş kemiklerini ayırt eder.

C. Gövde kemiklerini ayırt eder.

D. Üst ekstremite kemiklerini ayırt eder. 

E. Alt ekstremite kemiklerini ayırt eder.

F. Eklemlerin yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

G. Kasların yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Kemik tiplerinin yapısını ve özelliklerini açıklar.
2. Kemikleşmeyi açıklar.
3. Kemikleşme çeşitlerini sıralar.
4. İskeletin bölümlerini sıralar.
5. İskeletin görevlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kemik tiplerini iskelet üzerinde gösterir.
2. Kemik tiplerinin yapısını çizer.
3. Verilen iskelet kemikleri listesinden istenilenleri iskelet üzerinde gösterir. 
4. Verilen bir iskelet resmi üzerinde işaretlenmiş kemiklerin isimlerini doğru 

yazar. 

B

B
İL

Gİ

1. Kafatası (Cranium) kemiklerini açıklar.
2. Yüz kemiklerini açıklar.
3. Sinüs ve paranazal sinüsleri açıklar.
4. Kafatasındaki süturları açıklar.
5. Yeni doğan kafatasındaki fontanelleri açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kafa ve yüz kemiklerinin yerlerini kendi üzerinde tarif eder.

2. Sinüs ve paranazal sinüslerin yerlerini iskelet üzerinde gösterir.
3. Kafatası üzerinde süturları gösterir.
4. Yeni doğan kafatasındaki fontanelleri şekil çizerek tarif eder.

C 

B
İL

Gİ

1. Gövde kemiklerini sıralar.
2. Omurganın görevlerini sıralar.
3. Omurganın bölümleri ve özelliklerini açıklar.
4. Göğüs kafesi kemiklerini sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Omurganın bölümlerini iskelet üzerinde gösterir.

2. Göğüs kafesi kemiklerini iskelet üzerinde gösterir.
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D 
B

İL
Gİ 1. Üst ekstremite kemiklerini ve önemli yapıları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Üst ekstremite kemiklerinin Latince ve Türkçe isimlerinin karışık olarak yer 

aldığı bir listede terimleri doğru olarak eşleştirir.

2. Üst ekstremite kemiklerini iskelet üzerinde gösterir.

E 

B
İL

Gİ 1. Alt ekstremite kemiklerini ve önemli yapıları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Alt ekstremite kemiklerini tanımlayan bir bulmaca hazırlar.

2. Alt ekstremite kemiklerini iskelet üzerinde gösterir.

F 

B
İL

Gİ

1. Eklem çeşitlerini sınıflandırır.
2. Oynar eklemleri açıklar.
3. Oynar eklemlerin yapısında bulunan oluşumları açıklar.
4. Oynar eklem hareketlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Eklemleri iskelet üzerinde gösterir. 

2. Eklem çeşitlerine örnekler verir.

3. Oynar eklemlerin hareketlerini kendi üzerinde gösterir. 

G 

B
İL

Gİ

1. Kasların görevlerini açıklar.
2. İskelet kasının yapısını açıklar.
3. Kasın kasılma mekanizmasını açıklar.
4. İskelet kaslarının yardımcı elamanlarını açıklar.
5. Kasları sınıflandırarak işlevlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. İskelet kaslarının yardımcı elamanları ile ilgili kelime oyunu hazırlar.
2. Kas eğitim plakası üzerinde baş, boyun, göğüs, karın sırt kaslarını Latince 

isimlerini söyleyerek gösterir. 
3. Üst ekstremite kaslarının yerlerini kendi vücudu üzerinde gösterir. 
4. Alt ekstremite kaslarını gruplandırarak Latince isimleri ile birlikte bir tablo 

oluşturur. 

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir.

2. Bu modül teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : SİNİR SİSTEMİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, sinir sisteminin yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Merkezi sinir sisteminin yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

B. Periferik sinir sisteminin yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Merkezi sinir sisteminin bölümlerini açıklar.
2. Merkezi sinir sisteminin özelliklerini açıklar.
3. Merkezi sinir sisteminin görevlerini sıralar.
4. Omuriliğin işlevlerini sıralar.
5. Beyin omurilik zarlarını açıklar.
6. BOS’un görevlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Sinir sisteminin sınıflandırılmasını şema ile gösterir.
2. Tüm beyini oluşturan yapıları tablo hâlinde gösterir.
3. Beyin maketi üzerinde tüm beyni oluşturan yapıları ve beyin boşluklarını 

gösterir.
4. Beyin omurilik zarlarını afiş, şema, poster vb. eğitim materyalleri üzerinde 

gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Periferik sinir sistemini sınıflandırır.
2. Kafa çiftlerinin fonksiyonlarını açıklar.
3. Kafa çiftlerinin etkilediği organları açıklar.
4. Parasempatik ve sempatik tepkileri bir biriyle karşılaştırır.
5. Sempatik sistemin organlar üzerine etkisini açıklar.
6. Parasempatik sistemin organlar üzerine etkisini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kafa sinirleri ve görevlerini tablo hâlinde gösterir. 

2. Omurilik sinirlerinin yerlerini gösteren bir şekil çizer. 

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir.

2. Bu modül teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : ENDOKRİN SİSTEMİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, endokrin sistemin yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Endokrin sisteminin genel özelliklerini ayırt eder.

B. Endokrin bezler ve hormonlarını ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Endokrin sistemin görevlerini açıklar.
2. Endokrin ve ekzokrin bezleri açıklar.
3. İç salgı bezlerinin ortak özelliklerini açıklar.
4. Hormonların görevlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Endokrin bezleri ve hormonlarını şema ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Hipofiz ön ve arka lob hormonlarını ve görevlerini açıklar.
2. Epifiz bez hormonlarını ve görevlerini açıklar.
3. Tiroid bezi hormonlarını ve görevlerini açıklar.
4. Paratiroid bezi hormonu ve görevlerini açıklar.
5. Böbrek üstü bezleri hormonlarını sınıflandırarak görevlerini açıklar.
6. Pankreas bezi hormonlarını ve görevlerini açıklar.
7. Testis hormonlarını ve görevlerini açıklar.
8. Ovarium hormonlarını ve görevlerini açıklar.
9. Tymus bezi hormonlarını ve görevlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Hipofiz bezi hormonlarını ve hedef dokularını şema ile gösterir.

2. Karışık hâlde verilen endokrin bezler ve hormonlar listesinde hormonları ve 
endokrin bezleri doğru olarak eşleştirir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir.

2. Bu modül teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : VÜCUT SIVILARI, ELEKTROLİTLERİ ve KAN 

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, vücut sıvıları, elektrolitleri, kanın yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve 
beceri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Sıvı ve elektrolitleri açıklar.

B. Kanın yapısını ve işlevlerini açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Suyun insan vücudundaki görevlerini açıklar.
2. Vücut sıvılarının dağılımını açıklar.
3. Elektrolitlerin görevlerini açıklar.
4. Vücut sıvılarındaki önemli elektrolitlerin özelliklerini açıklar.
5. Asit ve baz kavramlarını açıklar.
6. Kanın ve diğer vücut sıvılarının pH değerlerini açıklar. 
7. Asidozu ve alkalozu açıklar.
8. Asit baz dengesinde rol oynayan tampon sistemleri açıklar.
9. Asit baz dengesini düzenleyen organların fonksiyonlarını açıklar.
10. Asit baz dengesizliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Vücut sıvılarının dağılımını şema ile gösterir.

2. Bulundukları sıvı bölmelerine göre vücut sıvılarındaki önemli elektrolitleri 
şema ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Kanın yapısını açıklar.
2. Plazmanın özelliklerini açıklar.
3. Plazma proteinlerini ve görevlerini açıklar.
4. Eritrositlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
5. Lökositleri sınıflandırır.
6. Lökositlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
7. Trombositlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 
8. Kanın görevlerini açıklar.
9. Pıhtılaşma mekanizmalarını açıklar.
10. Kan gruplarını ve kan gruplarının özelliklerini açıklar.
11. Rh faktörünü açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kanın yapısını şema ile gösterir.

2. Pıhtılaşma mekanizmasını ve pıhtı oluşumunu şema ile gösterir.
3. Kan gruplarına göre eritrositlerde ve plazmada bulunan antijen- antikor 

tiplerini tablo hâlinde gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir.

2. Bu modül teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : DOLAŞIM SİSTEMİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 22 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, dolaşım sisteminin yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Kalbin yapısını ve işlevlerini ayırt eder. 

B. Damarların yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

C. Dolaşım çeşitlerini ve özelliklerini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Kalbin yapısını açıklar.
2. Kalbin komşuluklarını açıklar.
3. Kalbin odacıklarını açıklar.
4. Kalp kapaklarını açıklar.
5. Koroner arterleri açıklar.
6. Kalbin tabakalarını açıklar.
7. Kalbin sistol ve diastolünü açıklar.
8. Kalbin uyarı ve ileti sistemini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kalbin konumunu ve komşuluklarını şema ile gösterir.

2. Kalp şekli çizerek üzerinde kalbin odacıklarını, kalp kapaklarını, kalbe giren 
ve çıkan damarları gösterir.

3. Kalp modeli üzerinde kalbin tabakalarını gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Kan damarlarını sınıflandırır.
2. Arterlerin yapısını açıklar.
3. Venlerin yapısını açıklar.
4. Kapillerin yapısını açıklar.
5. Kan basıncı ve nabzı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. İnsan vücudundaki büyük arter ve venlerin yerlerini yukarıdan aşağıya doğru 

numaralandırılmış eğitim plakası (resim, afiş) üzerinde gösterir.
2. İnsan vücudundaki büyük arterlerin Türkçe ve Latince isimleri ile ilgili 

eşleştirme oyunu hazırlar.

C

B
İL

Gİ

1. Dolaşım çeşitlerini sıralar.
2. Kan dolaşımını açıklar.
3. Portal dolaşımı açıklar.
4. Plasental dolaşımı tanımlar.
5. Lenf sistemini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Büyük kan dolaşımını şema ile gösterir.

2. Küçük kan dolaşımını şema ile gösterir.
3. Portal dolaşımı şema ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : SOLUNUM SİSTEMİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, solunum sisteminin yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Solunum yollarının yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

B. Akciğerlerin yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

C. Solunum sistemi fizyolojisini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Solunumla ile ilgili kavramları açıklar.
2. Solunum sisteminin yapısını açıklar.
3. Burnun yapısını ve fonksiyonlarını açıklar. 
4. Farenksin yapısını ve fonksiyonlarını açıklar.
5. Larenksin yapısını ve fonksiyonlarını açıklar.
6. Tracheanın yapısını ve fonksiyonlarını açıklar.
7. Bronş, bronşiollerin yapısını ve fonksiyonlarını açıklar.
8. Alveollerin yapısını ve fonksiyonlarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Solunum sistemi modeli üzerinde üst ve alt solunum yolu organlarının 
yerlerini gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Akciğerlerin yapısını açıklar.
2. Akciğerlerin görevlerini sıralar.
3. Plevranın yapısını ve fonksiyonlarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Akciğerlerle ilgili sunu hazırlar.

C

B
İL

Gİ

1. Solunum fizyolojisini açıklar.
2. Gazların difüzyonunu açıklar.
3. Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınmasını açıklar.

4. Akciğer volüm ve kapasitelerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Solunum fizyolojisini şema ile gösterir.

2. Normal olmayan solunum durumlarını açıklayan terimlerle ilgili kart oyunu 
hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : SİNDİRİM SİSTEMİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, sindirim sisteminin yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Sindirim kanalı organlarının yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

B. Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Ağız boşluğunun yapısını açıklar.
2. Dişleri sınıflandırır.
3. Özofagusun yapısını ve işlevlerini açıklar.
4. Midenin bölümlerini açıklar
5. Mide salgılarını açıklar.
6. İnce bağırsağın bölümlerini ve fonksiyonlarını sıralar.
7. Kalın bağırsağın bölümlerini ve fonksiyonlarını sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Sindirim sistemi organlarını sindirim sistemi modeli üzerinde gösterir.

2. Sindirim sistemi organlarını ve görevlerini anlatan bir afiş hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Tükürük bezlerinin görevlerini açıklar.
2. Karaciğerin görevlerini açıklar. 
3. Safra kesesinin görevlerini açıklar.
4. Pankreasın görevlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Tükürük bezlerini afiş, şema üzerinde gösterir.
2. Karaciğerin loblarını maket üzerinde gösterir. 
3. Safra kesesinin yerini ve komşularını şema ile gösterir.
4. Pankreasın yerini ve şeklini şema ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir. 

2. Bu modül, teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : ÜRİNER SİSTEM

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, üriner sistemin yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Böbreklerin yapısını ve işlevlerini açıklar.

B. Üreter, mesane, üretranın yapısını ve işlevlerini açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Böbreklerin yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
2. Nefronun yapı ve fonksiyonlarını açıklar.

3. İdrarın oluşumunu açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Böbreklerin anatomik yapısını şekil çizerek gösterir.

2. Nefronun yapısını şema ile gösterir.

3. İdrar oluşumunu şema ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Üreterlerin yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2. Mesanenin yapısın ve fonksiyonunu açıklar.

3. Üretranın yapısını ve fonksiyonunu açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Üreter, mesane ve üretrayı maket üzerinde gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda uygulamalı işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : ÜREME SİSTEMİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, üreme sisteminin yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Erkek üreme organlarını ayırt eder. 

B. Kadın üreme organlarını ayırt eder.

C. Üreme sistemi fizyolojisini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Penisin yapısını açıklar.
2. Scrotumun yapısını açıklar.
3. Testislerin yapısını açıklar.

4. Prostatın yapısını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Erkek üreme organlarını maket üzerinde gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Kadın dış üreme organlarının yapısını açıklar.
2. Kadın iç üreme organlarının yapısını açıklar.
3. Memelerin yapısını ve fizyolojisini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kadın üreme organlarını maket üzerinde gösterir.

C

B
İL

Gİ

1. Spermin yapısını açıklar.
2. Ovarial siklusu açıklar.
3. Menstrual siklusu açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sperm oluşum aşamalarını şema ile gösterir.
2. Sperm hücresinin yapısını resim üzerinde gösterir. 
3. Ovarial siklusu şekil üzerinde gösterir.
4. Menstrual siklusu şema ile gösterir.
5. Fertilizasyonun (dölllenme) aşamalarını şema ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : DUYU ORGANLARI
MODÜLÜN SÜRESİ : 40/16 ders saati
MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, duyu organlarının yapısı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri 

kazandırmaktır.
ÖĞRENME KAZANIMLARI:
A. Gözün yapısını ve işlevlerini ayırt eder.
B. Kulağın yapısını ve işlevlerini ayırt eder.
C. Burnun yapısını ve işlevlerini ayırt eder.
D. Derinin yapısını ve işlevlerini ayırt eder.
E. Dilin yapısını ve işlevlerini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Göz kapağının yapısını ve görevlerini açıklar.
2. Gözün tabakalarını açıklar.
3. Gözyaşı bezlerini açıklar.
4. Gözün fonksiyonunu açıklar.
5. Gözdeki kırma kusurlarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Gözün yapısındaki oluşumları göz modeli üzerinde gösterir.

2. Görme olayı fizyolojisini şema ile gösterir.

3. Gözün kırma kusurları ile ilgili sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Kulağın yapısını açıklar. 
2. İşitme fizyolojisini açıklar.
3. Denge fizyolojisini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kulağın yapısını ve bölümlerini kulak modeli üzerinde gösterir.

2. İşitme fizyolojisini şema ile gösterir.
3. Kulağa ait anatomik terimleri tanımlayan bir bulmaca hazırlar.

C

B
İL

Gİ

1. Burnun yapısını açıklar.
2. Burnun fonksiyonlarını açıklar.
3. Koku fizyolojisini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Koku fizyolojisini şema ile gösterir.

D B
İL

Gİ

1. Derinin yapısını açıklar.
2. Ter bezlerini açıklar.
3. Yağ bezlerini açıklar.
4. Tırnağın yapısını açıklar. 
5. Derinin vücuttaki fonksiyonunu açıklar. 

B
EC

ER
İ

1. Derinin tabakalarını şekil çizerek gösterir.

E

B
İL

Gİ

1. Dilin anatomik yapısını açıklar.

2. Tat alma fizyolojisini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Dildeki tat alma bölgelerini gösteren bir şekil çizer.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 

edilmelidir.
2. Bu modül, teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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DERSİN ADI  : MESLEK ESASLARI 
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 10. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 6 ders saati

DERSİN AMACI : Bu ders ile öğrenciye fiziksel ortamı hastaya uygun hâle getirme, hasta ile 
ilgili nakil işlemlerini yapma, bakım hizmetlerinin yürütülmesinde sağlık profesyoneline yardım etme 
ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

1. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda hasta yatağını ve odasını 
hazırlar.

2. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda muayene ve müdahale 
odalarını düzenler.

3. Vücut mekaniğini koruma kurallarına uygun olarak hastanın naklini sağlar.

4. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda gerekli donanım (ekipman) 
ve sarf malzemelerini kullanıma hazırlar.

5. Steril olmayan biyolojik analiz örneklerini tekniğe uygun olarak alır ve naklini yapar.

6. Hastanın yaşam bulguları, bilinç durumu ve deri ile ilgili değişikliklerini fark ederek sağlık 
profesyoneline haber verir.

7. Vücut mekaniklerine uygun olarak hastaya pozisyon verir.

8. Vücut mekaniklerine uygun olarak hastaya önerilen egzersizlerin yaptırılmasına yardım eder.

9. Aseptik kurallara dikkat ederek girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri hazırlar. 

10. Hasta mahremiyetine özen göstererek muayene, tetkik ve ameliyat öncesi hasta hazırlığına 
yardım eder.

11. Muayene, tetkik ve ameliyat sonrası hasta bakımına yardım eder.

12. Yatak yaralarını önlemeye yönelik koruyucu önlemler alır.

DERSİN İÇERİĞİ:

MESLEK ESASLARI DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Hasta Odası 
Hazırlama

•	 Hasta odası 

•	 Hasta yatağı yapımı

•	 İçinde hasta olan yatağın 
yapımı

3 1 40/ 20 9

Muayene ve 
Müdahale Odaları

•	 Muayene odası

•	 Müdahale odası
2 1 40/ 12 6



113

YAYINCILIK

Hasta Nakli

•	 Vücut mekanikleri

•	 Hastayı yataktan sedye/ 
sedyeden yatağa alma

•	 Hastayı yataktan 
sandalyeye/ sandalyeden 
yatağa alma

3 1 40/ 20 9

Ekipman ve Sarf 
Malzemeleri

•	 Ekipman hazırlığı

•	 Sarf malzemeleri 
2 1 40/ 24 11

Biyolojik Örnek 
Alma ve Nakli

•	 Steril olmayan örnek alma

•	 Analiz örneklerinin nakli
2 1 40/ 16 8

Hastanın 
Genel Durum 
Değişiklikleri

•	 Yaşam bulguları 

•	 Bilinç değişiklikleri 

•	 Deri değişiklikleri

3 1 40/ 28 13

Pozisyon ve 
Egzersizler

•	 Muayene/ tedavi amaçlı 
pozisyonlar

•	 Muayene/ tedavi amaçlı 
egzersizler

2 2 40/ 28 13

Girişimsel İşlem 
Öncesi Hazırlık

•	 Girişimsel işlemlerde 
kullanılan malzemeler

•	 Muayene ve tetkik için 
hasta hazırlığı

•	 Ameliyat öncesi (Pre-op) 
hasta hazırlığı

3 2 40/ 24 11

Girişimsel 
İşlemler Sonrası 
Bakıma Yardım

•	 Muayene ve tetkik sonrası 
hasta bakımı

•	 Ameliyat sonrası hasta 
bakımı

2 1 40/ 24 11

Yatak Yaraları 
ve Koruyucu 
Önlemler

•	 Hastanın mobilizasyonu

•	 Yatak yaraları

•	 Yatak yaralarını önleyici 
malzemeler 

2 1 40/ 20 9

TOPLAM 24 12 216 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir 

2. Her öğrenciye en az bir defa tekniğe uygun yatak yaptırılmalıdır.
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MODÜL ADI  : HASTA ODASI HAZIRLAMA

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 20 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, hasta odasını kullanıma hazır hâle getirme, boş hasta yatağı ve 
içinde hasta olan yatağı yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda hasta odasını kullanıma 
hazır hâle getirir.

B. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda yatak yapım tekniğine göre 
hasta yatağı yapar. 

C. Güvenlik tedbirlerini alarak tekniğine uygun içinde hasta olan yatağın yapımına yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Standart hasta odasının özelliklerini açıklar.
2. Standart hasta odasında bulunması gereken eşyaları sıralar.
3.  Hasta karyolasının özelliklerini açıklar.
4. Hasta odasında bulunan teknik üniteleri sıralar.
5. Hasta odasının yerleşim planını açıklar.
6. Hasta odasının temizliğini açıklar.
7. Hasta odasında alınacak güvenlik önlemlerini açıklar.
8. Hasta ziyaretleri ile ilgili kuralları sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Hasta odasındaki teknik ünitelerinin çalışırlığını kontrol eder.

2. Hasta odasını kullanıma hazır hâle getirir.

3. Hasta odasının temizliğinin yapılmasını sağlar. 

B

B
İL

Gİ

1. Yatak yapımında genel ilkeleri sıralar.
2. Yatak yapımında kullanılan malzemeleri sıralar.
3. Yatak yapım aşamalarını sıralar. 
4. Yapılış şekline göre yatak çeşitlerini sıralar.
5. Kapalı yatağı açıklar.
6. Açık yatağı açıklar.
7. Ameliyat yatağını açıklar. 
8. Şok yatağını açıklar.
9. Kirli yatak takımları ve malzemelerin toplanmasında dikkat edilecek 

kuralları sıralar.
10. Kirli malzemelerin ünite içi naklini açıklar.
11. Hasta yatağında alınacak güvenlik önlemlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Uygulama öncesi ve sonrası ellerini yıkar.
2. Boş hasta yatağı yapar.
3. Kapalı yatağı açık yatak hâline getirir.
4. Şok yatağı hazırlar.
5. Ameliyat yatağı hazırlar.
6. Kirli yatak takımlarının ünite içi naklini sağlar.
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C

B
İL

Gİ

1. İçinde hasta bulunan yatak yapımının amacını açıklar.
2. İçinde hasta bulunan yatak yapımında kullanılan malzemeleri sıralar.
3. İçinde hasta bulunan yatak yapımında dikkat edilecek kuralları açıklar.
4. İçinde hasta bulunan yatak yapım aşamalarını sıralar.
5. Kirli yatak takımları ve malzemelerin toplanmasında dikkat edilecek 

kuralları sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Uygulama öncesi ve sonrası ellerini yıkar.

2. Yatak içinde hasta güvenliğini sağlar.
3. İçinde hasta bulunan yatağın yapımına yardım eder. 
4. Kirli yatak takımlarının ünite içi naklini sağlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuarda ve klinik koşullarında uygulamalı işlenmelidir.

3. Her öğrenci teknik laboratuvar ortamında en az bir kez yatak yapmalıdır.
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MODÜL ADI  : MUAYENE VE MÜDAHALE ODALARI

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, muayene ve müdahale odalarını kullanıma hazır hâle getirme ile 
ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda muayene odasını hazır hâle 
getirir.

B. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda müdahale odasını hazır hâle 
getirir.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Muayene odasının özelliklerini sıralar.

2. Muayene odasında bulunan araç gereçleri ve özelliklerini açıklar.

3. Muayene odasında bulunan araç gereçlerin temizliğini ve bakımını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Muayene odası ekipmanlarının hazırlanmasını ve kontrolünü yapar.

2. Muayene masasının örtülerini değiştirir.

B

B
İL

Gİ

1. Müdahale odasının özelliklerini sıralar.

2. Müdahale odasında bulunan araç gereçleri ve özelliklerini açıklar.

3. Müdahale odasında bulunan araç gereçlerin temizliğini ve bakımını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Müdahale odası ekipmanlarının hazırlanması ve kontrolünü yapar.

2. Muayene masasının örtülerini değiştirir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.
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MODÜL ADI  : HASTA NAKLİ 

MODÜLÜN SÜRESİ :40/ 20 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, vücut mekaniklerini korumaya yönelik önlemler,  hastayı yataktan 
sedyeye, sedyeden yatağa, yataktan sandalyeye ve sandalyeden yatağa alma ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Eklem ve kasları doğru kullanarak vücut mekaniğini korumaya yönelik tedbirleri alır.

B. Vücut mekaniğini koruma kuralları doğrultusunda işlem basamaklarına uygun hastayı yataktan 
sedyeye, sedyeden yatağa alır. 

C. Vücut mekaniğini koruma kuralları doğrultusunda işlem basamaklarına uygun hastayı yataktan 
sandalyeye, sandalyeden yatağa alır.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Vücut mekaniği kavramını açıklar.

2. Vücut mekaniğinin temel ilkelerini açıklar

3. Vücut mekaniğinin doğru kullanılmasının önemini açıklar.

4. Vücut mekaniğinin yanlış kullanılmasıyla ortaya çıkan bozuklukları sıralar.

5. Hastanın vücut mekaniğini koruma ilkelerini sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Ağırlığı kaldırırken vücut mekaniğini doğru kullanır.

2. Eğilip kalkarken vücut mekaniğini korur.

3. Hasta ile ilgili işlemlerde hastanın ve kendi vücut mekaniğini korur.

B

B
İL

Gİ

1. Hastayı yataktan sedyeye, sedyeden yatağa almanın amacını ve önemini 
açıklar.

2. Hastayı yataktan sedyeye, sedyeden yatağa almada kullanılan malzemeleri 
sıralar.

3. Hastayı yataktan sedyeye almanın işlem basamaklarını açıklar.
4. Hastayı sedyeden yatağa almanın işlem basamaklarını açıklar.
5. Hastayı yataktan sedyeye, sedyeden yatağa almada dikkat edilecek noktaları 

açıklar.
6. Hasta naklinde yapılacakları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanacağı malzemeleri hazırlar.

2. Güvenlik önlemlerini alır.

3. Hastayı sedyeye almak için yatağın kenarına çeker.

4. Hastayı yataktan sedyeye /sedyeden yatağa alır.

5. Nakil esnasında hastaya refakat eder.

6. Nakil sürecinde hastadaki genel durum değişikliklerini gözlemler.
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C

B
İL

Gİ

1. Hastayı yataktan sandalyeye, sandalyeden yatağa almanın amacını ve 
önemini açıklar.

2. Hastayı yataktan sandalyeye, sandalyeden yatağa almada kullanılan 
malzemeleri sıralar.

3. Hastayı yataktan sandalyeye almanın işlem basamaklarını açıklar.

4. Hastayı sandalyeden yatağa almanın işlem basamaklarını açıklar.

5. Hastayı yataktan sandalyeye, sandalyeden yatağa almada dikkat edilecek 
noktaları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanacağı malzemeleri hazırlar.

2. Güvenlik önlemlerini alır.

3. Hastayı yatağın kenarına oturtur.

4. Hastanın terliklerini giydirir.

5. Hastayı yataktan sandalyeye /sandalyeden yatağa alır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda ve hastane koşullarında uygulamalı işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : EKİPMAN VE SARF MALZEMELERİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 24 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, ekipman ve sarf malzemeleri kullanıma hazır bulundurulma ile 
ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi ve cihazların kullanma talimatına göre 
ekipmanları kullanıma hazır bulundurur.

B. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberine göre sarf malzemeleri hazır bulundurur.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Teşhis ve tedavide sık kullanılan cihazları sıralar.
2. EKG cihazını ve temizliğini açıklar.
3. Monitör cihazını ve temizliğini açıklar.
4. Defibrilatör cihazını ve temizliğini açıklar.
5. Aspiratör cihazını ve temizliğini açıklar.
6. Dropmatları (sıvı takibinde kullanılan cihazlar) ve temizliğini açıklar.
7. Laparoskopi cihazını ve temizliğini açıklar.
8. Laringoskop cihazını ve temizliğini açıklar.
9. Airway’i ve temizliğini açıklar.
10. Nebülizatör’ü ve temizliğini açıklar.
11. Oksijen tüplerini ve donanımlarının(ekipmanlarının) temizliğini/ bakımını 

açıklar.
12. Pulse oksimetre cihazını ve bakımını açıklar.
13. Setlerin temizliğini açıklar.
14. Kontrollü ağrı cihazının (PCA) kullanım amacını açıklar.
15. Tansiyon aleti ve steteskopu açıklar.
16. Ateş ölçme cihazlarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Ekipmanların temizliğini yapar.

2. Ekipmanları kullanıma hazırlar. 

B

B
İL

Gİ

1. Nazogastrik sondaların kullanım amaçlarını açıklar.
2. Aspirasyon sondalarının kullanım amaçlarını açıklar.
3. Mesane kateterlerinin kullanım amaçlarını açıklar.
4. Kateterlerin kullanım amaçlarını açıklar.
5. İnfüzyon setlerinin özeliklerini açıklar.
6. Numune kaplarının özelliklerini açıklar.
7. Kan tüplerinin özelliklerini açıklar.
8. Trakeostomi kanüllerini açıklar.
9. Entübasyon tüplerini açıklar.
10. Ostomi torbalarını açıklar.
11. Sık kullanılan diğer sarf malzemelerin teminini açıklar.
12. Sarf malzemelerin uygun koşullarda toplanmasını ve uzaklaştırılmasını 

açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Sarf malzemelerin temininde sağlık profesyoneline yardım eder.

2.  Sarf malzemelerini depoya yerleştirir.

3. Çalıştığı birimdeki malzemelerin stok kontrolünü yapar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda ve klinik koşullarında işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : BİYOLOJİK ÖRNEK ALMA VE NAKLİ

MODÜLÜN SÜRESİ :  40/ 16 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, steril olmayan biyolojik örnek alma ve analiz örneklerinin naklini 
yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Steril olmayan biyolojik örnekleri yöntemine uygun olarak alır. 

B. Güvenlik önlemlerini alarak biyolojik analiz örneklerinin naklini yapar. 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Klinik tıbbi laboratuvar çeşitlerini sıralar.
2. Klinik biyokimya laboratuvarının görevlerini açıklar.
3. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarının görevlerini açıklar.
4. Klinik hematoloji laboratuvarının görevlerini açıklar.
5. Patoloji laboratuvarının görevlerini açıklar.
6. Hastadan alınan biyolojik analiz örneklerini sıralar.
7. Laboratuvar testlerini etkileyen faktörleri açıklar.
8. Laboratuvar tetkikleri öncesinde dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar.
9. Numune kapları ve özelliklerini açıklar.
10. Biyolojik analiz örnek alma yöntemlerini açıklar.  
11. Steril olmayan biyolojik analiz örnek çeşitlerini sıralar.
12. Steril olmayan idrar örneği almayı açıklar.
13. 24 saatlik idrar toplanmasında dikkat edilecek hususları açıklar
14. Steril olmayan balgam örneği almayı açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Hastaya işlem hakkında bilgi verir.

2. Hastadan tam idrar örneği alır.
3. 24 saatlik idrar toplanmasını sağlar/ toplar.
4. Hastadan steril olmayan balgam örneği alır.

B

B
İL

Gİ

1. Analiz örneklerinin laboratuvara gönderilmeden önceki kontrolünü açıklar. 

2. Örnek taşıma kaplarının özelliklerini açıklar.

3. Pnömatik taşıma sistemini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Biyolojik analiz örneklerinin laboratuvar ret / kabul ölçütlerine göre 

kontrolünü yapar. 
2. Analiz örneklerinin taşınmasında güvenlik önlemlerini alır.

3. Biyolojik analiz örneklerinin laboratuvara naklini yapar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin 
edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda ve hastane koşullarında uygulamalı işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : HASTANIN GENEL DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40 /28 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, yaşam bulguları, bilinç değişiklikleri ve deri değişiklikleri ile ilgili 
bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Hastanın yaşam bulguları ile ilgili değişikliklerini fark ederek sağlık profesyoneline haber verir. 

B. Hastanın bilinç durumundaki değişiklikleri fark ederek sağlık profesyoneline haber verir.

C. Hastadaki deri değişikliklerini fark ederek sağlık profesyoneline haber verir.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Yaşam bulgularını (vital) sıralar.
2. Vücut sıcaklığını açıklar.
3. Vücut sıcaklığının ölçüldüğü bölgeleri sıralar.
4. Vücut sıcaklığını ölçen araçları sıralar.
5. Vücut sıcaklığını ölçme tekniklerini açıklar.
6. Nabız ve özelliklerini açıklar.
7. Nabız alınan bölgeleri sıralar.
8. Nabız sayma tekniğini açıklar.
9. Solunum ve özelliklerini açıklar.
10. Solunum sayma tekniği aşamalarını sıralar.
11. Kan basıncını (tansiyonu) ve özelliklerini açıklar.
12. Kan basıncı ölçme aletlerini sıralar.
13. Kan basıncı ölçme tekniklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kullanılacak malzemeleri eksiksiz hazırlar.

2. İşlem için hastayı hazırlar.

3. Yaşam bulgularını ölçmede ve bulguların kaydında sağlık profesyoneline 
yardım eder. 

B

B
İL

Gİ

1. Bilinç ve bilinçle ilgili kavramları açıklar.
2. Bilincin değerlendirilmesini açıklar.
3. Bilinçsiz hastalara yapılacak işlemlerde alınacak güvenlik önlemlerini sıralar

B
EC

ER
İ 1. Hastanın bilincini kontrol eder.

2. Hastadaki bilinç değişikliklerini fark ederek sağlık profesyoneline haber verir.

3. Bilinçsiz hastalar için yatakta güvenlik önlemleri alır.

C

B
İL

Gİ

1. Derinin yapısını ve özelliklerini açıklar.
2. Deride görülen değişiklikleri sıralar.
3. Hastanın pozisyonuna göre basınç bölgelerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Hastadaki deri değişikliklerini dikkatle gözlemler.

2. Hastadaki deri değişikliklerini fark ederek sağlık profesyoneline haber verir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülü teknik laboratuvarda, gerekli tüm araç gereçleri sağlayarak uygulamalı olarak 
işlenmelidir.

2. Bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla her öğrenciye uygulama yaptırmaya dikkat 
edilmelidir. 
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MODÜL ADI  : POZİSYON VE EGZERSİZLER

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 28 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, hasta için önerilen pozisyonları verme ve planlanan egzersizlerin 
yaptırılmasına yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Vücut mekaniklerine uygun olarak hastaya, sağlık profesyonelinin önerdiği pozisyonları verir. 

B. Güvenlik tedbirlerini alarak hasta için planlanan ve önerilen egzersizlerin yaptırılmasına yardım 
eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Hastaya pozisyon vermenin amacını açıklar.
2. Hastaya verilecek pozisyon çeşitlerini açıklar.
3. Hastaya pozisyon vermede kullanılan malzemeleri sıralar.
4. Dorsal rekümbent pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
5. Litotomi pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
6. Supine pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
7. Prone pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
8. Lateral ve sims pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
9. Fowler pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
10. Ortopne pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
11. Trendelenburg pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
12. Şok pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
13. Geno pektoral pozisyonunun veriliş tekniğini açıklar.
14. Hastaya pozisyon vermede dikkat edilecek noktaları açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Pozisyon vermede kullanılacak gerekli malzemeleri hazırlar.

2. Hastaya sağlık profesyonelinin önerdiği pozisyonu verir.

B

B
İL

Gİ

1. Derin solunum egzersizini tanımlar.
2. Büzük dudak solunumunu açıklar.
3. Diyafragma solunumunu açıklar.
4. Derin solunum egzersizi işlem basamaklarını sıralar.
5. Spirometre/ triflow ile solunum egzersizini açıklar.
6. Öksürme egzersizlerinin amacını açıklar.
7. Öksüreme egzersizi yapılmayacak durumları sıralar.
8. Öksüreme egzersizi işlem basamaklarını sıralar.
9. Öksürme egzersizi yaptırırken dikkat edilecek noktaları sıralar.
10. Yatak içinde dönme egzersizlerini açıklar.
11. Bacak ve ayak egzersizleri işlem basamaklarını sıralar.
12. Preoperatif dönemde Antiembolizm / kompresyon çorabı giydirmenin amacını açıklar.

B
EC

ER
İ

1- Derin solunum egzersizlerinin yaptırılmasına yardım eder.
2- Spirometre/Triflow ile solunum egzersizinin yaptırılmasına yardım eder.
3- Öksürme egzersizlerinin yaptırılmasına yardım eder.
4- Güvenlik tedbirlerine uyarak, yatak içinde dönme egzersizlerinin yaptırılmasına 

yardım eder.
5- Bacak ve ayak egzersizlerinin yaptırılmasına yardım eder.
6- Antiembolizm / kompresyon çorabını giydirmeye yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda ve klinik koşullarında uygulamalı işlenmelidir.

3. Her öğrenci teknik laboratuvar ortamında en az bir kez her bir pozisyonu vermeli ve egzersizleri 
yaptırmalıdır.
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MODÜL ADI  : GİRİŞİMSEL İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLIK

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 24 ders saati

MODÜLÜN AMACI     : Öğrenciye, girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri hazır hâle getirme, 
muayene, tetkik ve ameliyat öncesi (pre-op) hasta hazırlığına yardımcı olma ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Aseptik kurallara dikkat ederek girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri eksiksiz olarak 
hazır hâle getirir.

B. Yapılacak işlem hakkında hastayı bilgilendirerek muayene ve tetkik için hastanın hazırlanmasına 
yardım eder.

C. Pre-op hazırlık kriterlerine uygun ve hasta mahremiyetine özen göstererek ameliyat öncesi 
hasta hazırlığına yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Girişimsel işlemleri özelliklerine göre sıralar.
2. Girişimsel işlemlerde kullanılan araç ve gereçleri sıralar.
3. Hastaya uygulanan tanısal invaziv işlemleri açıklar.
4. Hastaya uygulanan tanısal noninvaziv işlemleri açıklar.
5. Özel tanısal girişimleri açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri hazırlar.

2. İşlem sonrası malzemeleri aseptik kurallara uygun olarak tekrar kullanıma hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Muayene ve tetkik için hastayı hazırlamanın önemini açıklar.
2. Radyolojik İncelemeler için hasta hazırlığını açıklar

3. Endoskopik İncelemeler için hasta hazırlığını açıklar. 

4. Laboratuvar İncelemeleri için hasta hazırlığını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Muayene ve tetkik işlemleri hakkında hastayı bilgilendirir.

2. Muayene ve tetkikin özelliğine göre gerekli araç gereçleri eksiksiz hazırlar.
3. Muayene ve tetkik için hastanın hazırlamasına yardımcı olur.
4. İşlem sonrası hastanın kalkmasına / giyinmesine yardımcı olur.

C

B
İL

Gİ

1. Ameliyat öncesi (preoperatif) hazırlık ile ilgili kavramları açıklar.
2. Ameliyat öncesi (preoperatif) hazırlığın amaçlarını açıklar.
3. Ameliyat öncesi yapılan rutin işlemleri sıralar.
4. Psikolojik hazırlığı ve önemini açıklar.
5. Fiziksel hazırlığı ve önemini açıklar.
6. Yasal hazırlığı ve önemini açıklar.

7. Gastrointestinal hazırlığı ve önemini açıklar.
8. Acil durumlarda yapılan hazırlıkları sıralar.
9. Ameliyathaneye gidiş hazırlığında dikkat edilecek noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Hastayı ameliyat öncesi hazırlıkla ilgili bilgilendirir.
2. Operasyon gününden önceki gece hastayı hazırlamada yardımcı olur.
3. Mahremiyete özen göstererek operasyon günü hastanın hazırlanmasına yardımcı olur.
4. Acil durumlarda hastanın operasyona hazırlanmasına yardımcı olur.
5. Hasta güvenliğine dikkat ederek hastanın ameliyathaneye transferine yardım ve 

refakat eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvar ve hastane koşullarında uygulamalı olarak işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : GİRİŞİMSEL İŞLEM SONRASI BAKIM

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, muayene, tetkik ve ameliyat sonrası (post-op) hasta bakımına 
yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Hastanın psikolojik durumuna uygun olarak muayene ve tetkik sonrası hasta bakımına yardım 
eder.

B. Post-op bakım kriterleri doğrultusunda hastanın genel durumunu gözleyerek ameliyat sonrası 
bakımına yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ 1. Muayene ve tetkik sonrası hasta bakımının amacını açıklar.

2. Muayene ve tetkik sonrası hasta bakımında dikkat edilecek noktaları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Muayene ve tetkik sonrası hastanın giyinmesine yardımcı olur.

2. Muayene ve tetkik sonrası hastanın bakım ve beslenmesine yardımcı olur.

B

B
İL

Gİ

1. Ameliyat sonrası (post-op ) bakımı tanımlar.

2. Post-op bakımın amacını açıklar.

3. Ayılma ünitesinde bakımı açıklar.

4. Ameliyat sonrası ilk bakım aşamalarını sıralar.

5. Ameliyatı takip eden günlerde bakım hedeflerini sıralar.

6. Ameliyat sonrası komplikasyonları açıklar.

7. Ameliyat sonrası yapılacak egzersizleri sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Ameliyat sonrası hastanın genel durumuna göre uygun pozisyon verilmesine 
yardımcı olur.

2. Hastanın kirli ve ıslak ameliyat gömleğinin çıkartılmasına yardımcı olur.

3. Hastanın kıyafetlerinin giydirilmesine yardımcı olur.

4. Hastanın cilt rengini ve nemini kontrol eder.

5. Hastanın idrar torbasını boşaltır/değiştirir. 

6. Kusması olan hastaya böbrek küvet verir.

7. Hastanın pansuman, bandaj ve alçısındaki değişiklikleri gözleyerek sağlık 
profesyoneline haber verir.

8. Ameliyat sonrası egzersizlerin yapılmasına yardımcı olur.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülü teknik laboratuvarda uygulamalı olarak işlenmelidir.

2. Bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla her öğrenciye uygulama yaptırmaya dikkat 
edilmelidir.
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MODÜL ADI  : YATAK YARALARI VE KORUYUCU ÖNLEMLER

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, hastayı mobilize etme ve yatak yaralarını önleyici araç gereçler ile 
ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilecek problemlerin farkında olarak hastayı mobilize eder.

B. Hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilecek problemlerin farkında olarak uygun araç gereçlerle 
yatak yaralarını önlemeye yardımcı olur. 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Mobilizasyonun tanımını ve erken mobilizasyonun amacını açıklar.
2. Hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilecek problemleri sıralar.
3. Mobilizasyon öncesi ve sonrası dikkat edilecek noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Hastaya işlem hakkında bilgi verir.
2. Hastayı ayağa kaldırmadan önce yatakta oturtur.
3. Hastanın terliklerini giydirir.
4. Hastanın kolundan destekleyerek yürümesine yardımcı olur.
5. Mobilizasyon sonrası hastaya yatakta uygun görülen pozisyonu verir.

B

B
İL

Gİ

1. Yatak yarasını (dekübitüs) tanımlar.
2. Yatak yarasına neden olan durumları sıralar.
3. Yatak yarasını önleyici araç ve gereçleri sıralar.
4. Yatak yaralarını önleyici araç gereçlerin kullanım tekniklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Yatak yarasına neden olan durumları tablo hâlinde gösterir.

2. Hastanın basınç noktalarındaki değişiklikleri gözler. 

3. Yatak yarasını önlemeye yönelik işlemlerde sağlık profesyoneline yardımcı olur.

4. Yatak yaralarını önleyici araç gereçleri öneriler doğrultusunda tekniğine uygun 
kullanır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülü teknik laboratuvarda gerekli araç gereçleri sağlayarak uygulamalı olarak işlenmelidir.

2. Bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla her öğrenciye uygulama yaptırmaya özen 
gösterilmelidir.
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DERSİN ADI   : BESLENME
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 10. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ  : 2 ders saati

DERSİN AMACI  : Bu ders ile öğrenciye besin ögeleri, besin grupları, hastalıklara 
özel beslenme, özel durumlarda beslenme ilkeleriyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ve gruplarını ayırt 
eder.

2. Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda beslenme yetersizliğine bağlı sorunları ve 
hastalıklara özel beslenme programlarını ayırt eder.

3. Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak özel durumlarda beslenme 
programlarını ayırt eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

BESLENME DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Besin Ögeleri ve 
Grupları 

•	 Beslenme ile ilgili 
kavramlar

•	 Besin ögeleri
•	 Besin grupları

3 1 40/22 31

Hastalıklara 
Özel Beslenme 

•	 Beslenme yetersizliğine 
bağlı sorunlar

•	 Sinir sistemi 
hastalıklarında beslenme 

•	 Sindirim sistemi 
hastalıklarında beslenme

•	 Kalp damar 
hastalıklarında beslenme 

•	 Böbrek hastalıklarında 
beslenme 

•	 Onkolojik hastalıklarda 
beslenme

•	 Diyabetli kişilerde 
beslenme

7 1 40/24 33

Özel Durumlarda 
Beslenme

•	 Gebe ve emziklilerde 
beslenme 

•	 Bebek ve çocuklarda 
besleme 

•	 Yaşlılarda beslenme 
•	 Zayıf ve şişman kişilerde 

beslenme
•	 Yanıklarda beslenme
•	 Alerji durumunda 

beslenme

6 1 40/26 36

TOPLAM 16 3 72 100
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MODÜL ADI  :BESİN ÖĞELERİ VE GRUPLARI

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/22 ders saati

MODÜLÜN AMACI :Öğrenciye beslenme ile ilgili kavramlar, besin ögeleri ve besin gruplarını ayırt 
etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Beslenme ile ilgili kavramları ayırt eder.

B. Besin öğelerinin sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ayırt eder.

C. Besin gruplarının sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin gruplarını ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Beslenmeyi tanımlar.
2. Beslenmenin amacını açıklar.
3. Yeterli ve dengeli beslenmeyi tanımlar.
4. Beslenme yetersizliğinin nedenlerini açıklar.
5. Beslenme yetersizliğine bağlı gelişen sorunları listeler.
6. Besin güvenliğini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Beslenme kavramları ile ilgili kavram haritası hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Besin ögelerini sınıflandırır.
2. Karbonhidratları sınıflandırır. 
3. Karbonhidratların vücuttaki görevlerini açıklar.
4. Yağları sınıflandırır.
5. Yağ metabolizmasını açıklar.
6. Yağların vücuttaki görevlerini açıklar.
7. Proteinleri sınıflandırır.
8. Proteinlerin vücuttaki görevlerini açıklar.
9. Vitaminleri sınıflandırır.
10. Vitaminlerin vücuttaki görevlerini açıklar.
11. Su ve minerallerin vücuttaki görevlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Besin ögeleri ile ilgili sunum hazırlar.

2. “Su ve Hayat” konulu kompozisyon yazar.

C

B
İL

Gİ

1. Besin gruplarını sınıflandırır.
2. Et çeşitlerini ve beslenmedeki önemini açıklar.
3. Yumurtanın beslenmedeki önemini açıklar.
4. Süt ve süt ürünlerinin beslenmedeki önemini açıklar.
5. Tahılların beslenmedeki önemini açıklar.
6. Kuru baklagil çeşitlerini açıklar.
7. Sebze ve meyvelerin beslenmedeki önemini açıklar.
8. Yağların beslenmedeki önemini açıklar.
9. Şeker ve şekerli besinleri açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Besin grupları ile ilgili afiş hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Tüm öğrenme kazanımların öğrenciye kazandırılması amacı ile konu içeriklerinin görsel 
materyallerle desteklenmesine dikkat edilmelidir.
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MODÜL ADI  :HASTALIKLARA ÖZEL BESLENME

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye beslenme yetersizliğine bağlı sorunları, sistem hastalıklarında, 
onkolojik hastalıklarda ve diyabetli kişilerde beslenme ilkelerini ayırt etme ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda beslenme yetersizliğine bağlı sorunları ayırt 
eder.

B. Sinir sistemi hastalıklarına özel beslenme programları doğrultusunda sinir sistemi 
hastalıklarında beslenme ilkelerini ayırt eder.

C. Sindirim sistemi hastalıklarına özel beslenme programları doğrultusunda sindirim sistemi 
hastalıklarında beslenme ilkelerini ayırt eder.

D. Kalp damar hastalıklarında beslenme programları doğrultusunda kalp- damar hastalıklarında 
beslenme ilkelerini ayırt eder.

E. Böbrek hastalıklarına özel beslenme programları doğrultusunda böbrek hastalıklarında 
beslenme ilkelerini ayırt eder.

F. Onkolojik hastalıklardan korunmada beslenmenin öneminin farkında olarak onkolojik 
hastalıklarda beslenme ilkelerini ayırt eder.

G. Diyabetli hastalara özel beslenme ilkeleri doğrultusunda diyabetli kişilerde beslenme ilkelerini 
ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Protein enerji yetersizliğinin sağlığa etkisini ve nedenlerini açıklar.

2. Protein-enerji yetersizliğinin önlenmesi ile ilgili ilkeleri sıralar.

3. Demir yetersizliğine bağlı kansızlığın sağlığa etkisini ve nedenlerini açıklar.

4.  Demir yetersizliğine bağlı kansızlığın önlenmesi ile ilgili ilkeleri sıralar.

5. İyot yetersizliği hastalıklarının sağlığa etkisini ve nedenlerini açıklar.

6. İyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesi ile ilgili ilkeleri sıralar.

7. D vitamini yetersizliğinin sağlığa etkisini ve nedenlerini açıklar.

8. D vitamini yetersizliği hastalığının önlenmesi ile ilgili ilkeleri sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Beslenme yetersizliğine bağlı sorunlar ve önlenmesi ile ilgili ilkeleri tablo 

halinde gösterir.

2. Protein enerji yetersizliği ile ilgili kavram haritası hazırlar. 

3. Raşitizm belirtilerini gösteren şekil çizer.

B

B
İL

Gİ

1. Beslenmenin beyin üzerine etkilerini açıklar.

2. Sinir sistemi hastalıklarına özgü beslenme ilkelerini açıklar. 

B
EC

ER
İ

1. Besinlerin sinir sistemi üzerine etkileri ile ilgili sunu hazırlar.
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C
B

İL
Gİ

1. Beslenmenin sindirim sistemi hastalıklarına etkisini açıklar.

2. Sindirim sistemi hastalıklarına özgü beslenme ilkelerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme ile ilgili pano hazırlar.

D

B
İL

Gİ

1. Beslenmenin kalp damar hastalıklarına etkisini açıklar.

2. Kalp damar hastalıklarına özgü beslenme ilkelerini açıklar. 

B
EC

ER
İ

1. Kalp damar hastalıklarına özgü beslenme ile ilgili sunu hazırlar.

E

B
İL

Gİ

1. Beslenmenin böbrek hastalıkları üzerine etkisini açıklar.

2. Böbrek hastalıklarına özgü beslenme ilkelerini açıklar. 

3. Böbrek hastalıklarında yasak ve serbest yiyecekleri sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Böbrek yetmezliği olan bir hasta için bir günlük örnek menü hazırlar.

F

B
İL

Gİ

1. Beslenmenin kanser oluşumuna etkisini açıklar.

2. Onkolojik hastalıkların beslenmeye etkisini açıklar.

3. Onkolojik hastalıklarda beslenme ilkelerini açıklar.

4. Beslenme ile onkolojik hastalıklardan korunmayı açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Onkolojik hastalıklar ve beslenme ilişkisi ile ilgili afiş hazırlar.

G

B
İL

Gİ

1. Beslenmenin Diabetes Mellitus oluşumuna etkilerini açıklar.

2. Diyabette beslenme tedavisinin amaçlarını sıralar.

3. Diyabette beslenme ilkelerini açıklar.

4. Diyabette doğru yiyecek seçimini açıklar.

5. Diyabette yasak olan yiyecekleri sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Diyabetli hasta için örnek bir öğün planı hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Tüm öğrenme kazanımlarının öğrenciye kazandırılması amacı ile konu içeriklerinin görsel 
materyallerle desteklenmesine dikkat edilmelidir.
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MODÜL ADI  :ÖZEL DURUMLARDA BESLENME
MODÜLÜN SÜRESİ : 40/26 ders saati
MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye; gebe ve emziklilerde,  bebek ve çocuklarda, yaşlılarda, zayıf ve 

şişman kişilerde, yanıklarda, alerji durumunda beslenme ilkelerini ayırt etme ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:
A. Gebe ve emzikli beslenme ilkeleri doğrultusunda gebe ve emziklilerde beslenme ilkelerini ayırt 

eder.
B. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlıklı büyüme gelişmeye etkisinin farkında olarak bebek ve 

çocuklarda besleme ilkelerini ayırt eder.
C. Yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunlarının beslenme ile ilişkisinin bilincinde olarak yaşlılarda 

beslenme ilkelerini ayırt eder.
D. Yanlış beslenmenin doğuracağı sorunların farkında olarak zayıf ve şişman kişilerde beslenme 

ilkelerini ayırt eder. 
E. Yanıklı hastalarda yara iyileşmesi açısından beslenmenin öneminin farkında olarak yanıklarda 

beslenme ilkelerini ayırt eder.
F. Besin alerjisinin kişiye vereceği zararların farkında olarak alerji durumunda beslenme ilkelerini 

ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Gebelikte beslenmenin önemini açıklar.
2. Gebelikte ortaya çıkan beslenme sorunlarını sıralar.
3. Gebe kadının enerji ve besin ögesi gereksinimlerini açıklar.
4. Gebelikte tüketilmesi zararlı maddeleri sıralar.
5. Gebelik dönemine özel beslenme ilkelerini açıklar.
6. Emziklilik döneminde beslenmenin önemini açıklar.
7. Anne sütünün salgılanmasını etkileyen faktörleri sıralar.
8. Anne sütüne geçen maddeleri sıralar.
9. Emziren annenin beslenme ilkelerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Gebe ve emzikli beslenmesine uygun örnek menü planı hazırlar.

2. Gebe ve emziklilerde besin gruplarından tüketilmesi gereken miktarlara örnekler 
verir.

3. Emzirmenin bebek ve anne sağlığına yararlarına örnekler verir.

B

B
İL

Gİ

1. Süt çocukluğunda beslenmenin önemini açıklar.
2. Süt çocuğunun beslenmesinde temel ilkeleri sıralar.
3. Süt çocuğunun enerji ve besin ihtiyacını açıklar.
4. Ek (tamamlayıcı) besinlere başlamanın önemini açıklar.
5. Ek besinlere başlarken dikkat edilecek kuralları sıralar.
6. Okul öncesi çocuklarda beslenmenin önemini açıklar.
7. Okul öncesi çocukların beslenmesinde, uyulması gereken kuralları sıralar.
8.  Okul öncesi çocukların enerji ve besin ihtiyacını açıklar.
9. Okul öncesi çocukların beslenme alışkanlıklarını açıklar.
10. Okul öncesi çocukların günlük beslenme planını açıklar.
11. Okul öncesi dönem çocuklarda sık görülen beslenme sorunlarını sıralar.
12. Okul çağı çocuklarında ve ergenlerde, sağlıklı beslenmenin önemini açıklar.
13. Okul çağı çocuklarında ve ergenlerde, sağlıklı beslenme ilkelerini açıklar.
14. Okul çağı çocuklarında ve ergenlerde, enerji ve besin ihtiyacını açıklar.
15. Okul çağı çocuklarında ve ergenlerde, beslenmeye bağlı görülen sağlık sorunlarını 

sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Emzirme ve anne sütünün beslenmedeki önemi ile ilgili sunu hazırlar.

2. Okul öncesi çocuklarda besin grubu ve gereksinim miktarlarını tablo hâlinde 
gösterir.

3. Okul çağı çocuklarının beslenmesine uygun bir günlük örnek menü planı hazırlar.
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C
B

İL
Gİ

1. Yaşlılıkta beslenmenin önemini açıklar.
2. Yaşlılıkta beslenmeyi etkileyen etmenleri sıralar.
3. Besin ögelerinin yaşlılıktaki önemi ve alınması gereken miktarları açıklar.
4. Yaşlılık döneminde enerji ihtiyacını açıklar. 
5. Yaşlılık döneminde beslenmede dikkat edilecek ilkeleri açıklar.
6. Yaşlılıkta obeziteden korunma yollarını sıralar. 

B
EC

ER
İ

1. Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri ile ilgili 
sunu hazırlar.

D

B
İL

Gİ

1. Zayıflık ve şişmanlıkla ilgili kavramları tanımlar.
2. Zayıflığın nedenlerini sıralar.
3. Sağlıklı kilo almanın yollarını açıklar.
4. Zayıf kişilerde beslenme ilkelerini açıklar.
5. Anoreksia Nevrosa’da beslenme ilkelerini açıklar.
6. Anoreksia Bulumia’ da beslenme ilkelerini açıklar.
7. Şişmanlığın temel nedenlerini açıklar.
8. Şişmanlığın yol açtığı sağlık sorunlarını sıralar.
9. Şişman kişilerde beslenme ilkelerini açıklar.
10. Sağlıklı kilo vermenin genel ilkelerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Zayıf ve şişman kişilerde beslenme ilkeleri ile ilgili sunu hazırlar.

E

B
İL

Gİ

1. Yanık tedavisinde beslenmenin önemini açıklar.
2. Yanıklarda beslenme ilkelerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Yanık tedavisinde beslenmenin önemi ile ilgili sunu hazırlar.

F

B
İL

Gİ

1. Alerji ve besin intoleransı kavramlarını açıklar.
2. Besin alerjisinde görülen belirtileri sıralar.
3. Alerjiye yol açan besinleri sayar.
4. Alerji durumunda beslenme ilkelerini sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Alerjiye yol açan besinleri şema ile gösterir.

2. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılacakları tablo hâlinde gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Tüm öğrenme kazanımların öğrenciye kazandırılması amacı ile konu içeriklerinin görsel 
materyallerle desteklenmesine dikkat edilmelidir.
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DERSİN ADI  : OFİS PROGRAMLARI
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 10. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 2 ders saati

DERSİN AMACI : Bu derste öğrenciye kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama 
programlarını kullanma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

1. Kelime işlemci programını kullanarak doküman hazırlar.

2. Elektronik Tablolama programını kullanarak doküman hazırlar.

3. Sunu hazırlama programını kullanarak doküman hazırlar.

DERSİN İÇERİĞİ:

OFIS PROGRAMLARI

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE

Modülün Dersin Ders Saati Ağırlık (%)

Kelime İşlemci

•	 Belge oluşturma
•	 Metin düzenleme
•	 Belge denetimini yapma
•	 Tablo işlemleri
•	 Nesne işlemleri

5 1 40/22 %31

Elektronik 
Tablolama

•	 Elektronik tablo oluşturma
•	 Formüller
•	 Grafik işlemleri
•	 Belgenin çıktısını alma

4 1 40/35 %49

Sunu Hazırlama
•	 Sunu oluşturma
•	 Gelişmiş sunu oluşturma
•	 Fotoğraf albümü

3 1 40/15 %20

TOPLAM 12 3 72 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

1. Bilgisayar ortamında yapılan uygulamalar her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde 
yapılmalıdır.
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MODÜL ADI  : KELİME İŞLEMCİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/22 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye istenilen biçim ve düzende belge oluşturma, belgenin düzenlemesini 
ve yazım denetimini yapma, gerekli olan tablo ve nesneleri belge içerisinde kullanma ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturur.

B. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygular.

C. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapar.

D. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirir.

E. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye ekler.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Sayfa yapısı ayarlarını açıklar.

2. Belge üzerinde yapılabilecek biçimlendirmeleri sıralar.
3. Sayfa numarası biçimlendirme penceresini açıklar.
4. İsimlendirme kurallarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Yeni bir sayfa oluşturur.
2. İstenilen özelliklerde sayfa yapısını düzenler.
3. İstenilen özellik veya şekle göre sayfa üzerinde belge biçimlendirme 

işlemlerini gerçekleştirir.
4. Belgeye istenilen biçimde sayfa numarası ekler.
5. Oluşturulmuş bir belgeyi isimlendirme kurallarına dikkat ederek kayıt eder.

B

B
İL

Gİ

1. Yazı biçimlendirme menüsünü açıklar.
2. Paragraf biçimlendirme menüsünü açıklar.
3. Stil oluşturma penceresindeki biçim menüsü seçeneklerini açıklar.
4. Belgeler arasındaki stil aktarım adımlarını sıralar.

B
EC

ER
İ

1. İstenilen özellik veya şekle göre metin üzerinde biçimlendirmeler yapar.
2. İstenilen özellik veya şekle göre paragraf biçimlendirme işlemlerini 

gerçekleştirir.
3. Biçimlendirme işlemlerini kolaylaştırmak için stiller oluşturur.

4. Başka bir belgedeki stili çalıştığı belgeye dâhil eder.

C

B
İL

Gİ 1. Yazım denetiminin neler olduğunu açıklar.

2. İzleme seçeneklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Belgenin içeriğine göre dil ayarını yapar.

2. Belge üzerinde yazım ve dil bilgisi kontrolünü gerçekleştirir.

3. Belge üzerinde gerekli bölümlere açıklama kutuları ekler.

4. Belge üzerinde yapılan değişiklikleri görüntüleyip kabul işlemlerini 
gerçekleştirir.

5. Belge üzerinde yapılacak değişikliklere sınırlama getirir.
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D

B
İL

Gİ

1. Tablo ekleme yöntemlerini sıralar.
2. Tablo özellikleri penceresinde bulunan sekmeleri açıklar.

3. Seçili tablo üzerindeki sağ tuş menüsünü açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Belgeye gerekli satır ve sütun sayısında tabloyu ekler.

2. Tablonun hücre boyutlarını istenilen özelliğe göre ayarlar.

3. Hücre bölme/birleştirme işlemlerini gerçekleştirir.

4. Hücre içinde metin yönünü ayarlar.

5. Hücre içinde hizalama işlemini gerçekleştirir.
6. Tablo kenarlıklarını istenilen özellikte biçimlendirir.
7. Tablo metin arasındaki dönüşümleri yapar.

E

B
İL

Gİ 1. Belgeye eklenebilecek nesnelerin neler olduğunu açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Belgeye nesne ekleme işlemini (resim, şekil, metin kutusu, simge vb.) 

gerçekleştirir.

2. Eklenen nesneleri istenilen özelliklere göre biçimlendirir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bilgisayar ortamında yapılan uygulamalar her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde 
yapılmalıdır.
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MODÜL ADI  : ELEKTRONİK TABLOLAMA
MODÜLÜN SÜRESİ : 40/35 ders saati
MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye istenilen biçim ve düzende tablo oluşturmak, hesaplamalar yapmak 

ve grafik oluşturmak ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
ÖĞRENME KAZANIMLARI:
A. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturur.
B. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapar.
C. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturur.
D. İstenilen formatta belgenin çıktısını alır.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Yeni sayfa açma seçeneklerini sıralar.
2. Sayfa yapısı ayarlarını açıklar.
3. Hücre isimlendirmesini açıklar.
4. Hücre veri tiplerini açıklar.
5. Hücre hizalama seçeneklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sayfa yapısı ile ilgili düzenlemeleri yapar.
2. Çalışma sayfa sekmeleri üzerinde işlemler yapar.
3. Verinin hücre içindeki hizalama/ yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir.
4. Hücrenin satır yüksekliği/sütun genişliğini istenilen ölçülere göre ayarlar.
5. Hücre birleştirme işlemlerini yapar.
6. Hücreye istenen özellikte kenar çizgisi uygular.
7. İstenilen satır/ sütunların sabitleme işlemini yapar.
8. Oluşturulmuş bir belgeyi isimlendirme kurallarına dikkat ederek kayıt eder.

B

B
İL

Gİ 1. Hesaplama operatörlerinin işlem öncelik sırasını açıklar.

2. En sık kullanılan hazır fonksiyonları(matematik, metin, tarih vb.) sıralar.

B
EC

ER
İ 1. İstenilen hücreler üzerinde istenilen işlem için formül yazımını gerçekleştirir.

2. Formül yazımını kolaylaştırmak için hazır fonksiyonları kullanır.

3. Formüllerdeki hata denetimi gerçekleştirir.

C

B
İL

Gİ 1. En sık kullanılan grafik türlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Sayfada istenilen grafik türünü oluşturur.

2. Grafikte kullanacağı verileri seçer.

3. Grafik biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirir.

D

B
İL

Gİ 1. Yazdırma penceresi seçeneklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Yazdırma alanını belirler.

2. Sayfalarda tekrar edecek satır/ sütunları belirler.

3. Belgeyi bağlı olan yazıcıya gönderir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bilgisayar ortamında yapılan uygulamalar her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde 
yapılmalıdır.
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MODÜL ADI  : SUNU HAZIRLAMA

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/15 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye istenilen işe uygun içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı dinamik 
sunular ve fotoğraf albümü oluşturmak ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. İstenilen işe uygun içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlar.

B. Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlar.

C. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturur.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Yeni sunu oluşturma seçeneklerini açıklar.
2. Alt/ üstbilgi penceresi seçeneklerini açıklar.
3. Sayfa yapısı özelliklerini açıklar.
4. Tema özelliklerini açıklar.
5. Yazdır penceresi özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sunuya slayt ekleme/ silme işlemlerini gerçekleştirir.
2. Slaytlara alt/ üstbilgi ekler.
3. Slayta resim ekler.
4. Slaytlara tema uygular.
5. Slaytlara geçiş animasyonları ekler.
6. Sunuyu gösteri formatında kayıt eder.
7. Hazırlanan sununun istenilen formata uygun çıktısını alır.

B

B
İL

Gİ 1. Gösteri ayarla seçeneklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Slayta bilgisayardan ses dosyası ekler.
2. Slayta bilgisayardan video dosyası ekler.
3. Sunu içerisindeki slaytlar arasında köprü oluşturur.
4. Sunu dışındaki belgeler için köprü oluşturur.
5. Slaytın diğer slayta geçiş özelliklerini ayarlar.
6. Slayt içindeki ögelere özel animasyonlar uygular.
7. Slayt arka planını özelleştirir.

C

B
İL

Gİ 1. Fotoğraf albümü penceresi seçeneklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Fotoğraf albümünde kullanılacak resimleri tek bir klasörde toplar.

2. Fotoğrafları albüme ekler.
3. Albüme eklenen fotoğrafların sıralama işlemini gerçekleştirir.
4. Albüme eklenen fotoğrafların düzenleme işlemini gerçekleştirir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bilgisayar ortamında yapılan uygulamalar her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde 
yapılmalıdır.
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DERSİN ADI   : MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 11. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ  : 2 ders saati

DERSİN AMACI  : Bu derste öğrenciye, meslek etiği ilkeleri, sağlık hizmetleri ve personel 
yönetimi ile mesleki hak ve sorumlulukları ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Meslek etiği ilkelerine uyar.

2. Hasta Hakları Yönetmeliği ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda insan hakları ve 
hasta haklarını korur.

3. Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre sağlık hizmetlerini ve personel yönetimini ayırt eder.

4. Yürürlükteki ilgili mevzuat doğrultusunda mesleki hak ve sorumlulukları ayırt eder.

5. Mobbing’den korunmada yapılacakları ayırt eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE

Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Meslek Etiği ve 
İlkeleri 

•	 Etik ilkeler

•	 Ekip çalışması

•	 İnsan hakları ve hasta 
hakları

3 2 40/20 28

Sağlık Hizmetleri 
ve Personel 
Yönetimi 

•	 Sağlık Bakanlığının 
görevleri

•	 Sağlık Bakanlığının 
merkez-taşra teşkilat 
yapısı

•	 Sağlık Bakanlığına bağlı 
kuruluşlar

•	 Sağlık kurumlarının 
yönetim yapısı

2 1 40/30 41

Mesleki Hak ve 
Sorumluluklar

•	 Mesleki kanun ve 
yönetmelikler

•	 Mobbing
2 2 40/22 31

TOPLAM 7 5 72 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.
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MODÜL ADI  :MESLEK ETİĞİ VE İLKELERİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, etik ilkeler, ekip çalışması, insan ve hasta haklarını koruma ile ilgili 
bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Sağlık meslek etiği ilkeleri doğrultusunda etik ilkelere uygun çalışır.

B. Ekip çalışması bilinci içinde sağlık ekibi ile işbirliği yapar.

C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda insan hakları ve 
hasta haklarını korur.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Etik, meslek etiği ve örgüt etiği kavramlarını açıklar.
2. Sağlık meslek etiği ilkelerini açıklar.
3. Etik sorunları açıklar.
4.  Etik karar verme aşamalarını açıklar.
5. Etik kurulları açıklar.
6. Hastane etik kurullarının amaç, görev ve üyelerini açıklar.
7. Sağlık mesleği mensupları ile ilgili suç tanımlarını sayar.

B
EC

ER
İ

1. Etik tarihini örneklerle anlatan sunu hazırlar.

2. Etik karar verme aşamalarını şema üzerinde gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Ekibin özelliklerini sayar.
2. Ekip çalışmasının önemini açıklar.
3. Sağlık ekibinin amacını açıklar.
4. Sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının faydalarını açıklar.
5. Sağlık ekibi üyelerini ve görevlerini açıklar.
6. Ekip çalışması için gerekli bireysel ve yönetsel koşulları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Ekip çalışması için gerekli bireysel ve yönetsel koşulları şema üzerinde 

gösterir.
2. Sağlık ekibinin görevlerini canlandırır. 

C

B
İL

Gİ

1. Dünyada ve Türkiye’de hasta haklarının gelişimini açıklar.

2. Hasta haklarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Sağlık çalışanı ve hasta iletişimini etik açıdan canlandırma yapar.
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MODÜLÜN ADI : SAĞLIK HİZMETLERİ VE PERSONEL YÖNETİMİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/30 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, sağlık hizmetlerinin işleyişini ve sağlık kurumlarının yönetim 
yapısını ayırt etmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Sağlık hizmetlerinin işleyişini ayırt eder.

B. Sağlık kurumlarının yönetim yapısını ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin işleyişini açıklar.
2. Sağlık Bakanlığının görevlerini sayar.
3. Sağlık Bakanlığı merkez-taşra teşkilatını ve hizmet birimlerini açıklar. 
4. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşları sıralar. 

5. Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısını şema üzerinde gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Sağlık kurumlarını tanımlar.
2. Sağlık kurumlarında çalışanların görev ve sorumluluklarını açıklar.

3. Sağlık kurumlarının yönetim yapısını ve hiyerarşisini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Sağlık kurumları hiyerarşisini şema üzerinde gösterir.

2. Sağlık kurumlarında çalışan meslek gruplarını tanıtan sunu hazırlar.
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MODÜL ADI  : MESLEKİ MEVZUAT VE MOBBİNG

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 22 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, mesleki kanun ve yönetmelikler ile mobbing’de yapılacaklara 
yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Mesleki kanun ve yönetmelikleri takip eder.

B. Mobbing’de yapılacakları ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Mevzuat ile ilgili kavramları tanımlar.
2. Memurun ödev ve sorumluluklarını açıklar.
3. Mesleğinin görev yetki ve sorumluluklarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sağlık çalışanlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve 
yönergeleri tablo ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Mobbing ile ilgili kavramları açıklar.
2. Mobbing çeşitlerini sıralar.
3. Mobbing nedenlerini açıklar.
4. Mobbing sayılabilecek koşulları açıklar.
5. Mobbingin genel belirtilerini sıralar.
6. Mobbing karşısında yapılacakları sıralar.
7. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet türlerini sıralar.
8.  Sağlık çalışanlarının şiddetten korunmasını açıklar.
9. Beyaz kodu tanımlar.

B
EC

ER
İ 1. Mobbing uygulaması karşısında yapılacakları canlandırma yapar.

2. Beyaz kod uygulamalarını canlandırma yapar.
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DERSİN ADI   : HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI 
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 11. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ  : 2 ders saati

DERSİN AMACI  : Bu ders ile öğrenciye hastanın günlük öz bakımı, genel vücut temizliği,  
boşaltım ihtiyaçlarını karşılama, terminal dönemde bakım ve ölüm sonrası işlemleri yapmaya yönelik 
bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Hijyen kurallarına uygun olarak hastanın günlük öz bakımını yapar.  

2. Hasta mahremiyetine özen göstererek yatağa bağımlı hastanın günlük kişisel hijyenik 
uygulamalarını yapar.

3. Bakım ilkeleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek genel vücut temizliği yapar/
yaptırır.

4. Bakım ilkeleri doğrultusunda hastanın boşaltım ihtiyaçlarını karşılar.  

5. Beslenme ilkelerine uygun olarak hastayı oral yolla ve Nazogastrik-Orogastrik sonda ile besler.

6. Terminal dönemdeki hasta bakımına ve ölüm sonrası işlemlere yardım eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

KİŞİSEL BAKIM

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Hastanın Öz 
Bakımı

•	 Hijyen kuralları

•	 Öz bakım 

•	 Yatağa bağımlı hastanın 
günlük kişisel bakımı

5 2 40/16 22

Vücut Bakımı

•	 Hastanın kıyafetinin 
değiştirilmesi

•	 Genital bölge ve koltuk altı 
bakımı

•	 Banyo çeşitleri ve 
uygulaması

5 1 40/20 27

Boşaltım 
İhtiyaçlarının 
Karşılanması

•	 Ördek -sürgü verme 

•	 İnkontinansta bakım 
2 1 40/12 17

Hastanın 
Beslenmesi

•	 Oral yolla beslenme

•	 Enteral yolla beslenme 
2 1 40/12 17

Terminal 
Dönemde Bakım

•	 Terminal dönemde bakım

•	 Ölüm sonrası işlemler
2 1 40/12 17

TOPLAM 16 6 72 100  

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereçler temin 
edilmelidir.

2. Bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla her öğrenciye en az bir kez uygulama yaptırılmalıdır. 



142

YAYINCILIK

MODÜL ADI  : HASTANIN ÖZ BAKIMI 

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/16 

MODÜLÜN AMACI      : Öğrenciye, el-yüz, ağız, saç-sakal, ayak bakımı ve yatağa bağımlı hastada 
günlük kişisel hijyenik uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Hijyen kurallarına uygun olarak hastaya el-yüz bakımı yapar.

B. İşlem basamaklarına uygun, hijyen kurallarına dikkat ederek hastaya ağız bakımı yapar.

C. Yaralanmalara karşı önlem alarak hastaya saç/ sakal bakımı yapar.

D. İşlem basamaklarına uygun olarak hastaya ayak bakımı yapar.

E. Hasta mahremiyetine özen göstererek yatağa bağımlı hastada günlük kişisel hijyenik 
uygulamaları sırasıyla yapar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Hijyenle ilgili kavramları açıklar.
2. Hijyen kurallarını açıklar. 
3. Hijyen uygulamalarının amaçlarını açıklar.

4. El- yüz yıkamanın önemini açıklar.
5. El-yüz bakımında kullanılan araç gereçlerin özelliklerini açıklar.
6. El-yüz bakımı işlem basamaklarını sıralar.
7. El-yüz bakımında dikkat edilecek noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar.
2. Hastayı bilgilendirir.
3. Hastaya pozisyon verir.
4. Hijyen kurallarına dikkat ederek el-yüz bakımı yapar.
5. Bakım sonrası malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Ağız hijyeninin önemini açıklar.
2. Ağız bakımının amaçlarını açıklar.
3. Ağız bakımında kullanılacak araç ve gereçleri sıralar.
4. Doğru diş fırçalama işlem basamaklarını sıralar.
5. Ağız bakımında dikkat edilecek hususları açıklar.
6. Protez (takma) dişlerin bakımını açıklar.
7. Özel ağız bakımını açıklar.
8. Özel ağız bakımında kullanılan malzemeleri sıralar.
9. Özel ağız bakımı işlem basamaklarını şıralar.
10. Özel ağız bakımında dikkat edilecek hususları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanılacak malzemeleri eksiksiz hazırlar.
2. Hastayı bilgilendirir.
3. Hastaya pozisyon verir.
4. Hijyen kurallarına dikkat ederek hastaya ağız bakımı yapar.
5. Bakım sonrası malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.
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C

B
İL

Gİ

1. Saç-sakal bakımının önemini açıklar.
2. Saç-sakal bakımında kullanılacak araç ve gereçleri sıralar.

3. Saç bakımının işlem basamaklarını sıralar.

4. Sakal bakımının işlem basamaklarını sıralar.

5. Saç- sakal bakımında dikkat edilecek noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar.
2. Hastayı bilgilendirir.
3. Hastaya pozisyon verir.
4. Yaralanmalara karşı önlem alarak hastaya saç/sakal bakımı yapar.
5. Bakım sonrası malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

D

B
İL

Gİ

1. Ayak bakımının amacını açıklar.
2. Ayak bakımının önemini açıklar.
3. Ayak bakımında kullanılacak araç ve gereçleri sıralar.
4. Ayak bakımının işlem basamaklarını sıralar.
5. Ayak bakımında dikkat edilecek noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanılacak malzemeleri eksiksiz hazırlar.
2. Hastayı bilgilendirir.
3. Hastaya pozisyon verir.
4. Hijyen kurallarına uygun olarak hastaya ayak bakımı yapar.
5. Bakım sonrası malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

E

B
İL

Gİ

1. Yatağa bağımlı hastada günlük hijyenik uygulamaların amacını ve önemini 
açıklar.

2. Yatağa bağımlı hastada günlük hijyenik uygulamaları açıklar.
3. Yatağa bağımlı hastada günlük hijyenik uygulamalarda kullanılan araç 

gereçleri sıralar.
4. Yatağa bağımlı hastalarda günlük hijyenik bakım işlem basamaklarını sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Yatağa bağımlı hastada günlük hijyenik uygulamalarda kullanılan araç 
gereçleri hazırlar.

2. Yatağa bağımlı hastanın günlük hijyenik bakımını yapar.

3. Bakım sonrası malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereçler temin 
edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda ve klinik koşullarında uygulamalı işlenmelidir.

3. Her öğrenci teknik laboratuvar ortamında en az bir kez kişisel bakım yapmalıdır.
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,MODÜL ADI  : VÜCUT BAKIMI

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 20

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, hastanın kıyafetini değiştirme, genital bölge, koltuk altı temizliği, 
banyo, yatak banyosu ve baş banyosu yaptırma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Mahremiyete özen göstererek işlem basamaklarına uygun hastanın kıyafetini değiştirir.

B. Bakım ilkeleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek genital bölge ve koltuk altı 
temizliği yapar/yaptırır.

C. Mahremiyete özen göstererek banyo yaptırma işlem basamaklarına uygun olarak hastaya banyo 
yaptırır.

D. Hasta güvenliğine dikkat ederek işlem başmaklarına uygun yatak banyosu yaptırır.

E. Hijyen kurallarına dikkat ederek işlem basamaklarına uygun baş banyosu yaptırır.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Hastanın kıyafetini değiştirmenin amacını açıklar.

2. Hastanın kıyafetini değiştirmede kullanılacak malzemeleri sıralar.

3. Hastanın kıyafetini değiştirme işlem basamaklarını sıralar.

4. Serum ve kateteri olan hastanın kıyafetlerinin değiştirilmesindeki 
farklılıkları açıklar.

5. Hastanın kıyafetini değiştirirken dikkat edilecek noktaları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Malzemeleri hazırlar.

2. İşlem hakkında hastayı bilgilendirir.

3. Kıyafetleri giydirme sırasına göre düzenler.

4. Hastaya pozisyon verir.

5. İşlem sırasına göre hastanın kıyafetlerini değiştirir.

B

B
İL

Gİ

1. Koltuk altı bakımının önemini açıklar.

2. Koltuk altı bakımında kullanılan araç gereçleri sıralar. 

3. Koltuk altı bakım aşamalarını açıklar.

4. Genital bölge bakımının önemini açıklar.

5. Genital bölge bakımında kullanılan araç gereçleri sıralar.

6. Genital bölge bakım aşamalarını açıklar.

7. Menstruasyon döneminde genital bölge bakımını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar.

2. Yapılacak işlem hakkında hastayı bilgilendirir.

3. Hastaya pozisyon verir.

4. Hastanın koltuk altı bakımını yapar/yaptırır.

5. Genital bölge temizliği yapar/yaptırır.

6. Genital bölgeyi ve koltuk altını enfeksiyon belirtileri açısından gözlemler.

7. Bakım sonrası malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.
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C

B
İL

Gİ

1. Banyonun önemi ve amacını açıklar.

2. Banyo çeşitlerini sıralar.

3. Banyo için kullanılan araç gereçlerin özelliklerini açıklar.

4. Banyo yaptırmanın işlem basamaklarını sıralar.

5. Banyoda dikkat edilecek hususları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar.

2. Hastayı yapılacak işlem hakkında bilgilendirir.

3. Düşmelere karşı güvenlik tedbirlerini alır.

4. Hastanın banyosunu yaptırır/ yardım eder.

5. Banyo sonrası malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

D

B
İL

Gİ

1. Yatak banyosunun önemi ve amacını açıklar.

2. Yatak banyosu için kullanılan araç gereçlerin özelliklerini açıklar.

3. Yatak banyosu yaptırmanın işlem basamaklarını sıralar.

4. Yatak banyosunda dikkat edilecek hususları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar.

2. Yapılacak işlem hakkında hastayı bilgilendirir.

3. Yatak banyosu için gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

4. Hastaya yatak banyosunu yaptırır.

5. Banyo sonrası malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

E

B
İL

Gİ

1. Yatağa bağımlı hastada baş banyosunun önemini açıklar.

2. Baş banyosunda kullanılan araç gereçleri sıralar.

3. Baş banyosu işlem basamaklarını açıklar.

4. Baş biti olan hastanın bakımını açıklar.

5. Baş biti tedavisinde kullanılan araç gereçleri sıralar.

6. Baş biti tedavisi uygulama işlem basamaklarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar.

2. Hastayı yapılacak işlem hakkında bilgilendirir.

3. Güvenlik tedbirlerini alır.

4. Hastaya baş banyosunu yaptırır.

5. Bakım sonrası malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Her öğrenci maket üzerinde en az bir kez vücut bakımı uygulaması yapmalıdır.



146

YAYINCILIK

MODÜL ADI  : BOŞALTIM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 12

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, idrar ve gaitasını tutamayan hastaya bakım yapma ile ördek/sürgü 
vermeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Mahremiyete özen göstererek hastaya ördek -sürgü verir.  

B. Bakım ilkeleri doğrultusunda idrar ve gaitasını tutamayan hastaya bakım yapar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Ördek-sürgü çeşitlerini ve özelliklerini açıklar.
2. Ördek-sürgü verme işleminin önemini açıklar.
3. Ördek-sürgü vermede kullanılacak araç gereçleri sıralar.
4. Ördek-sürgü verme işlem basamaklarını sıralar.
5. Ördek-sürgü vermede dikkat edilecek noktaları sıralar.
6. Ördek ve sürgü temizliğinin yapılışını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kullanılacak malzemeleri hazırlar.
2. Hastayı yapılan işlem hakkında bilgilendirir.
3. Hastaya ördek -sürgü verir.
4. Genital bölge temizliği yapar.
5. Malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. İnkontinans çeşitlerini sıralar.
2. İdrar inkontinansı nedenlerini açıklar.
3. İdrar inkontinansı olan hastada bakım ilkelerini sıralar.
4. Mesane katateri olan hastalarda idrar torbasının değiştirme işlemini açıklar. 
5. Gaita ve gaz inkontinansı nedenlerini açıklar.
6. Gaita ve gaz inkontinansı olan hastada bakım ilkelerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Hastanın idrar torbasını değiştirir.
2. Hastanın idrar torbasını boşaltır.

3. Hastanın genital bölgesindeki değişiklikleri gözlemler.

4. Atıkları niteliğine göre ayrıştırır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuarda hasta maketi üzerinde uygulamalı olarak işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : HASTANIN BESLENMESİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 12

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, hastayı oral ve enteral yolla besleme ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

1. Aspirasyona karşı önlem alarak hastayı oral yolla besler.

2. Nazogastrik-Orogastrik sonda ile beslenme ilkelerine göre hastayı enteral yolla besler.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Beslenme şekillerini açıklar.
2. Beslenme sorunlarını sıralar.
3. Oral beslenme ilkelerini sıralar.

4. Beslenme şekli ve yoluna uygun besin ve araç gereçleri sıralar.
5. Hasta beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar.
6. Oral yolla beslenme işlem basamaklarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Oral beslenme için gerekli araç ve gereçleri hazırlar.

2. Sağlık profesyonelinin önerdiği oral beslenme programını uygular.

B

B
İL

Gİ

1. Nazogastrik-Oragastrik sonda ile beslenmeyi açıklar.

2. Nazogastrik-Oragastrik sonda ile beslenme ilkelerini açıklar.

3. Nazogastrik-Oragastrik sonda ile beslenme işlem basamaklarını sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Nazogastrik-Oragastrik beslenme için gerekli besin ve araç gereçleri 
hazırlar.

2. Hastaya işlem hakkında bilgi verir. 

3. Sağlık profesyonelinin önerdiği enteral beslenme programını uygular.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç  gereçler temin edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuvarda maket üzerinde uygulamalı olarak işlenmelidir.



148

YAYINCILIK

MODÜL ADI  : TERMİNAL DÖNEMDE BAKIM

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 12

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, terminal dönemde hasta bakımı ve ölüm sonrası işlemlere yardım 
etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Terminal dönemdeki hasta bakım ilkeleri doğrultusunda hastanın ve kendi güvenliğini sağlayarak 
terminal dönemde hasta bakımına yardım eder.

B. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve kişinin dini inançlarına uygun olarak ölüm 
sonrası işlemlere yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Terminal dönemi açıklar.
2. Terminal dönemdeki hasta bakımının genel ilkelerini açıklar.
3. Terminal dönemdeki hasta tepkilerini açıklar.

4. Terminal dönemdeki hasta ve ailesine yaklaşımı açıklar.
5. Ölümü yaklaşan hastada ölüm belirtilerini sıralar.
6. Kesin ölüm belirtilerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Terminal dönemdeki hastanın kişisel bakımına yardım eder.

2. Terminal dönemdeki hastanın aile ile beraberliğini sağlar.

B

B
İL

Gİ

1. Ölümle ilgili kavramları açıklar.
2. Ölüm sonrası işlemlerde kullanılacak araç gereçleri sıralar.
3. Ölüm sonrası yapılması gereken işlemleri açıklar.

4. Ölüm sonrası yapılan kayıtları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Ölüm sonrası işlemlerin yapılmasına yardım eder.

2. Ölen kişinin güvenli bir şekilde morga naklini sağlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç  gereçler temin edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuarda maket üzerinde uygulamalı olarak işlenmelidir.
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DERSİN ADI   : İLK YARDIM
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 11. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ  : 2 ders saati

DERSİN AMACI  : Bu ders ile öğrenciye ilk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği; 
kanamalar ve yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmada, diğer acil durumlarda ilk yardım uygulama ve 
hasta/ yaralı taşıma teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi ve 2010 yılı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne  uygun ilk 
yardımın temel ilkelerini uygular.

2. Yetişkin, çocuk ve bebekte 2010 yılı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne  uygun temel yaşam desteği 
uygular.

3. Yetişkin, çocuk ve bebekte yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında 2010 yılı Temel 
Yaşam Desteği Rehberi’ne  uygun ilk yardım uygular.

4. Kanamalarda ve şokta Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım uygular.

5. Yaralanmalarda Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım uygular.

6. Kırık, çıkık ve burkulmalarda Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım uygular.

7. Diğer Acil Durumlarda Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım uygular.

8. Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne ve vücut mekaniklerine uygun hasta/ yaralı taşır.

DERSİN İÇERİĞİ:

İLK YARDIM DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

İlk Yardımın Temel 
İlkeleri

•	 İlk yardımın temel 
uygulamaları 

•	 Birinci değerlendirme

•	 İkinci değerlendirme

3 1 8 11

Temel Yaşam 
Desteği

•	 Yetişkinde temel yaşam 
desteği

•	 Çocukta temel yaşam 
desteği

•	 Bebekte temel yaşam 
desteği

•	 Yabancı cisme bağlı 
solunum yolu tıkanması

4 2 16 22

Kanamalarda ve 
Yaralanmalarda İlk 
Yardım

•	 Dış kanama

•	 İç kanama ve şok

•	 Yaralanmalar

3 2 16 22
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Kırık, Çıkık ve 
Burkulmada İlk 
Yardım

•	 Kırık, çıkık ve 
burkulmada temel 
uygulamalar

•	 Baş ve omurga kırıkları

•	 Üst ekstremite kırık, 
çıkık ve burkulması

•	 Kalça ve alt ekstremite 
kırık, çıkık ve burkulması

4 1 16 22

Diğer Acil 
Durumlarda İlk 
Yardım

•	 Acil bakım gerektiren 
hastalıklar

•	 Zehirlenmeler

•	 Hayvan ısırması ve 
sokması

•	 Sıcak çarpması, yanık, 
donma

•	 Vücuda yabancı cisim 
kaçması

4 1 8 12

Hasta/ Yaralıyı 
Taşıma

•	 Acil taşıma teknikleri 

•	 Kısa mesafede hızlı 
taşıma teknikleri

•	 Sedye ile hasta/ yaralı 
taşıma

3 1 8 11

TOPLAM 21 8 72 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç ve gereçler  temin edilmelidir.

2. Her öğrenci uygulama yapmalıdır.
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MODÜL ADI  : İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye ilk yardımın temel uygulamaları ile hasta/ yaralının birinci ve ikinci 
değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardımın temel uygulamalarını gerçekleştirir.

B. Hasta/ yaralının 2010 yılı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne uygun birinci değerlendirmesini 
yapar.

C. Hasta/ yaralının Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ikinci değerlendirmesini yapar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. İlk yardım ile ilgili kavramları tanımlar.
2. İlk yardımın amaçlarını sıralar.
3. İlk yardımcının özelliklerini açıklar.
4. İlk yardımcının koruma ile ilgili görev ve sorumluluklarını açıklar.
5. İlk yardımcının bildirme ile ilgili görev ve sorumluluklarını açıklar.
6. İlk yardımcının kurtarma (müdahale) ile ilgili görev ve sorumluluklarını 

açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kendi güvenliğini sağlar.

2. Çevreyi kontrol edip güvenliği sağlar.
3. Olayı acil yardım birimine (112) bildirir.
4. Ortam güvenli değilse hasta/ yaralıyı olay yerinden uzaklaştırır.

B

B
İL

Gİ

1. İnsan vücudunun yapısı ve işleyişini açıklar.
2. Yaşam bulgularını açıklar.
3. Hasta/ yaralının (yetişkin, çocuk, bebek) bilincini değerlendirmeyi açıklar.
4. Hasta/ yaralının (yetişkin, çocuk, bebek) havayolu açıklığını sağlamayı 

açıklar.
5. Hasta/ yaralının solunumunu değerlendirmeyi açıklar.
6. Hasta/ yaralıya koma pozisyonu vermeyi açıklar.

B
EC

ER
İ

1. İnsan vücudunun yapısı ve işleyişini manken ve afiş üzerinde gösterir.
2. Hasta/ yaralının (yetişkin, çocuk, bebek) bilincini değerlendirir.
3. Hasta/ yaralının (yetişkin, çocuk, bebek) hava yolu açıklığını sağlar.
4. Hasta/ yaralının 10 sn. içinde solunumunu değerlendirir.
5. Bilinci kapalı, solunumu olan hasta/ yaralıya koma pozisyonu verir.

C

B
İL

Gİ

1. Hasta/ yaralı ve/ veya yakınlarıyla görüşerek bilgi edinmeyi açıklar.
2. Hasta/ yaralının baş ve boyun muayenesini yapmayı açıklar.
3. Hasta/ yaralının göğüs ve karın muayenesini yapmayı açıklar.
4. Hasta/ yaralının kol ve bacak muayenesini yapmayı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Hasta/ yaralı ve/ veya yakınlarıyla görüşerek bilgi edinir.

2. Hasta/ yaralının baş ve boyun muayenesini yapar.
3. Hasta/ yaralının göğüs ve karın muayenesini yapar.
4. Hasta/ yaralının kol ve bacak muayenesini yapar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Her öğrenci uygulama yapmalıdır.
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MODÜL ADI  : TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
MODÜLÜN SÜRESİ : 40/16 ders saati
MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye temel yaşam desteği ve yabancı cisme bağlı solunum yolu 

tıkanmasında ilk yardım ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. 
ÖĞRENME KAZANIMLARI:
A. Yetişkinde 2010 yılı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne  uygun temel yaşam desteği uygular.
B. Çocukta 2010 yılı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne  uygun temel yaşam desteği uygular.
C. Bebekte 2010 yılı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne  uygun temel yaşam desteği uygular.
D. Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında 2010 yılı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne  

uygun ilk yardım uygular.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Yetişkinde hava yolu açıklığını sağlamayı açıklar. 
2. Yetişkinde solunum kontrolü yapmayı açıklar.
3. Yetişkinde kalp masajı uygulamayı açıklar.
4. Yetişkinde suni solunum uygulamayı açıklar.
5. Temel yaşam desteğini sonlandırma ölçütlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Yetişkinde hava yolu açıklığını sağlar.

2. Yetişkinde 10 sn. içinde solunum kontrolünü yapar.
3. Yetişkinde dk.da ritmi 100 bası olacak şekilde 30 kalp masajı uygular.
4. Yetişkinde 30 kalp masajından sonra iki(2) suni solunum uygular.

B

B
İL

Gİ

1. Çocukta hava yolu açıklığı sağlamayı açıklar.
2. Çocukta solunum kontrolü yapmayı açıklar.
3. Çocukta suni solunum uygulamayı açıklar.
4. Çocukta kalp masajı uygulamayı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Çocukta hava yolu açıklığını sağlar.

2. Çocukta 10 sn. içinde solunum kontrolünü yapar.
3. Çocuğa önce iki(2) kurtarıcı soluk vererek suni solunum uygular.
4. Çocuğa dk.da ritmi 100 bası olacak şekilde 30 kalp masajı uygular. 

C

B
İL

Gİ

1. Bebekte hava yolu açıklığı sağlamayı açıklar.
2. Bebekte solunum kontrolü yapmayı açıklar.
3. Bebekte suni solunum uygulamasını açıklar.
4. Bebekte kalp masajı uygulamasını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Bebekte hava yolu açıklığını sağlar.

2. Bebekte 10 sn. içinde solunum kontrolünü yapar.
3. Bebeğe önce iki(2)  kurtarıcı soluk vererek suni solunum uygular.
4. Bebeğe dk.da ritmi 100 bası olacak şekilde 30 kalp masajı uygular.

D

B
İL

Gİ

1. Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmalarını (kısmi ve tam tıkanma) 
açıklar.

2. Yetişkinde ve çocukta Heimlich manevrası uygulamayı açıklar.
3. Bebekte yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında ilk yardım 

uygulamayı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasını değerlendirir.

2. Yetişkinde ve çocukta Heimlich manevrası uygular.
3. Bebekte yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında ilk yardım uygular.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Her öğrenci uygulama yapmalıdır.

2. Her bir uygulama için en az 5 dk. süre tanınmalıdır.

3. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç ve gereçler  temin edilmelidir.



153

YAYINCILIK

MODÜL ADI  : KANAMA VE YARALANMALARDA İLK YARDIM

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye kanama, şok ve yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Dış kanamada Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım uygular.

B. İç kanama ve şokta Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım uygular. 

C. Yaralanmalarda Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım uygular.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Kanamayı ve çeşitlerini açıklar.
2. Dış kanamada kanama durdurma yöntemlerini [kanayan yer üzerine 

doğrudan(direkt) bası, kanayan bölgeyi yukarıya kaldırma, bası noktalarına 
basınç uygulama, turnike uygulama] açıklar.

3. Uzuv kopması durumunda ilk yardım uygulamayı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kanamayı değerlendirir.

2. Dış kanamada kanama durdurma yöntemlerini [kanayan yer üzerine 
doğrudan(direkt)  bası, kanayan bölgeyi yukarıya kaldırma, bası noktalarına 
basınç uygulama, turnike uygulama] uygular.

3. Uzuv kopması durumunda ilk yardım uygular.

B

B
İL

Gİ

1. İç kanama belirtilerini açıklar.
2. Şoku ve nedenlerini açıklar.
3. Şok çeşitlerini (hipovolemik, kardiyojenik, vazojenik) açıklar.
4. Şok belirtilerini açıklar.
5. Şokta ilk yardım uygulamayı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Şok belirtilerini değerlendirir.

2. Şokta ilk yardım uygular.

C

B
İL

Gİ

1. Yara çeşitlerini (sıyrık, kesik, ezik, delici, parçalı, enfekte) açıklar.
2. Yaralanmada ilk yardım uygulamayı açıklar.
3. Delici göğüs yaralanmasında ilk yardım uygulamayı açıklar.
4. Delici karın yaralanmasında ilk yardım uygulamayı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Yaralanmada ilk yardım uygular. 

2. Batan cismi sabitler.
3. Delici göğüs yaralanmasında ilk yardım uygular.

4. Delici karın yaralanmasında ilk yardım uygular.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Her öğrenci uygulama yapmalıdır.
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MODÜL ADI       : KIRIK ÇIKIK VE BURKULMADA İLK YARDIM

MODÜLÜN SÜRESİ      : 40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Kırık, çıkık ve burkulmalarda Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun temel uygulamaları 
gerçekleştirir.

B. Baş ve omurga kırıklarında Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım uygular. 

C. Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmasında Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk 
yardım uygular.

D. Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmasında Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne 
uygun ilk yardım uygular.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Kırık ve çeşitlerini (açık, kapalı) açıklar.
2. Kırık belirtilerini ve kırıkta ilk yardım uygulamayı açıklar.
3. Çıkık belirtilerini ve çıkıkta ilk yardım uygulamayı açıklar.
4. Burkulma belirtilerini ve burkulmada ilk yardım uygulamayı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kırıkta ilk yardım uygular.

2. Çıkıkta ilk yardım uygular.

3. Burkulmada ilk yardım uygular. 

B

B
İL

Gİ 1. Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım uygulamayı açıklar.
2. Üçgen sargı kullanımını (şerit sargı, simit sargı) açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım uygular.

2. Üçgen sargıdan şerit ve simit sargı yapar.
3. Başa üçgen ve silindir sargı uygular.

C

B
İL

Gİ

1. Köprücük kemiği kırığında ilk yardım uygulamayı açıklar.
2. Omuz çıkığında ilk yardım uygulamayı açıklar.
3. Kol kemiği kırığında ilk yardım uygulamayı açıklar.
4. Dirsek kırığında ilk yardım uygulamayı açıklar.
5. Ön kol ve el bileği kırıklarında ilk yardım uygulamayı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Köprücük kemiği kırığını sabitler.

2. Omuz çıkığını sabitler.
3. Kol kemiği kırığını sabitler.
4. Dirsek kırığını sabitler.
5. Ön kol ve el bileği kırıklarını sabitler.

D

B
İL

Gİ

1. Kalça kemiği kırığında ilk yardım uygulamayı açıklar.
2. Uyluk kemiği kırığında ilk yardım uygulamayı açıklar.
3. Diz kapağı kırığında ilk yardım uygulamayı açıklar.
4. Bacak kemiği kırığında ilk yardım uygulamayı açıklar.
5. Ayak ve ayak bileği kırığında ilk yardım uygulamayı açıklar.
6. Ayak bileği burkulmasında ilk yardım uygulamayı açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kalça kemiği kırığını sabitler.
2. Uyluk kemiği kırığını sabitler.
3. Diz kapağı kırığını sabitler.
4. Bacak kemiği kırığını sabitler.
5. Ayak ve ayak bileği kırığını sabitler.
6. Ayak bileği burkulmasında ilk yardım uygular.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Her öğrenci uygulama yapmalıdır.
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MODÜL ADI  : DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye acil bakım gerektiren hastalıklar, zehirlenmeler, sıcak çarpması, 
yanık, donma ve vücuda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Acil bakım gerektiren hastalıklarda Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım 
uygular.

B. Zehirlenmelerde Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım uygular. 

C. Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım 
uygular.

D. Vücuda yabancı cisim kaçmasında Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardım 
uygular.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Bilinç bozukluğunu (kısa süreli bayılma, koma) açıklar.
2. Bilinç bozukluğuna neden olan bazı hastalıkları (ateşli havale, epilepsi, 

diyabet/ kan şekeri düşmesi) ve ilk yardım uygulamasını açıklar.
3. Göğüs ağrısının çeşitlerini (kalp spazmı, kalp krizi) açıklar.
4. Göğüs ağrısında ilk yardım uygulamasını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Bilinç bozukluğunu değerlendirir.
2. Ateşli havalede ilk yardım uygular.
3. Epilepsi nöbetinde ilk yardım uygular.
4. Kan şekeri düşmesinde ilk yardım uygular.
5. Göğüs ağrısını değerlendirir.
6. Göğüs ağrısında ilk yardım uygular.

B

B
İL

Gİ

1. Zehirlenme çeşitlerini (sindirim yolu, solunum yolu, cilt yolu) açıklar.
2. Sindirim yoluyla zehirlenmelerde belirtileri ve ilk yardım uygulamasını 

açıklar.
3. Solunum yoluyla zehirlenmelerde belirtileri ve ilk yardım uygulamasını 

açıklar.
4. Cilt yoluyla zehirlenmelerde (kimyasal madde, hayvan ısırması ve sokması) 

belirtileri ve ilk yardım uygulamasını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Zehirlenmeyi değerlendirir.
2. Sindirim yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım uygular.
3. Solunum yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım uygular.
4. Cilt yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım uygular. 
5. Hayvan ısırıklarında ilk yardım uygular.
6. Arı sokmasında ilk yardım uygular.
7. Akrep sokmasında ilk yardım uygular.
8. Yılan sokmasında ilk yardım uygular.
9. Deniz canlıları sokmasında ilk yardım uygular.
10. Kene ısırmasında ilk yardım uygular.
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C

B
İL

Gİ

1. Sıcak çarpmasının belirtilerini açıklar.
2. Sıcak çarpmasında ilk yardım uygulamasını açıklar.
3. Yanık derecelerini ve ilk yardım uygulamasını açıklar.
4. Donma derecelerini ve ilk yardım uygulamasını açıklar.

D

B
EC

ER
İ

1. Sıcak çarpmasında ilk yardım uygular.
2. Yanan kişiye ilk yardım uygular.
3. Yanıkta ilk yardım uygular. 
4. Kimyasal yanıkta ilk yardım uygular.
5. Donmada ilk yardım uygular.

E

B
İL

Gİ

1. Göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım uygulamasını açıklar.
2. Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım uygulamasını açıklar.
3. Burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım uygulamasını açıklar.
4. Suda boğulmada ilk yardım uygulamasını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım uygular.
2. Göze saplanmış cismi sabitler.
3. Dış kulak yolundaki yabancı cismi alır.
4. Burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım uygular. 
5. Suda boğulmada ilk yardım uygular. 

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Her öğrenci uygulama yapmalıdır.
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MODÜL ADI  : HASTA/ YARALI TAŞIMA

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye hasta/ yaralı taşıma ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne ve vücut mekaniklerine uygun acil taşıma teknikleri ile 
hasta/ yaralı taşır.

B. Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne ve vücut mekaniklerine uygun, kısa mesafede hızlı taşıma 
teknikleri ile hasta/ yaralı taşır. 

C. Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne ve vücut mekaniklerine uygun sedye oluşturarak hasta/ 
yaralı taşır.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Hasta/ yaralı taşınmasında genel kuralları sıralar.
2. Sürükleyerek hasta/ yaralı taşıma yöntemlerini (koltuk altından tutarak 

sürükleme, itfaiyeci yöntemiyle sürükleme) açıklar.
3.  Araç içinden hasta/ yaralı çıkarma (Rentek manevrası) işlemini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Hasta/ yaralıyı koltuk altından tutarak sürükler.

2. Hasta/ yaralıyı itfaiyeci yöntemiyle sürükler. 

3. Hasta/ yaralıyı araç içinden Rentek manevrası ile çıkarır. 

B

B
İL

Gİ

1. Bir kişiyle hasta/ yaralı taşıma yöntemlerini (omuzdan destek vererek 
taşıma, kucakta taşıma, itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, sırtta taşıma) 
açıklar.

2. İki kişiyle hasta/ yaralı taşıma yöntemlerini (altın beşik yöntemi, teskereci 
yöntemi) açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Hasta/ yaralıyı omuzdan destek vererek taşır.
2. Hasta/ yaralıyı kucakta taşır.
3. Hasta/ yaralıyı itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşır.
4. Hasta/ yaralıyı sırtta taşır. 
5. Hasta/ yaralıyı altın beşik yöntemiyle taşır.
6. Hasta/ yaralıyı teskereci yöntemiyle taşır.

C

B
İL

Gİ

1. Sedye üzerine hasta/ yaralı yerleştirme yöntemlerini (kaşık tekniği, köprü 
tekniği, karşılıklı durarak sedyeye yerleştirme) açıklar.

2. Sedyeyle hasta/ yaralı taşıma yöntemlerini (iki kişiyle, dört kişiyle sedye 
taşıma) açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Hasta/ yaralıyı sandalye ile taşır.
2. Battaniye ile sedye oluşturur.
3. Hasta/ yaralıyı kaşık tekniği ile sedye üzerine yerleştirir. 
4. Hasta/ yaralıyı köprü tekniği ile sedye üzerine yerleştirir.
5. Hasta/ yaralıyı karşılıklı durarak sedye üzerine yerleştirir.
6. İki kişi, hasta/ yaralıyı sedye ile taşır.
7. Dört kişi, hasta/ yaralıyı sedye ile taşır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Her öğrenci uygulama yapmalıdır.
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DERSİN ADI   : SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 12. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ  : 2 ders saati

DERSİN AMACI  : Bu ders ile öğrenciye iletişim süreci, kişiler arası iletişim, toplumsal 
gruplarla iletişim, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. İletişim sürecini ayırt eder.

2. Kişiler arası iletişim engellerini aşarak etkin iletişim kurar.

3. Beden dilini etkin kullanır.

4. Toplumsal grupların özelliklerine uygun etkin iletişim kurar.

5. Etkili iletişim yöntemleriyle hasta, hasta yakını, engelli bireylerle iletişim kurar.

6. Afet ve felaket durumlarında iletişim kurar.

DERSİN İÇERİĞİ:

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

İletişim Süreci

•	 İletişimin ögeleri

•	 İletişim çeşitleri

•	 İletişim şekilleri

2 1 24 33

Kişiler Arası 
İletişim

•	 Kişiler arası iletişim 
engelleri

•	 Kişiler arası iletişimde 
engelleri aşma yolları

5 2 14 20

Toplumsal 
İletişim

•	 Toplumsal kurallar

•	 Toplumsal gruplar
4 1 14 20

Sağlık 
Hizmetlerinde 
İletişim

•	 Hasta ile iletişim

•	 Hasta yakınlarıyla iletişim

•	 Engelli bireylerle iletişim

•	 Özel durumlarda iletişim

7 1 20 27

TOPLAM 18 5 72 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma(drama), rol yapma, 
kavram haritaları vb. çalışmalar yapılmalıdır.
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MODÜL ADI  : İLETİŞİM SÜRECİ

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye iletişim öğeleri, iletişim çeşitleri ve iletişim şekilleri ile ilgili bilgi ve 
beceri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. İletişim öğelerini, çeşitlerini ve şekillerini açıklar. 

B. Etkili iletişim kurallarını açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. İletişimin amacını açıklar.
2. İletişimin öğelerini açıklar.
3. İletişim sürecinin işleyişini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. İletişim öğelerini şema ile gösterir.

2. İletişim süreci ile ilgili kavram haritası hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. İletişim çeşitlerini sıralar.

2. İletişim çeşitlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Amaca uygun iletişim çeşidini seçer.

2. Jest ve mimiklerini doğru kullanır.

C

B
İL

Gİ

1. İçsel ( öz iletişim) iletişimi açıklar.

2. Kişiler arası iletişimi açıklar.

3. Grup iletişimini açıklar.

4. Örgütsel iletişimi açıklar. 

5. Kitle iletişimini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kişiler arası iletişim ile ilgili kavram haritası hazırlar.

2. Grup iletişimini canlandırır.

3. Örgüt yapısı ile ilgili sunu hazırlar.

4. Kitle iletişim araçlarını kullanır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma(drama), rol yapma(rol 
play) vb. çalışmalar yapılmalıdır.
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MODÜL ADI  : KİŞİLERARASI İLETİŞİM

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/14 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye kişiler arası iletişim engelleri ve etkin iletişim ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Kişiler arası iletişim engellerini açıklar.

B. Kişi/ kişilerle etkin iletişim kurma becerilerini açıklar.

C. Kişiler arası iletişim engellerini aşarak etkin iletişim kurmayı açıklar.

D. Kişiler arası iletişimde beden dilinin önemini açıklar.

E. Jest ve mimiklerini doğru kullanır.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Kişiler arası iletişim engellerini sınıflandırır.
2. Kişiler arası iletişim engellerini açıklar.

3. İletişim engellerini aşma yollarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kişiler arası iletişim engellerine örnekler verir. 

2. İletişim engellerini aşma yolları ile ilgili sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Kendini doğru ifade etmeyi açıklar.
2. Doğru algılamayı açıklar.
3. Doğru soru sormayı açıklar.
4. Beden dilini etkin kullanmayı açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kendini doğru ifade etme yollarına örnek verir.
2. Verilmek istenen mesajı doğru algılar.
3. Amaca uygun soru türünü seçer.
4. Amaca uygun soru sorar.
5. Doğru soru sormaya örnek verir.
6. Soruların yapısına uygun cevap verir.
7. Beden dilini etkin kullanmayı drama eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma(drama), rol yapma(rol 
play) vb. çalışmalar yapılmalıdır.
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MODÜL ADI  : TOPLUMSAL İLETİŞİM

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/14 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, toplumsal kurallar ve toplumsal gruplarla etkin iletişim kurma ile 
ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kuralları sıralayarak açıklar.

B. Toplumsal grupların özelliklerine göre etkin iletişim kurar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Görgü kurallarını açıklar.
2. Gelenek ve görenekleri açıklar.
3. Dini kuralları açıklar.
4. Ahlak kurallarını açıklar.
5. Hukuk kurallarını açıklar.
6. İnsan haklarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1.Görgü kuralları ile ilgili pano hazırlar.

2.Toplumsal kurallarla ilgili sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Toplumsal grupları özelliklerine göre ayırt eder.
2. Farklı toplumsal ortamlarda sağlıklı iletişimi açıklar.

3. Toplumun sağlık kurumları ile ilişkilerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Farklı toplumsal grupların özellikleri ile ilgili sunu hazırlar.

2. Farklı toplumsal gruplarla iletişim kurmaya örnekler verir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma(drama), rol yapma(rol 
play) vb. çalışmalar yapılmalıdır.
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MODÜL ADI  : SAĞLIKTA İLETİŞİM

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye hasta, hasta yakınları, engelli bireyler ve özel durumlarda etkili 
iletişim kurma ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Hasta ile etkili iletişim kurar.

B. Hasta yakını ile etkili iletişim kurar.

C. Engelli bireylerle etkili iletişim kurar.

D. Özel durumlarda etkili iletişim kurar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Hasta ile iletişim engellerini aşmak için sağlık personelinin dikkat etmesi 
gereken noktaları sıralar.

2. Hasta ile sağlık personeli iletişimindeki davranışları sıralar.
3. Çocuk hasta ile iletişim kurma yollarını açıklar.
4. Bazı özel durumu olan (öfke yaşayan hasta, panik yaşayan hasta,  tedaviyi 

reddeden hasta, felçli hasta, bilinci kapalı hasta vb.) hastalarla iletişim kurma 
yollarını açıklar.

5.  Yaşlı hasta ile iletişim kurma yollarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Çocuk ve yaşlı hasta ile iletişim kurmayı canlandırır.

2. Özel iletişim ihtiyacı olan hastalarda kullanılan teknikler ile ilgili sunu hazırlar.

3. Özel durumu olan hasta ile iletişim kurmayı  canlandırır.

B

B
İL

Gİ

1. Hasta yakını ile iletişimi açıklar.
2. Hasta yakını ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar.
3. Özel durumu olan hastanın yakınları ile iletişim kurma yollarını açıklar.
4. Yakını ölen kişilerle iletişim kurmayı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Özel durumu olan hastanın yakınları ile iletişim kurma yolları ile ilgili sunu 

hazırlar.

2. Yakınını kaybeden kişi ile iletişim kurmayı canlandırır.

C

B
İL

Gİ

1. Görme engelli birey ile iletişim kurma yollarını açıklar.
2. Konuşma engelli birey ile iletişim kurma yollarını açıklar.
3. İşitme engelli birey ile iletişim kurma yollarını açıklar.
4. Zihinsel engelli birey ile iletişim kurma yollarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Görme, konuşma, işitme ve zihinsel engelli bireylerle iletişim kurma yollarına 
örnekler verir.

D

B
İL

Gİ

1. Afet durumlarında iletişim kurma yollarını açıklar.

2. Salgın durumlarında iletişim kurma yollarını açıklar.

3. Kaza durumlarında iletişim kurma yollarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Afet ve felaket durumunda iletişim kurma yolları ile ilgili sunu hazırlar. 

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma(drama), rol yapma vb. 
çalışmalar yapılmalıdır.
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DERSİN ADI  : ASEPTİK UYGULAMALAR 
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 11. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 2 ders saati

DERSİN SINIFI : Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf

DERSİN AMACI : Bu ders ile öğrenciye, merkezi sterilizasyon ünitelerinin işleyişi, klinik 
uygulamalarda aseptik teknikleri uygulama, kontamine malzemelerin dekontaminasyonu ve 
sterilizasyon yöntemlerini kullanarak sterilizasyon yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Merkezi sterilizasyon ünitelerinde kontamine malzemelerin dekontaminasyonunu sağlayarak 
sterilizasyon teknikleri ile sterilizasyon işlemi yapmaya yardım eder.

2. Aseptik tekniklere uygun olarak araç gereçlerin ve yüzeylerin dezenfeksiyona yardım eder.

3. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması ve ünite içi 
taşınmasını sağlar.

4. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak tıbbi atıkların toplanması ve ünite içi 
taşınmasını sağlar.

DERSİN İÇERİĞİ:

ASEPTİK UYGULAMALAR DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Sterilizasyon 

•	 Aseptik teknikler

•	 Dekontaminasyon

•	 Sterilizasyon yöntemleri

5 2 40/ 34 44

Dezenfeksiyon 

•	 Dezenfektan ve 
antiseptikler

•	 Araç gereç dezenfeksiyonu

•	 Yüzey dezenfeksiyonu

3 1 40/ 28 42

Tıbbi Atık •	 Tıbbi atıkların toplanması

•	 Tıbbi atıkların ünite içi 
taşınması

2 1 40/ 10 14

TOPLAM 10 4 72 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç sağlanmalıdır.

2. Merkezi sterilizasyon ünitelerine gezi ve gözlem ziyaretleri düzenlenmelidir.
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MODÜL ADI   : STERİLİZASYON

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 34 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, klinik uygulamalarda aseptik teknikleri uygulama, 
kontamine malzemelerin dekontaminasyonu ve sterilizasyon yöntemlerini kullanarak sterilizasyon 
yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Sterilizasyon ünitesi işleyiş prosedürleri doğrultusunda merkezi sterilizayon ünitelerinin 
işleyişini ayırt eder.

B. Aseptik teknik uygulama ilkeleri doğrultusunda klinik uygulamalarda aseptik teknikleri uygular. 

C. Dekontaminasyon işlem basamaklarına uygun kontamine malzemelerin dekontaminasyonunu 
yapar.

D. Standart sürelere dikkat ederek ısı ile sterilizasyon işlemine yardım eder.

E. Prospektüslerine uygun olarak hazırladığı dezenfeksiyon solüsyonları ile kimyasal maddelerle 
sterilizasyon işlemine yardım eder.

F. Uygun filtreyi seçerek filtrasyon ve ışınla sterilizasyon işlemine yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Asepsi ile ilgili kavramları açıklar.
2. Aseptik teknikle çalışmanın önemini açıklar
3. El hijyenini açıklar.
4. El yıkama çeşitlerini açıklar.
5. Aseptik teknikle el yıkama aşamalarını açıklar.
6. Aseptik teknikle çalışmada dikkat edilecek noktaları açıklar.
7. Aseptik teknikle çalışırken kullanılan koruyucu bariyerleri açıklar.
8. Eldiven giyilmesi gereken durumları sıralar.
9. Maske, bone ve koruyucu gömleğin giyilmesi gereken durumları sıralar.
10. Maske ve bone takma tekniğini açıklar.
11. Non steril ve steril eldiven giyme tekniğini açıklar.
12. Koruyucu bariyer malzemelerini kullanmada dikkat edilecek hususları 

açıklar.
13. Steril çalışma kurallarını açıklar. 
14. Steril alan hazırlama tekniğini açıklar.
15. Steril malzemelerinin depolanmasını açıklar.
16. Steril malzeme açma kurallarını açıklar. 
17. Steril paket ve bohça açma tekniğini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Tekniğine uygun cerrahi el yıkar.
2. Tekniğine uygun non steril eldiven giyer.
3. Tekniğine uygun steril eldiven giyer.
4. Tekniğine uygun maske, bone takar.
5. Tekniğine uygun koruyucu gömleği giyer.
6. Steril alan hazırlanmasına yardımcı olur.
7. Steril malzemeleri kullanıma hazırlar.
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B

B
İL

Gİ

1. Sterilizasyon ile ilgili kavramları açıklar.
2. Sterilizasyon yöntemleri açıklar.
3. Kontamine malzemelerin toplanmasını açıklar.
4. Kontamine malzemelerin dekontaminasyon aşamalarını sıralar.
5. Yıkama öncesi kirli malzemeleri gruplandırma ölçütlerini açıklar.
6.  Yıkamada kullanılan suyun özelliklerini açıklar.
7. Dekontamine edilmiş aletlerin ön yıkamasını açıklar.
8. Kontamine malzemelerin temizlik işlemlerinde alınması gereken önlemleri 

açıklar.
9. Temizleme işlemi yapılan alanın özelliklerini açıklar.
10. Temizleme yöntemlerini açıklar.
11. Temizlik sonrası malzemelerin kurutma işlemini açıklar.
12. Malzemelerin özelliklerine göre paketlenmesini açıklar.
13. Zarf paketleme yönteminin işlem basamaklarını sıralar.
14. Dikdörtgen paketleme yönteminin işlem basamaklarını sıralar.
15. Paketleme malzemelerinin özelliklerini açıklar.
16. Sterilizasyon indikatörlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sterilizasyon yöntemlerini şema hâlinde gösterir.
2. Kontamine olmuş tekrar kullanılabilir malzemeleri toplar.
3. Kontamine malzemelerin dekontaminasyonunu yapar.
4. Uygulanacak sterilizasyon yöntemine ve araç gerecin özelliğine uygun 

paketleme yapar.

C

B
İL

Gİ

1. Isı ile sterilizasyon yöntemlerini sıralar.
2. Basınçlı buharla sterilizasyon yöntemini açıklar.
3. Basınçsız buharla sterilizasyon yöntemlerini açıklar.
4. Otoklavın özelliklerini ve kullanım talimatlarını açıklar.
5. Kaynatma ile sterilizasyonu açıklar.
6. Tindalizasyonla sterilizasyonu açıklar.
7. Kuru sıcak hava ile sterilizasyonu açıklar.
8. Pasteur fırınının özelliklerini açıklar.
9. Yakma ve alevden geçirme (flambaj ) ile sterilizasyonu açıklar.
10. Sterilizasyon kontrol yöntemlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Basınçlı buhar ile sterilizasyon yapmaya yardım eder.
2. Basınçsız buhar ile sterilizasyon yapmaya yardım eder.
3. Kaynatma ile sterilizasyon yapmaya yardım eder.
4. Tindalizasyon ile sterilizasyon yapmaya yardım eder.
5. Kuru sıcak hava ile sterilizasyon yapmaya yardım eder.
6. Yakma ve alevden geçirme ile sterilizasyon yapmaya yardım eder.
7. Sterilizasyon kontrolünü yapmaya yardım eder.

D 

B
İL

Gİ

1. Sterilizasyonda kullanılan kimyasal maddeleri açıklar.
2. Kimyasal sterilizasyon yöntemlerini açıklar.
3. Kimyasal sterilizasyonda kullanılan cihazların çalışma prensiplerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Sterilizasyonda kullanılan kimyasal solüsyonları prospektüsünde belirtilen 

şekilde hazırlar.
2. Kimyasal yöntemlerle sterilizasyona yardım eder.
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E

B
İL

Gİ

1. Filtrasyonla sterilizasyonu açıklar.
2. Filtrasyonda kullanılan filtre çeşitlerini ve özelliklerini açıklar.
3. Filtrasyonda dikkat edilecek kuralları açıklar.

4. Işınla sterilizasyonu açıklar.
B

EC
ER

İ

1. Filtrasyonla sterilizasyon işlemi için gerekli malzemeleri hazırlar.

2. Steril edilecek malzemelerin özelliğine göre uygun filtreleri seçer.

3. Sıvıların filtrasyonla sterilizasyonuna yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
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MODÜL ADI   : DEZENFEKSİYON 

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 28 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, uygun dezenfektan ve antiseptik maddenin seçimi, 
hazırlanması, araç gereçlerin ve yüzeylerin dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Kullanım amacına uygun dezenfektan ve antiseptik maddenin seçimi ve hazırlanmasına yardım 
eder.

B. Uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun araç gereçlerin dezenfeksiyon işlemine 
yardım eder.

C. Uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun yüzeylerin dezenfeksiyon işlemine yardım 
eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Dezenfeksiyon ve antisepsi ile ilgili kavramları açıklar.
2. Dezenfektan ve antiseptiklerin etkisini değiştiren faktörleri açıklar.
3. Dezenfektan ve antiseptiklerin mikroorganizmalara etki mekanizmalarını 

açıklar
4. Sıvı ve katı maddelerden % solüsyon hazırlama yöntemlerini açıklar.
5. Stok /saf dezenfektan ya da antiseptik solüsyon sulandırma yöntemini 

açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Stok/saf dezenfektan ya da antiseptik maddeyi prospektüsünde önerilen 

kullanım oranlarına göre sulandırır.

B

B
İL

Gİ

1. Araç ve gereç dezenfeksiyonunu açıklar.
2. Araç ve gerecin özelliğine uygun dezenfektan maddeleri ve özeliklerini 

açıklar. 
3. Araç ve gereçlerin dezenfeksiyonunda dikkat edilecek hususları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Araç ve gereçleri dezenfeksiyona hazırlar.

2. Araç ve gerecin özelliğine uygun dezenfektan seçimini yapar.
3. Araç ve gereçlerin dezenfeksiyonunu yapar.

C

B
İL

Gİ

1. Yüzey dezenfeksiyonunun önemini açıklar.
2. Yüzey dezenfeksiyonunda kullanılacak dezenfektanlar ve özelliklerini 

açıklar.
3. Yüzey dezenfeksiyonu işlem aşamalarını sıralar.
4. Yüzey dezenfeksiyonunda dikkat edilecek hususları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Dezenfeksiyonu yapılacak yüzeye uygun dezenfektanı seçer.

2. Uygun dezenfektanı seçerek yer dezenfeksiyonunu yaptırır.

3. Uygun dezenfektanı seçerek tıbbi cihazların yüzey dezenfeksiyonunu yapar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
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MODÜL ADI   : TIBBİ ATIK

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 10 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, tıbbi atıkların toplanması ve ünite içi taşınması ile ilgili 
bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Tıbbi ve tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliklerine uygun olarak tıbbi atıkların toplanmasını 
sağlar.

B. Tıbbi ve tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliklerine uygun olarak tıbbi atıkların ünite içi 
taşınmasını sağlar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Atıkları niteliklerine göre sınıflandırır.
2. Ünite içi atık yönetim planının uygulanışını açıklar.
3. Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını biriktirme kurallarını açıklar.
4. Tıbbi atıkları özelliklerini göre sınıflandırır.
5. Tıbbi atık torbasının özelliklerini açıklar.
6. Tıbbi atıkları üretildiği yerde torbalama/biriktirilme kurallarını açıklar.
7. Kesici ve delici özellikli kirli malzemelerin biriktirildiği atık kabının 

özelliklerini açıklar.
8. Kesici ve delici özellikli kirli malzemeleri üretildiği yerde biriktirme 

kurallarını açıklar.
9. Otoklav torbasının özelliklerini açıklar.
10. Geri dönüşümlü kirli malzemeleri otoklav torbasında biriktirme kurallarını 

açıklar.
11. Sıvı enfeksiyöz materyallerin biriktirilmesini açıklar.
12. Tehlikeli atıkların (genotoksik/citotoksik) biriktirilmesini açıklar.
13. Uluslararası biyo tehlike ambleminin anlamını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Evsel atıklar ve ambalaj atıklarının uygun ortamda toplanmasını sağlar.
2. Kesici delici olmayan tıbbi atıkların uygun ortamda toplanmasını sağlar.
3. Kesici delici tıbbi atıkların uygun ortamda toplanmasını sağlar.
4. Tehlikeli atıkların (genotoksik/citotoksik) uygun ortamda toplanmasını 

sağlar.
5. Tekrar kullanılabilir araç gereçlerin uygun ortamda toplanmasını sağlar.

B

B
İL

Gİ

1. Ünite içi atık yönetim planına göre tıbbi atıkların taşınmasını açıklar.

2. Tekrar kullanılabilir kontamine araç gereçleri sterilizasyon ünitesine taşıma 
kurallarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Tıbbi atıkların geçici depo alanına taşınmasını organize eder.

2. Tekrar kullanılabilir kontamine araç gereçleri sterilizasyon ünitesine taşır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
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DERSİN ADI  : ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 11. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 2 ders saati

DERSİN SINIFI : Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf

DERSİN AMACI : Öğrenciye, enfeksiyon zinciri, sık görülen enfeksiyon hastalıkları, hastane 
enfeksiyonlarından koruma/korunma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Enfeksiyon zincirini ayırt eder.

2. Sık görülen virüs hastalıklarını ayırt eder.

3. Sık görülen bakteri hastalıklarını ayırt eder. 

4. Sık görülen mantar hastalıklarını ayırt eder.

5. Sık görülen parazit hastalıklarını ayırt eder.

6. İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun olarak enfeksiyon kontrolü ve korunma 
yöntemlerini ayırt eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE

Modül Ders Ders 
Saati Ağırlık (%)

Virüs Hastalıkları

•	 Enfeksiyon zinciri
•	 Virüslerin özellikleri
•	 Sık görülen virüs 

hastalıkları

3 2 40/20 28

Bakteri Hastalıkları
•	 Bakterilerin özellikleri
•	 Sık görülen bakteri 

hastalıkları
2 1 40/20 28

Mantar ve Parazit 
Hastalıkları

•	 Mantar hastalıkları
•	 Protozoon hastalıkları
•	 Helmint hastalıkları

3 2 40/20 28

Hastane 
Enfeksiyonlarından 
Korunma

•	 İzolasyon önlemleri
•	 Hastane enfeksiyon 

kontrol komitesi
•	 Hastane 

enfeksiyonlarından 
korunma

2 1 40/12 16

TOPLAM 10 6 72 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için her türlü araç gereç temin edilmelidir.

2. Bulaşıcı hastalıklardan ve hastane enfeksiyonlarından korunmada alınan izolasyon önlemlerini 
öğrencilere yerinde göstermek için ilgili birimlere gezi-gözlem planlanmalıdır.
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MODÜL ADI   : VİRÜS HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, enfeksiyonla ilgili kavramları, enfeksiyon zincirini, 
virüslerin genel özelliklerini, sık görülen virüs hastalıkları ve korunma yollarını ayırt etmeye yönelik 
bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları ve enfeksiyon zincirini ayırt eder.

B. Virüslerin özelliklerini ayırt eder.

C. Sık görülen virüs hastalıklarını ve korunma yollarını ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları açıklar. 
2. Enfeksiyon etkenlerini sınıflandırır.
3. Enfeksiyon zincirini açıklar.
4. Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarını açıklar.
5. Hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörleri açıklar.
6. Enfeksiyonlardan korunmayı açıklar.
7. Bağışıklığı sınıflandırır.
8. Bağışıklığın önemini açıklar.
9. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini (spesifik, 

nonspesifik) açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları kavramları ile ilgili kart oyunları 
hazırlar. 

2. Enfeksiyon zincirini şema üzerinde gösterir.

3. Bağışıklığı şema üzerinde gösterir.

4. Nonspesifik tanı yöntemleri ile tanı konulabilen enfeksiyon hastalıklarına 
örnekler verir.

5. Spesifik tanı yöntemleri ile tanı konulabilen enfeksiyon hastalıklarına 
örnekler verir.

B

B
İL

Gİ

1. Virüslerin genel özelliklerini açıklar.

2. Virüslerin sınıflandırılmasını açıklar.

3. Virüs hastalıklarının patogenezini (oluşumunu) açıklar.

4. Virüs hastalıklarından korunma yollarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Virüslerin özellikleriyle ilgili sunu hazırlar.
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C

B
İL

Gİ

1. Virüslerin neden olduğu hastalıkları sıralar.
2. Kızamık hastalığını açıklar.
3. Kızamıkçık hastalığını açıklar.
4. Suçiçeği hastalığını açıklar.
5. Kabakulak hastalığını açıklar.
6. Çocuk felci hastalığını açıklar.
7. Viral Ansefalit hastalığını açıklar.
8. Nezle hastalığını açıklar.
9. Grip hastalığını açıklar.
10. İnfluenza virüs hastalıklarını açıklar.
11. AIDS hastalığını açıklar.
12. Hepatit A hastalığını açıklar.
13. Hepatit B hastalığını açıklar.
14. Hepatit C hastalığını açıklar.
15. Kuduz hastalığını açıklar.
16. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Virüs hastalıklarının belirti ve bulgularını tablo ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMLAR:
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MODÜL ADI   : BAKTERİ HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, bakterilerin genel özelliklerini ve sık görülen bakteri 
hastalıklarını ve korunma yollarını ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Bakterilerin genel özelliklerini ayırt eder.

B. Sık görülen bakteri hastalıklarını ve korunma yollarını ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1.  Bakterilerin genel özelliklerini açıklar.

2. Bakterilerin sınıflandırma yöntemlerini açıklar. 

3. Bakteri hastalıklarından korunma yollarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Bakterilerin özellikleriyle ilgili sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Bakterilerin neden olduğu hastalıkları sıralar.
2. Kızıl hastalığını açıklar.
3. Boğmaca hastalığını açıklar.
4. Difteri hastalığını açıklar.
5. Tetanoz hastalığını açıklar.
6. Tüberküloz hastalığını açıklar.
7. Pnömokok Pnömonisini (zatürre) açıklar.
8.  Epidemik Menenjit hastalığını açıklar.
9. Tifo-Paratifo hastalığını açıklar
10. Kolera hastalığını açıklar.
11. Basilli Dizanteri hastalığını açıklar.
12. Gonore hastalığını açıklar.
13. Sifiliz hastalığını açıklar.
14. Şarbon hastalığını açıklar.
15. Brusellozis hastalığını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Bakteri hastalıklarında belirti ve bulguları şema ile gösterir.

2. Bakteri hastalıklarını gruplandırarak korunma yollarını tablo hâlinde 
gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMLAR
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MODÜL ADI   : MANTAR VE PARAZİT HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, mantar hastalıklarını, protozoon ve helmint enfeksiyonlarını, 
bunlardan korunma yollarını ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Mantarların neden olduğu hastalıkları ve korunma yollarını ayırt eder.

B. Protozoon enfeksiyonları ve korunma yollarını ayırt eder.

C. Helmint enfeksiyonları ve korunma yollarını ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Mantarların genel özelliklerini açıklar.
2. Mantar hastalıklarını sınıflandırır.
3. Kutanöz mikozları açıklar.
4. Subkutan (deri altı) mikozları açıklar.
5. Sistemik mikozları açıklar.
6. Fırsatçı mikozları açıklar.
7. Mantar enfeksiyonlarından genel korunma yollarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Mantar enfeksiyonlarıyla ilgili görsel sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Parazitlikle ilgili kavramları açıklar.
2. Parazitleri sınıflandırır.
3. Plasmodium (sıtma) infeksiyonlarını açıklar.
4. Leıshmania tropica (şark çıbanı) enfeksiyonunu açıklar.
5. Entamoeba histolytica (amöbiyaz) enfeksiyonunu açıklar.
6. Toxoplasma gondii (toksoplazmoz) enfeksiyonunu açıklar.
7. Giardia intestinalis (giyardiyaz) enfeksiyonunu açıklar.
8. Trichomonas vaginalis (trikomoniyaz) enfeksiyonunu açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Protozoonları hareket etme özelliklerine göre sınıflandırmayı gösteren tablo 
hazırlar.

C

B
İL

Gİ

1. Helmintleri sınıflandırır.
2. Taeniasis saginata (tenyaz) enfeksiyonunu açıklar.
3. Taenia solium infeksiyonunu açıklar.
4. Echinococcus granulosus (kist hidatik) enfeksiyonunu açıklar.
5. Çengelli solucan infeksiyonlarını açıklar.
6. Enterobius vermicularis (kıl kurdu) enfeksiyonunu açıklar.
7. Trichina spiralis (trişinoz) enfeksiyonunu açıklar.
8. Wuchereria bancrofti (filariyaz) infeksiyonunu açıklar.
9. Şchistosoma  (şistozomiyaz) enfeksiyonlarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Helmint enfeksiyonlarının belirti ve bulgularını şema ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMLAR:
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MODÜL ADI   : HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, izolasyon önlemleri alma, hastane enfeksiyonlarından 
korunma/ koruma önlemleri alma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun izolasyon önlemlerini alır.

B. İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun hastane enfeksiyonlarından koruma/korunma 
önlemleri alır.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Standart izolasyon önlemlerini açıklar.
2. Bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralar.
3. Temas izolasyon önlemlerini açıklar. 
4. Damlacık izolasyon önlemlerini açıklar.
5. Hava yolu izolasyon önlemlerini açıklar. 
6. Sıkı temas izolasyon (koruyucu ortam oluşturma) önlemlerini açıklar.
7. Sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Aseptik tekniğe uygun el yıkar.
2. Aseptik tekniğe uygun koruyucu önlük giyer ve çıkarır.
3. İzolasyon yöntemleri ve izolasyon gerektiren hastalıkları tablo hâlinde 

gösterir.  
4. İzolasyon önlem levhaları hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Hastane enfeksiyon kontrol komitesinin görevlerini açıklar.
2. Hastane enfeksiyonları risk faktörlerini açıklar.
3. Hastane enfeksiyonlarından korunmayı açıklar.
4. Ziyaretçilerin hastane enfeksiyonlarından korunmasını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Hastane enfeksiyonlarından koruma/ korunma önlemleri ile ilgili sunu 

hazırlar.

2. İzolasyon önlem levhaları hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMLAR:

1. Bulaşıcı hastalıklardan ve hastane enfeksiyonlarından korunmada alınan izolasyon önlemlerini 
öğrencilere yerinde göstermek için ilgili birimlere gezi gözlem planlanmalıdı
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DERSİN ADI  : SİSTEM HASTALIKLARI
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 11. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.
DERSİN SÜRESİ :  2 ders saati
DERSİN SINIFI : Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf
DERSİN AMACI : Öğrenciye; solunum, dolaşım, kan, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital 

sistem, eklem ve duyu organ hastalıkları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:
1. Üst ve alt solunum yolu hastalıklarını ayırt eder.
2. Dolaşım sistemi hastalıklarını ayırt eder.
3. Kan hastalıklarını ayırt eder.
4. Özofagus ve mide hastalıklarını ayırt eder.
5. İnce ve kalın bağırsak hastalıklarını ayırt eder.
6. Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarını ayırt eder.
7. Endokrin sistem hastalıklarını ayırt eder. 
8. Santral sinir sistemi ve serebrovasküler hastalıkları ayırt eder.
9. Üriner sistem hastalıklarını ayırt eder.
10. Kadın ve erkek genital sistem hastalıklarını ayırt eder.
11. Eklem hastalıklarını ayırt eder.
12. Duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
DERSİN İÇERİĞİ:

SİSTEM HASTALIKLARI DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE

Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Solunum Sistemi 
Hastalıkları

•	 Üst solunum yolu hastalıkları
•	 Alt solunum yolu hastalıkları 2 1 40/8 11

Dolaşım Sistemi ve 
Kan Hastalıkları

•	 Dolaşım sistemi hastalıkları
•	 Kan hastalıkları 3 2 40/12 17

Sindirim Sistemi 
Hastalıkları

•	 Özefagus hastalıları
•	 Mide ve bağırsak hastalıkları
•	 Karaciğer ve safra kesesi 

hastalıkları

6 3 40/12 17

Endokrin Sistem 
Hastalıkları

•	 Hipofiz bezi hastalıkları
•	 Troid ve paratiroid bezi 

hastalıkları
•	 Pankreas hastalıkları
•	 Sürrenal bez hastalıkları

4 1 40/10 14

Sinir Sistemi 
Hastalıkları

•	 Santral sinir sistemi 
hastalıkları

•	 Serebrovasküler hastalıkları
2 1 40/8 11

Üriner ve 
Genital Sistem 
Hastalıkları

•	 Üriner sistem hastalıkları
•	 Kadın genital sistem 

hastalıkları
•	 Erkek genital sistem 

hastalıkları

3 2 40/10 14

Eklem ve Duyu 
Organları 
Hastalıkları

•	 Eklem hastalıkları
•	 Duyu organları hastalıkları 5 2 40/12 16

TOPLAM 25 12 72 100
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MODÜL ADI : SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, solunum sistemi hastalıklarının nedenleri, belirti ve bulguları, 
komplikasyonları,  tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Üst solunum yolu hastalıklarını açıklar.

B. Alt solunum yolu hastalıklarını açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Üst solunum yolu hastalıklarını sıralar.
2. Üst solunum yolu hastalıklarının genel belirtilerini açıklar.
3. Üst solunum yolu hastalıklarının tanı yöntemlerini sıralar.
4. Üst solunum yolu hastalıklarının tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Üst solunum yolu hastalıkları ile ilgili sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Alt solunum yolu hastalıklarını sıralar.
2. Alt solunum yolu hastalıklarının genel belirtilerini açıklar.
3. Alt solunum yolu hastalıklarının tanı yöntemlerini sıralar.
4. Alt solunum yolu hastalıklarının tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Alt solunum yolu hastalıklarını ve belirtilerini tablo ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için ders ile ilgili görsel dokümanlar 
temin edilmelidir.
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MODÜL ADI   : DOLAŞIM SİSTEMİ VE KAN HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI  :Öğrenciye, dolaşım sistemi ve kan hastalıklarının nedenleri, belirti ve 
bulguları, komplikasyonları, tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Kalp damar hastalıklarını gruplandırarak açıklar.

B. Kan basıncı bozukluklarını açıklar.

C. Kan hastalıklarını gruplandırarak açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Dolaşım sistemi hastalıklarını gruplandırır.
2. Kalp hastalıklarını sıralar.
3. Kalp hastalıklarının belirtilerini sıralar.
4. Kalp hastalıklarının nedenlerini sıralar.
5. Kalp hastalıklarının komplikasyonlarını sıralar.
6. Kalp hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
7. Koroner damar hastalıklarını sıralar.
8. Koroner damar hastalıklarının nedenlerini sıralar.
9. Koroner damar hastalıklarının belirtilerini sıralar.
10. Koroner damar hastalıklarının komplikasyonlarını sıralar.
11. Koroner damar hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
12. Periferik damar hastalıklarını sıralar.
13. Periferik damar hastalıklarının nedenlerini sıralar.
14. Periferik damar hastalıklarının belirtilerini sıralar.
15. Periferik damar hastalıklarının komplikasyonlarını sıralar.
16. Periferik damar hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar
17. Kan basıncı bozukluklarını sıralar.
18. Kan basıncı bozukluklarının nedenlerini sıralar.
19. Kan basıncı bozukluklarının belirtilerini sıralar.
20. Kan basıncı bozukluklarının komplikasyonlarını sıralar.
21. Kan basıncı bozukluklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Kalp hastalıkları ile ilgili sunu hazırlar.

2. Damar hastalıklarını gruplandırarak belirtilerini tablo hâlinde gösterir. 

3. Kan basıncı bozukluğunda oluşabilecek komplikasyonlara örnekler verir.
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B

B
İL

Gİ

1. Kan hastalıklarını gruplandırır.
2. Anemileri sınıflandırır.
3. Anemilerin nedenlerini sıralar.
4. Anemilerin genel belirtilerini sıralar.
5. Anemilerin komplikasyonlarını sıralar.
6. Anemilerin tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
7. Pıhtılaşma bozukluklarının nedenlerini sıralar.
8. Pıhtılaşma bozukluklarının genel belirtilerini sıralar.
9. Pıhtılaşma bozukluklarının komplikasyonlarını sıralar.
10. Pıhtılaşma bozukluklarında tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
11. Lösemi çeşitlerini sınıflandırır.
12. Lösemilerin nedenlerini sıralar.
13. Lösemilerin genel belirtilerini sıralar.
14. Lösemilerde tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Anemilerin sınıflandırmasını şema ile gösterir. 

2. Kan hastalıklarının belirtilerini tanımlayan bulmaca hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için ders ile ilgili görsel dokümanlar 
temin edilmelidir.
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MODÜL ADI   : SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, sindirim sistemi hastalıklarının nedenleri, belirti ve 
bulguları, komplikasyonları, tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Özofagus hastalıklarını açıklar.

B. Mide hastalıklarını açıklar.

C. İnce bağırsak hastalıklarını açıklar.

D. Kalın bağırsak hastalıklarını açıklar.

E. Karaciğer hastalıklarını açıklar.

F. Safra kesesi hastalıklarını açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Özofagus hastalıklarını ve nedenlerini sıralar.
2. Özofagus hastalıklarının genel belirtilerini sıralar.
3. Özofagus hastalıklarının komplikasyonlarını sıralar.
4. Özofagus hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
5. Mide ve bağırsak hastalıklarını sıralar.
6. Mide hastalıklarının belirtilerini açıklar.
7. Mide hastalılarının komplikasyonlarını açıklar.
8. Mide hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Özofagus hastalıklarının nedenlerini içeren kart oyunları hazırlar.

2. Mide hastalıklarının belirtilerini içeren kart oyunları hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Bağırsak hastalıklarını gruplandırır.
2. Duedonum hastalıklarının belirtilerini sıralar.
3. Duedonum hastalıklarının nedenlerini sıralar.
4. Duedonum hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
5. İnce bağırsak hastalıklarının nedenlerini sıralar.
6. İnce bağırsak hastalıklarının belirtilerini sıralar.
7. İnce bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
8. Kalın bağırsak ve rektum hastalıklarının nedenlerini sıralar
9. Kalın bağırsak ve rektum hastalıklarının belirtilerini sıralar.
10. Kalın bağırsak hastalıklarının komplikasyonlarını sıralar.
11. Kalın bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
12. Hernilerin nedenlerini sıralar.
13. Hernilerin belirtilerini sıralar.
14. Hernilerin tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. İntestinal sistem hastalıkları tablo hâlinde gösterir.  
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C

B
İL

Gİ

1. Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarını sınıflandırır.

2. Karaciğer hastalıklarının nedenlerini sıralar.

3. Karaciğer hastalıklarının belirtilerini listeler.

4. Safra kesesi hastalıklarının nedenlerini sıralar.

5. Safra kesesi hastalıklarının belirtilerini sıralar.

6. Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının komplikasyonlarını sıralar.
7. Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini listeler.

B
EC

ER
İ

1. Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları ile ilgili sunu hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için  ders ile ilgili görsel dokümanlar  
temin edilmelidir.
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MODÜL ADI   : ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/10 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye endokrin sistem hastalıklarının nedenleri, belirti ve 
bulguları, komplikasyonları, tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Hipofiz bezi hastalıklarını açıklar.

B. Troid ve paratiroid bezi hastalıklarını açıklar.

C. Pankreas hastalıklarını açıklar.

D. Sürrenal bez hastalıklarını açıklar. 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Hipofiz bezi hastalıklarını sıralar.
2. Hipofiz bezi hastalıklarının nedenlerini sıralar.
3. Hipofiz bezi hastalıklarının belirtilerini sıralar.
4. Hipofiz bezi hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili görsel sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Tiroid ve paratiroid bezi hastalıklarını sıralar.
2. Tiroid ve paratiroid bezi hastalıklarının nedenlerini sıralar.
3. Tiroid ve paratiroid bezi hastalıklarının belirtilerini sıralar.
4. Tiroid ve paratiroid bezi hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Tiroid ve paratiroid bezi hastalıkları ile ilgili sunu hazırlar.

C

B
İL

Gİ

1. Pankreas hastalıklarını sıralar.
2. Pankreas hastalıklarının nedenlerini sıralar.
3. Pankreas hastalıklarının belirtilerini ve bulgularını sıralar.
4. Pankreas hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Pankreas hastalıkları ile ilgili sunu hazırlar.

D

B
İL

Gİ

1. Sürrenal bez hastalıklarını sıralar.
2. Sürrenal bez hastalıklarının nedenlerini sıralar.
3. Sürrenal bez hastalıklarının belirtilerini sıralar.
4. Sürrenal bez hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Sürrenal bez hastalıklarını şema ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için  ders ile ilgili görsel dokümanlar  
temin edilmelidir.
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MODÜL ADI   : SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye sinir sistemi hastalıklarının nedenleri, belirti ve bulguları, 
komplikasyonları, tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Santral sinir sistemi hastalıklarını açıklar.

B. Serebrovasküler hastalıkları açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Santral sinir sistemi hastalıklarını gruplandırır.
2. Santral sinir sistemi hastalıklarını sıralar.
3. Santral sinir sistemi hastalıklarının nedenlerini sıralar.
4. Santral sinir sistemi hastalıklarının belirti ve bulgularını sıralar.
5. Santral sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Santral sinir sistemi hastalıkları ile ilgili sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Serebrovasküler hastalıkları sıralar.
2. Serebrovasküler hastalıkların nedenlerini sıralar.
3. Serebrovasküler hastalıkların belirtilerini sıralar.
4. Serebrovasküler hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Serebrovasküler hastalıkların nedenleri ile ilgili sunu hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için ders ile ilgili görsel dokümanlar 
temin edilmelidir.
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MODÜL ADI   : ÜRO-GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/10 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye üriner ve genital sistem hastalıklarının belirtileri, bulguları, 
komplikasyonları, tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Üriner sistem hastalıklarını açıklar.

B. Kadın genital sistem hastalıklarını açıklar.

C. Erkek genital sistem hastalıklarını açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Üriner sistem hastalıklarını sıralar.
2. Üriner sistem hastalıklarının nedenlerini sıralar.
3. Üriner sistem hastalıklarının belirti ve bulgularını sıralar.
4. Üriner sistem hastalıklarının komplikasyonlarını sıralar.
5. Üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Üriner sistem hastalıkları ile ilgili sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Kadın genital sistem hastalıklarını gruplandırır.
2. Uterus hastalıklarının nedenlerini sıralar.
3. Uterus hastalıklarının belirti ve bulgularını sıralar.
4. Uterus hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
5. Salpinks hastalıklarının nedenlerini sıralar.
6. Salpinks hastalıklarının belirti ve bulgularını sıralar.
7. Salpinks hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
8. Ovaryum hastalıklarının nedenlerini sıralar.
9. Ovaryum hastalıklarının belirti ve bulgularını sıralar.

10. Ovaryum hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Kadın genital sistem hastalıklarını sınıflandırarak şema hâlinde 
gösterir.

C

B
İL

Gİ

1. Erkek genital sistem hastalıklarını sıralar.
2. Erkek genital sistem hastalıklarının nedenlerini sıralar.
3. Erkek genital sistem hastalıklarının belirtilerini sıralar. 
4. Erkek genital sistem hastalıklarının komplikasyonlarını sıralar.

5. Erkek genital sistem hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

D

B
EC

ER
İ

1. Erkek genital sistem hastalıklarına örnekler verir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için ders ile ilgili görsel dokümanlar 
temin edilmelidir.
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MODÜL ADI   : EKLEM VE DUYU ORGANLARI HASTALIKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/12 ders saati 

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye eklem ve duyu organları hastalıklarının nedenleri, belirti ve 
bulguları, komplikasyonları,  tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Eklem hastalıklarını açıklar.

B. Cilt hastalıklarını açıklar.

C. Kulak hastalıklarını açıklar.

D. Burun hastalıklarını açıklar.

E. Göz hastalıklarını açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Eklem hastalıklarını sınıflandırır.
2. Eklem hastalıklarının nedenlerini sıralar.
3. Eklem hastalıklarının belirtilerini sıralar.
4. Eklem hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Eklem hastalıkları ile ilgili kart oyunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Duyu organları hastalıklarını gruplandırarak sıralar
2. Cilt hastalıklarını sıralar.
3. Cilt hastalıklarının nedenlerini sıralar.
4. Cilt hastalıklarının belirtilerini sıralar.
5. Cilt hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
6. Kulak hastalıklarını sıralar.
7. Kulak hastalıklarının nedenlerini sıralar.
8. Kulak hastalıklarının belirtilerini sıralar.
9. Kulak hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
10. Burun hastalıklarını sıralar.
11. Burun hastalıklarının nedenlerini sıralar.
12. Burun hastalıklarının belirtilerini sıralar.
13. Burun hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.
14. Göz hastalıklarını sıralar.
15. Göz hastalıklarının nedenlerini sıralar.
16. Göz hastalıklarının belirtilerini sıralar.
17. Göz hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Duyu organlarının hastalıklarını gruplandırarak nedenlerini gösteren bir 
tablo oluşturur.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için ders ile ilgili görsel dokümanlar 
temin edilmelidir.
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DERSİN ADI  : YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 11. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 4 ders saati

DERSİN SINIFI :  Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf

DERSİN AMACI : Bu ders ile öğrenciye, yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın 
değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Yenidoğan Bakım Standartları genelgesine göre yenidoğan ünitesini hazırlar.

2. Yenidoğanın değerlendirilmesi ve tarama programlarında ekip bilinci içinde ebe/hemşireye 
yardım eder.

3. Aseptik kurallara uyarak yenidoğan sorunlarının bakımında ekip anlayışı içinde ebe/hemşireye 
yardım eder.

4. Bebek bakım kriterleri doğrultusunda ve hijyen kurallarına uyarak bebeğin bakım ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardım eder.

5. Çocukların gelişim özelliklerinin farkında olarak büyüme gelişme dönemlerini ve etkileyen 
faktörleri ayırt eder.

6. Denver gelişim skalası ve persentil tabloları ile büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde 
ebe/hemşireye yardım eder.

7. UNİCEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocukların büyüme gelişmesini 
etkileyen bozuklukların değerlendirilmesi ve bakımında ebeye yardım eder.

8. UNİCEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocuk gelişiminde koruyucu 
önlemler almada ebe/hemşireye yardım eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Yenidoğanın 
Değerlendirilmesi

•	 Yenidoğan ünitesi
•	 Yenidoğanın özellikleri
•	 Özel durumu olan 

bebekler
•	 Yenidoğan tarama 

programları

4 2 40/22 15

Yenidoğan 
Sorunları 

•	 Yenidoğanın solunum 
sorunları

•	 Yenidoğanda hematolojik 
sorunlar

•	 Yenidoğan enfeksiyonları

3 1 40/22 15
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Bebek Bakımı

•	 Bebeğin günlük fiziksel 
bakımı

•	 Bebeğin banyosu
•	 Bebeğin beslenmesi

3 1 40/24 17

Büyüme ve Gelişme

•	 Büyüme ve gelişme 
dönemleri

•	 Büyüme ve gelişmesinin 
değerlendirilmesi

•	 Büyüme ve gelişmeyi 
etkileyen faktörler

3 2 40/26 18

Çocuklarda 
Büyüme ve Gelişme 
Bozuklukları

•	 Çocuklarda sıvı elektrolit 
dengesi bozuklukları

•	 Çocuklarda beslenme 
bozuklukları

•	 Mental, ruhsal ve fiziksel 
bozukluklar

3 1 40/26 18

Çocuklarda 
Koruyucu Önlemler

•	 Çocuk sağlığını koruma 
ve geliştirme çalışmaları

•	 Çocukluk kazaları
•	 Çocuk ihmal ve istismarı

2 1 40/24 17

TOPLAM 18 8 144 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modül, teknik laboratuvarda ve yeni doğan kliniklerinde  uygulamalı olarak işlenmelidir.
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MODÜL ADI   : YENİDOĞANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 22 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, yenidoğan ünitelerini hazır hâle getirme,  yenidoğanın 
özelliklerini ve özel durumu olan bebekleri ayırt etme, yenidoğan tarama programlarında ebe/hemşireye 
yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım Standartları genelgesine göre yenidoğan ünitesini hazır hâle 
getirir.

B. Yenidoğan özelliklerini ayırt eder. 

C. Özel durumu olan bebekleri ayırt eder. 

D. Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programları genelgesi doğrultusunda ekip bilinci içerisinde 
yenidoğan tarama programlarında ebe/hemşireye yardım eder. 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Yenidoğan odasının özelliklerini açıklar.

2. Yenidoğan odasında bulunan araç gereçleri sıralar. 

3. Kuvözün kullanım amacını açıklar.

4. Kuvözün özelliklerini açıklar.

5. Kuvözün bakımını ve temizliğini açıklar.

6. Fototerapi cihazının kullanım amacını açıklar.

7. Fototerapi cihazının özelliklerini ve bakımını açıklar.

8. Radyant ısıtıcıların kullanım amacını açıklar. 

9. Radyant ısıtıcıların özelliklerini açıklar.

10. Pulse oksimetrenin kullanım amacını açıklar.

11. Pulse oksimetrenin özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Yenidoğan odasını düzenler.

2. Kuvöz temizliğini yapar.

B

B
İL

Gİ

1. Yenidoğanla ilgili kavramları açıklar.

2. Yenidoğanın fiziksel özelliklerini açıklar.

3. Yenidoğanın fizyolojik özelliklerini açıklar.

4. Yenidoğanın nörolojik özelliklerini (algısal /refleksleri) açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Yenidoğan kavramları ile ilgili kart oyunları hazırlar.

2. Yenidoğanın özellikleri ile ilgili görsel sunu hazırlar.
3. Yenidoğanın nörolojik özelliklerini (algısal/refleksleri) canlandırır (drama 

eder).
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C

B
İL

Gİ

1. Prematüre bebeğin (preterm bebek) özelliklerini sıralar.

2. Prematüre bebekte görülen sorunları açıklar.

3. Postmatüre (postterm/sürmatüre)  bebeğin özelliklerini sıralar.

4. Postmatüre (postterm/sürmatüre)  bebekte görülen sorunları açıklar.

5. Düşük doğum ağırlıklı bebeğin (dismatür bebek) özelliklerini sıralar.

6. Düşük doğum ağırlıklı bebekte (dismatür bebek) görülen sorunları açıklar.

7. Diabetik anne bebeğinin özelliklerini sıralar.

8. Diabetik anne bebeğinde görülen sorunları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Özel durumu olan bebeklerin özelliklerini normal bebek özellikleriyle 

karşılaştırır.

2. Özel durumu olan bebeklerde görülen sorunları tablo hâlinde gösterir. 

D

B
İL

Gİ

1. Tarama programlarının amacını açıklar.

2. Tarama programında dikkat edilecek hususları açıklar.

3. Tarama testlerinde kullanılan malzemeleri sıralar.

4. Fenilketonüri tarama programını açıklar.

5. Konjenital hipotiroidi tarama programını açıklar.

6. Biyotinidaz eksikliği tarama programını açıklar.

7. İşitme taraması programını açıklar.

8. Görme taraması programını açıklar.

9. Doğumsal kalça çıkığı (DKÇ) taramasını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Tarama programları iş akış şemalarını çizer.
2. Tarama programlarında kullanılacak malzemelerin hazırlanmasına yardım 

eder.
3. Tarama testlerinin özelliğine uygun hastayı hazırlamaya yardım eder.
4. Test örneklerinin uygun koşullarda saklanmasını ve laboratuvara naklini 

sağlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modül, teknik laboratuvarda ve yeni doğan kliniklerinde  uygulamalı olarak işlenmelidir.
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MODÜL ADI  : YENİDOĞAN SORUNLARI

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 22 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, yenidoğanın enfeksiyon, solunum ve hematolojik sorunlarının 
bakımında ebe/hemşireye yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Ekip anlayışı içinde yenidoğanın solunum sorunlarının bakımında ebe/hemşireye yardım eder.

B. Ekip anlayışı içinde yenidoğanda hematolojik sorunların bakımında ebe/hemşireye yardım eder. 

C. Aseptik kurallara uyarak yenidoğan enfeksiyonlarının bakımında ebe/hemşireye yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Solunum yolu sorunlarında kullanılacak donanımları(ekipmanları) sıralar.
2. Yenidoğanda asfiksi risk faktörlerini açıklar.
3. Yenidoğanda asfiksi belirtilerini açıklar.
4. Yenidoğanda atelektazi risk faktörlerini açıklar.
5. Yenidoğanda atelektazi belirtilerini açıklar.
6. Hyalin membran hastalığının risk faktörlerini açıklar.
7. Hyalin membran hastalığının belirtilerini açıklar.
8. Mekonyum aspirasyonunun belirtilerini açıklar.
9. Yaş Akciğer Hastalığının belirtilerini açıklar.
10. Solunum yolu sorunlarının bakımında dikkat edilecek noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Yenidoğanın solunum sorunlarını tablo hâlinde gösterir. 

2. Solunum yolu sorunlarında kullanılacak donanımları(ekipmanları) eksiksiz 
hazırlar.

3. Solunum sorunu olan bebeklerin aspire edilmesinde ebeye yardım eder.

B

B
İL

Gİ

1. Yenidoğan sarılıklarını sınıflandırır.

2. Yenidoğan sarılıklarını açıklar.
3. Eritroblastozis Fetalis’i (Rh uyuşmazlığı) açıklar.
4. ABO uyuşmazlığını açıklar.
5. Kernikterus’u açıklar.
6. Yenidoğan sarılıklarında uygulanan fototerapi yöntemini açıklar.
7. Kan değiştirme (Exchange transfüzyon) işlemini açıklar.
8. Yeni doğanın hematolojik sorunlarının bakımında dikkat edilecek noktaları 

sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Yenidoğan sarılıklarını şema ile gösterir.

2. Yenidoğanı fototerapi için hazırlar.

3. Yenidoğan sarılıklarının bakımında ebe/ hemşireye yardım eder.
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C

B
İL

Gİ

1. Yenidoğanda sepsisi açıklar.

2. Yenidoğanda umblikal enfeksiyonları (omfalit) açıklar.
3. Epidemik diyareyi (enfeksiyöz diyare) açıklar.
4. Oral kandidiyazisi (pamukcuk)  açıklar.
5. Gonokoksik konjoktiviti açıklar.
6. Ani bebek ölüm sendromunu (beşik ölümü) açıklar.
7. Yenidoğan enfeksiyonlarının bakımında dikkat edilecek noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Yenidoğan enfeksiyonlarının bakımında gerekli araç gereçleri hazırlar.
2. Konjoktivit’te göz bakımında ebe/ hemşireye yardım eder.

3. Oral kandidiyazis’te ağız bakımında ebe/ hemşireye yardım eder.
4. Umblikal enfeksiyonlarda göbek bakımında ebe/ hemşireye yardım eder.

5. Diyareli bebek bakımında ebe/ hemşireye yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Bu modül yenidoğan bakımı verilen ünitelerde uygulamalı işlenmelidir.

3. Her öğrencinin fototerapi ünitesini görmesi sağlanmalıdır.
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MODÜL ADI  : BEBEK BAKIMI

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 24 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, bebeğin günlük fiziksel bakımına, banyosuna ve beslenmesine 
yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Bebek bakım ölçütleri doğrultusunda hijyen kurallarına dikkat ederek bebeğin günlük fiziksel 
bakımına yardım eder. 

B. Uygun banyo ortamı hazırlayarak banyo yaptırma işlem sırasına göre bebeğin banyosuna yardım 
eder. 

C. WHO ve UNİCEF kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına uyarak bebeğin beslenmesine 
yardım eder. 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Bebek bakımında takip edilecek sıralamayı açıklar.
2. Bebek bakımı için gerekli araç gereçleri sıralar.
3. Bebekte göz, ağız, göbek, tırnak ve alt bakımını açıklar.
4. Bebek giysilerinin özelliklerini açıklar.
5. Bebeğin büyüme ve gelişmesinde uykunun (güvenli uyku) önemini açıklar.
6. Bebekte sık karşılaşılan problemleri ( pişik, isilik, pamukçuk, konak, burun 

tıkanıklığı, püstüler melanozis, eritema toksikum neonatorum , konjoktivit, 
yenidoğan aknesi vb.) açıklar.

7. Bebeğin ağlama nedenlerini açıklar.
8. Bebek güvenliği ve iletişimle ilgili dikkat edilecek hususları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Bebek bakımı için gerekli araç gereçleri hazırlar.
2. Bebeğin göz bakımına yardım eder. 
3. Bebeğin ağız bakımına yardım eder.
4. Bebeğin göbek bakımına yardım eder.
5. Bebeğin tırnak bakımına yardım eder.
6. Bebeğin alt bakımına yardım eder.
7. Bebeğin uykusu (güvenli uyku)  için uygun ortamı hazırlar.
8. Bebekte sık karşılaşılan problemlerin (isilik, konak, burun tıkanıklığı, 

püstüler melanozis, eritema toksikum neonatorum, yenidoğan aknesi) 
bakımına yardım eder.

B

B
İL

Gİ

1. Bebek banyosunun önemini açıklar.
2. Bebek banyosunun çeşitlerini açıklar.
3. Bebek banyosunda kullanılan araç gereçleri sıralar.
4. Bebek banyosunda dikkat edilecek hususları açıklar.
5. Vücut banyosu işlem aşamalarını açıklar.
6. Silme banyosu işlem aşamalarını açıklar.
7. Bebeğin banyo sonrası cilt bakımı ve giydirme işlemlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Bebek banyosunda kullanılan araç gereçleri hazırlar.
2. Bebek banyosunda kullanılan suyun sıcaklığını ayarlar.
3. Bebeğin banyosunu yaptırır.
4. Göbeği düşmemiş yenidoğana silme banyosu yaptırır.
5. Bebeğin banyo sonrası bakımını yapar.
6. Bebeği giydirir.
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C

B
İL

Gİ

1. Anne sütünün özelliklerini açıklar.
2. Anne sütüyle beslenmenin önemini açıklar.
3. Emzirme tekniğini açıklar.
4. Anne sütünün sağılması ve saklanması kurallarını açıklar.
5. Meme bakımının aşamalarını sıralar.
6. Emziren annenin dikkat etmesi gerekenler hususları açıklar.
7. Mama ile beslemede dikkat edilecek hususları açıklar.
8. Yardımcı besleme araç gereçlerinin kullanımını ve temizliğini açıklar.
9. Bebekte gaz çıkarma tekniğini açıklar.
10. Bebeğin günlük beslenme aralıklarını açıklar.
11. Bebeğin gelişim dönemlerine göre uygun ek gıdaları açıklar.
12. Ek gıda başlanan bebeklerde dikkat edilecek hususları açıklar.
13. Vitamin takviyesi gereksinim durumlarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Anneye bebeği emzirmesinde yardımcı olur.
2. Anne sütünün sağılmasını ve saklanmasını yapar/yaptırır.
3. Meme bakımı yapar/yaptırır.
4. Bebeğin mamasını hazırlar.
5. Bebeğin mama ile beslenmesini yapar.
6. Yardımcı beslenme araç gereçlerinin temizlik ve bakımını yapar.
7. Bebeğin gazını çıkarır.
8. Bebeğin günlük beslenmesini planlar.
9. Bebeğin gelişim dönemlerine göre örnek beslenme tablosu hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Bebek maketi üzerinde öğrencilerin uygulama yapmaları sağlanmalıdır.
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MODÜL ADI   : BÜYÜME VE GELİŞME

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 26 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, çocuklarda büyüme-gelişme dönemlerini ve büyüme- 
gelişmeye etki eden faktörleri ayırt etme ile normal büyüme ve gelişme ölçütleri doğrultusunda bebeğin 
değerlendirilmesine yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Çocukların gelişim özelliklerinin farkında olarak büyüme ve gelişme dönemlerini ayırt eder. 

B. Ölçüm kurallarına uyarak Denver gelişim skalası ve persentil tabloları ile normal büyüme 
gelişme ölçütleri doğrultusunda bebeğin değerlendirilmesine yardım eder. 

C. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörleri ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Büyüme, gelişme ve olgunlaşma kavramlarını tanımlar.
2. Çocuklarda büyüme ve gelişme takibinin önemini açıklar.
3. Çocuklarda aylara göre büyüme ve gelişme dönemlerini ve gelişim 

özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Büyüme ve gelişme dönemlerini şema üzerinde gösterir.

2. Aylara göre büyüme ve gelişme dönemlerinin gelişim özelliklerine örnek 
verir.

B

B
İL

Gİ

1. Büyümenin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri sıralar.
2. Kilo ölçüm tekniğini açıklar.
3. Kilo ölçümünde dikkat edilecek kuralları sıralar.
4. Boy ölçüm tekniğini açıklar.
5. Boy ölçümünde dikkat edilecek kuralları sıralar.
6. Baş çevresi ölçüm tekniğini açıklar.
7. Baş çevresi ölçümünde dikkat edilecek kuralları sıralar.
8. Göğüs ve karın çevresi ölçüm tekniğini açıklar.
9. Göğüs ve karın çevresi ölçümünde dikkat edilecek kuralları sıralar.
10. Vücut bölümlerinin birbirine oranlarını açıklar.
11. Gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan parametreleri sıralar.
12. Dişlerin çıkma ve değişme zamanını açıklar. 
13. Kemiklerin olgunlaşma derecesini açıklar. 
14. Nöromotor ve mental gelişmeyi açıklar. 
15. Aylara göre nöromotor ve mental gelişme özelliklerini açıklar. 
16. Duyu organlarının gelişimini açıklar. 
17. Çocuklarda idrar ve dışkı kontrolünü açıklar.
18. Çocuklarda cinsel gelişmeyi açıklar. 
19. Büyüme ve gelişmenin izlenmesinde dikkat edilecek ilkeleri sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Büyüme ve gelişmenin takibi amacıyla yapılan ölçümler için bebeği hazırlar.
2. Kilo ve boy ölçümüne yardım eder.
3. Baş çevresi ölçümüne yardım eder.
4. Karın ve göğüs çevresi ölçümüne yardım eder.
5. Büyüme ve gelişme dönemlerine göre vücut bölümlerinin birbirine oranını 

şekil ile gösterir.
6. Gelişim dönemi özelliklerini tablo hâlinde gösterir.
7. Nöromotor gelişim aşamalarını şemayla gösterir.
8. Ölçüm sonuçlarını standart büyüme gelişme grafikleriyle karşılaştırır.
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C

B
İL

Gİ

1. Genetik (kalıtım) faktörlerin büyüme ve gelişmeye etkisini açıklar.
2. Hormonal faktörlerin büyüme ve gelişmeye etkisini açıklar.
3. Büyüme ve gelişmede cinsiyetin etkisini açıklar.
4. Beslenmenin büyüme ve gelişmeye etkisini açıklar.
5. Kronik hastalıkların büyüme ve gelişme üzerindeki etkisini açıklar.
6. Prenatal dönemde büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklar. 
7. Fiziki çevrenin büyüme ve gelişmeye etkisini açıklar.
8. Çocuklarda büyüme ve gelişme bozukluklarını açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörlerle ilgili sunu hazırlar.

2. Fiziki çevrenin büyüme ve gelişme üzerine etkilerine örnek verir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Teknik laboratuvarda bebek maketi üzerinde öğrencilerin uygulama yapmaları sağlanmalıdır.
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MODÜL ADI  : ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME BOZUKLUKLARI

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 26 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, sıvı elektrolit dengesinin sağlanması, beslenme bozukluklarının 
düzeltilmesi, mental, ruhsal ve fiziksel bozuklukların bakımında ebe/hemşireye yardım etmeye yönelik 
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Sıvı elektrolit kaybının yaratacağı sorunların bilincinde olarak çocuklarda sıvı elektrolit dengesi 
bozukluklarının tedavisinde ebe/hemşireye yardım eder.

B. UNİCEF beslenme ölçütleri doğrultusunda beslenme bozukluklarının düzeltilmesinde ebe/
hemşireye yardım eder.

C. Mental, ruhsal ve fiziksel bozuklukların bakımında sorumluluk alarak ebe/hemşireye yardım 
eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Suyun vücut için önemini açıklar.
2. Vücut sıvıları ile ilgili kavramları açıklar.
3. Vücudun sıvı dengesini açıklar.
4. Vücut sıvılarındaki elektrolitleri açıklar.
5. Elektrolitlerin vücuttaki görevlerini sıralar.
6. Vücut sıvılarındaki anyon ve katyonları açıklar.
7. Sıvı elektrolit dengesizliklerini açıklar.
8. Asit-baz dengesinin düzenlenmesini açıklar.
9. Asit-baz dengesizliklerinde ortaya çıkan sorunları açıklar.
10. Çocuklarda dehidratasyon belirtilerini sıralar.
11. Çocuklarda sıvı tedavisinde dikkat edilecek hususları sıralar.
12. ORS (Oral Rehidratasyon Sıvısı) tedavisini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Vücuda su alımı ve atılımını tablo ile gösterir.
2. Vücut sıvılarının dağılımını şema ile gösterir.
3. Asit-baz dengesinin düzenlemesinde rol oynayan sistemlerin çalışmasını 

şema ile gösterir.
4. Çocuklarda dehidratasyon belirtilerini gözlemleyerek ebe/hemşireye haber 

verir.
5. Dehidratasyon tedavisinde kullanılan ORS (Oral Rehidratasyon Sıvısı) 

solüsyonunu hazırlar.
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B

B
İL

Gİ

1. Çocuklarda beslenme bozukluğuna bağlı gelişen sorunları sıralar.
2. Protein enerji malnütrisyonunu açıklar.
3. Marasmus’u açıklar.
4. Kwashiorkor’u açıklar.
5. Marasmik Kwashiorkor’u açıklar.
6. Raşitizm’i açıklar.
7. Skorbüt’ü açıklar.
8. Çölyak hastalığını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Protein enerji malnütrisyonu sonucu gelişen sorunları şema ile gösterir.
2. Marasmus ve Kwashiorkor belirtilerini gösteren bir karşılaştırma tablosu 

hazırlar. 
3. Raşitizm ile ilgili sunu hazırlar.

4. Beslenme bozukluklarının düzeltilmesi ile ilgili eğitimler için araç gereç 
hazırlar.

5. Beslenme bozukluklarının düzeltilmesi ile ilgili eğitimler için eğitim ortamını 
hazırlar.

C

B
İL

Gİ

1. Zekâ geriliğinin nedenlerini sıralar.
2. Zekâ geriliğini sınıflandırır.
3. Zekâ geriliklerini önleme çalışmalarını açıklar.
4. Down sendromunu açıklar.
5. Down sendromlu çocukların büyüme ve gelişmesini açıklar.
6. Otizm’i açıklar.
7. Otistik çocukların genel özelliklerini sıralar.
8. Otistik çocukların davranış problemlerini açıklar.
9. Serabral palsiyi (SP) açıklar.
10. Serabral palsiyi (SP) sınıflandırır.
11. Serabral palsinin (SP) erken dönem belirtilerini sıralar.
12. Çocuklarda işitme ve konuşma bozukluklarını açıklar.
13. Çocuklarda duygusal ve davranışsal bozuklukları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Zekâ geriliklerinin sınıflandırılmasını şema ile gösterir.
2. Serebral palside tedavi seçeneklerini şema ile gösterir.
3. Serebral palsili çocukların egzersizlerini yaptırmada ebe/hemşireye yardım 

eder.
4. Mental, ruhsal ve fiziksel bozuklukların bakımında ebe/hemşireye yardım 

eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Öğrencilerin özel eğitim merkezlerinde sorumlu gözetmenlerle uygulama yapmasına imkân 
verilmelidir.
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MODÜL ADI  : ÇOCUKLARDA KORUYUCU ÖNLEMLER

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 24 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, çocuk sağlığını koruma ve geliştirme çalışmalarında ebe/hemşireye 
yardım etmeye, çocukları kazalardan, ihmal ve istismardan koruma önlemleri almaya yönelik bilgi ve 
becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:  

A. UNİCEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocuk sağlığını koruma ve 
geliştirme çalışmalarında sorumluluk alarak ebe/hemşireye yardım eder.

B. UNİCEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocukları kazalardan, ihmal ve 
istismardan koruma önlemleri alır.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Çocuk sağlığının korunması ile ilgili kavramları açıklar. 
2. Çocuk sağlığı düzeyini gösteren demografik ölçütleri açıklar.
3. Çocuk nüfusunu etkileyen faktörleri sıralar.
4. Çocuk sağlığının korunması için yapılan uygulamaları açıklar.
5. Sağlam çocuk izleminin amaçlarını açıklar.
6. Sağlam çocuk izleme ilkelerini sıralar.
7. Çocuk izlem sıklığı ve sürelerini açıklar.
8. Çocuk sağlığı izlem basamaklarını sıralar.
9. Sağlam çocuğun gelişim ve büyüme dönemlerini açıklar. 
10. Çocukluk dönemi aşılarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Çocuk sağlığı düzeyini gösteren demografik ölçütlerle ilgili örnek 
hesaplamalar yapar. 

2. Sağlam çocuk normal gelişim tablosunu hazırlar.
3. Sağlam çocuk normal periyodik muayene tablosunu hazırlar.
4. Aşı için gerekli malzemeleri hazırlar.
5. Çocuğu aşı için hazırlar.
6. Bir sonraki izlem için randevu verir.

B

B
İL

Gİ

1. Kazalarla ilgili kavramları açıklar.
2. Kaza oluşumunu kolaylaştıran faktörleri sıralar.
3. Çocukları yanıklardan korumak için alınması gereken önlemleri sıralar.
4. Çocukları zehirlenmelerden korumak için alınması gereken önlemleri 

sıralar.
5. Çocukları boğulmalardan korumak için alınması gereken önlemleri sıralar.
6. Çocukları elektrik çarpmalarından korumak için alınması gereken önlemleri 

sıralar.
7. Çocukları travmalardan/ düşmelerden korumak için alınması gereken 

önlemleri sıralar.
8. Kazaların önlenmesi ile ilgili aileye verilecek önerileri sıralar.
9. Çocuk ihmali ve istismarını açıklar.
10. Çocuk ihmali ve istismarını önleme çalışmalarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Çocuk kazalarına neden olan faktörleri drama eder.

2. Kazalardan korunmayla ilgili broşür hazırlar.
3. Kazaların önlenmesi ile ilgili aileye sunulan önerileri liste hâline getirir.
4. Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili sunu hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
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DERSİN ADI  : SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği 

dalları 12. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 2 ders saati

DERSİN SINIFI : Anadolu Meslek Programında 12. Sınıf

DERSİN AMACI  : Bu ders ile öğrenciye, psikoloji ile ilgili temel kavram ve olgular, kişilik 
özellikleri, duyguları kontrol etme, afet ve travmalarda psikolojik destek sağlama, hasta ve yakınlarına 
psikolojik destek sağlama ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Psikolojik kuramları, sağlık psikolojinin çalışma alanlarını, fiziki çevrenin organizmaya etkilerini, 
algı, bilinç, öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.

2. Gelişim dönemlerine ait kişilik özelliklerini ve davranış bozukluklarını açıklar.

3. Öfke, kaygı, çatışma durumlarında duygularını kontrol ederek sorunları çözer.

4. Zaman yönetimi teknikleri ile zamanı doğru kullanır.

5. Hasta Hakları Yönetmeliği, Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda hasta ve yakınlarına 
psikolojik destek sağlar.

6. Afet ve travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik destek sağlar.

7. Sakinleştirme teknikleri ile saldırgan ve ajite hastaya psikolojik destek sağlar.

8. Tükenmişlik sendromunda kullanılacak savunma mekanizmalarını ayırt eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Psikoloji İle İlgili 
Temel Kavram 
ve Olgular

•	 Psikolojik kavramlar 

•	 Sağlık psikolojisinin 
çalışma alanları

•	 Organizma ve çevre

•	 Algı

•	 Bilinç

•	 Öğrenme ve bellek

6 1 40/24 33

Kişilik 
Özellikleri

•	 Kişilik ve gelişim 
dönemleri 

•	 Kendini gerçekleştirme 

•	 Davranış bozuklukları

4 1 40/16 22
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Duyguları 
Kontrol Etme

•	 Öfke

•	 Kaygı (Anksiyete) 

•	 Çatışma

•	 Sorun çözme

•	 Zaman yönetimi ve 
teknikleri

6 2 40/12 17

Hasta ve 
Yakınlarına 
Psikolojik 
Destek

•	 Pediatrik hastaya 
psikolojik destek 

•	 Geriatrik hastaya psikolojik 
destek 

•	 Sosyal hizmete muhtaç 
hastaya psikolojik destek

•	 Kayıplarda psikolojik 
destek Kronik ve terminal 
dönemdeki hasta ve 
yakınlarına psikolojik 
destek

6 1 40/12 17

Afet ve 
Travmalarda 
Psikolojik 
Destek

•	 Afetlerde psikolojik 
yaklaşım

•	 Travmalarda psikolojik 
yaklaşım

•	 Saldırgan ve ajite hastaya 
yaklaşım 

•	 Tükenmişlik sendromu

4 3 40/8 11

TOPLAM 26 8 72 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma(drama) vb. çalışmalar 
yapılmalıdır.
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MODÜL ADI   : PSİKOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAM VE OLGULAR

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye; psikolojinin çalışma alanları, sağlık psikolojisi, fiziki 
çevrenin organizmaya etkileri,  algı, bilinç, öğrenme ve bellek süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Psikolojinin çalışma alanlarını açıklar.  

B. Sağlık psikolojisindeki kuramları açıklar. 

C. Fiziki çevrenin organizmaya etkilerini açıklar.

D. Algının özelliklerini açıklar.

E. Psikolojide normal ve farklı bilinç durumlarını açıklar. 

F. Öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Psikolojinin konusunu açıklar.
2. Psikolojinin amaçlarını açıklar.
3. Psikolojik yaklaşımları açıklar.
4. Psikolojinin alanlarını sıralar.
5. Psikolojide kullanılan bilimsel yöntemleri açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Psikolojik yaklaşımlara uygun örneklemeler yapar.

2. Psikolojide kullanılan bilimsel yöntemlerle ilgili sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ 1. Sağlık psikolojisinin alanlarını açıklar.

2. Sağlık davranışlarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sağlık psikolojisinde kullanılan kuramlarla ilgili sunu hazırlar.

C

B
İL

Gİ

1. Organizmayı ve çevre kavramlarını tanımlar.
2. Fizik çevrenin organizmaya etkisini açıklar.
3. İhtiyaç, dürtü ve güdüyü açıklar.
4. Sosyal çevrenin organizmaya etkisini açıklar.
5. Tutumların işlev ve özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Fizik çevrenin organizmaya etkisine örnekler verir.

2. Sosyal çevrenin organizmaya etkisine örnekler verir.
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D
B

İL
Gİ 1. Algının özelliklerini açıklar.

2. Algıyı etkileyen etmenleri açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Algı ile ilgili kart oyunu hazırlar.

E

B
İL

Gİ

1. Bilinç durumunu açıklar.

2. Farklı bilinç durumlarını açıklar.

3. Farklı bilinç bozukluklarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Bilinç durumunu gözlemler.

2. Farklı bilinç bozukluklarına örnekler verir.

F

B
İL

Gİ

1. Öğrenme türlerini ve süreçlerini açıklar.
2. Öğrenme üzerine etkili olan unsurları açıklar.
3. Bellek süreçlerini açıklar.
4. Belleğin temel işlevlerini sıralar.
5. Unutma nedenlerini sıralar.
6. Bellek güçlendirici yöntemleri açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Öğrenme türlerini ve süreçlerini örneklendirir.

2. Bellek sürecini şema üzerinde gösterir.

3. Bellek güçlendirici yöntemleri uygular.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç ve ders dokümanları 
temin edilmelidir.

2. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma (drama) vb. 
çalışmalar yapılmalıdır.



202

YAYINCILIK

MODÜL ADI   : KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye; gelişim dönemleri, kendini gerçekleştirme ve davranış 
bozuklukları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Kişilikle ilgili kuram ve testleri sıralar. 

B. Gelişim dönemlerini açıklar. 

C. Kimlik kavramı ve kimlik oluşumunu açıklar. 

D. Normal davranış ve davranış bozukluklarını açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Kişilik gelişimindeki kuramları açıklar.

2. Kişilik testlerini açıklar.

3. Çocuklardaki gelişim dönemlerini açıklar.

4. Gençlik döneminin gelişimsel görevlerini sıralar.

5. Gençlik ve ergenlik döneminde görülen değişimleri sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Kişilik testlerini şema üzerinde gösterir.

2. Gençlik döneminin gelişimsel görevlerini tablo ile gösterir.

3. Gençlik ve ergenlik döneminde görülen değişimleri canlandırır.

B

B
İL

Gİ

1. Kendini gerçekleştiren insanın özelliklerini açıklar.

2. Bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlayan davranışları sıralar. 

3. İnsancıl yaklaşım kuramını açıklar.

4. Gestalt Kuramı’nı açıklar.

5. Maslow’un İhtiyaçlar Kuramı’nı açıklar.

6. Rogers’ın Teröpatik Öğrenme Kuramı’nı açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kendini gerçekleştiren insanın özelliklerini liste hâlinde sunar.

2. Gestalt Kuramı’nı şema üzerinde gösterir.

3. Maslow’un İhtiyaçlar Kuramı’nı şema üzerinde gösterir.

4. Rogers’ın Teröpatik Öğrenme Kuramı’nın aşamalarını listeler.

C

B
İL

Gİ

1. Normal ve anormal davranışları açıklar.

2. Anormal davranışların nedenlerini sıralar.

3. Anormal davranışları sınıflandırır.

B
EC

ER
İ

1. Normal davranışlara örnekler verir.

2. Anormal davranışlara örnekler verir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç ve ders dokümanları 
temin edilmelidir.

2. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma(drama) vb. çalışmalar 
yapılmalıdır.
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MODÜL ADI   : DUYGULARI KONTROL ETME

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/12ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye; öfke, kaygı, çatışma, sorun çözme ve zaman yönetimi 
teknikleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Öfkeyle baş etme yollarını açıklar.

B. Kaygı ile baş etme yollarını açıklar. 

C. Çatışmaya ilişkin yönetsel yaklaşımları ve çatışma yönetiminde izlenecek yöntemleri açıklar.

D. Savunma mekanizmalarını ayırt eder.

E. Sorun çözmenin aşamalarını açıklar.

F. Zaman yönetimi teknikleri ile zamanı doğru kullanmaya örnekler verir.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Öfkenin nedenlerini açıklar.
2. Öfkenin belirtilerini sıralar.
3. Öfkeyi ifade etme biçimlerini açıklar.
4. Öfke kontrolü yöntemlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Öfkenin belirtilerini canlandırır.

2. Öfkeyi ifade etme biçimlerine örnekler verir.

3. Öfke kontrolü yöntemlerini uygular.

B

B
İL

Gİ

1. Kaygı oluşturan durumları açıklar.
2. Kaygı belirtilerini sıralar.
3. Kaygı ile başa çıkma yollarını açıklar.
4. Uygun reddetme davranışını açıklar

B
EC

ER
İ 1. Kaygı belirtilerini değerlendirir.

2. Kaygı ile başa çıkma yollarını örneklendirir.

C

B
İL

Gİ

1. Çatışmanın olumlu/ olumsuz yönlerini açıklar.
2. Çatışmaya ilişkin yönetsel yaklaşımları açıklar.
3. Çatışma yönetiminde izlenecek yöntemleri açıklar.
4. Savunma mekanizmalarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Çatışmalarda kullanılan olumsuz yaklaşımlara örnek verir.

2. Çatışma yönetiminde izlenecek yöntemlere örnekler verir.

3. Savunma mekanizmalarını örnek bir olayla canlandırma(drama) yapar.
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D
B

İL
Gİ

1. Sorun çözmenin aşamalarını sıralar.
2. Çözüm yollarını sıralar.
3. Sorun çözmenin olumlu ve olumsuz yönlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sorun belirleme ve çözüm aşamalarıyla ilgili örnek diyaloglar hazırlar.

E

B
İL

Gİ

1. Zaman yönetiminin amacını ve önemini açıklar.
2. Zaman yönetimi tekniklerini açıklar.
3. Zaman yönetimindeki engelleri açıklar.
4. Zaman yönetiminde acil ve önemli işleri sıralar.
5. Zaman yönetiminde acil olmayan ve önemsiz işleri sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Etkili bir zaman yönetimi planı örneği hazırlar.  

2. Zaman yönetimindeki engellere örnekler verir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç  gereç ve ders dokümanları 
temin edilmelidir.

2. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için drama vb. çalışmalar yapılmalıdır.



205

YAYINCILIK

MODÜL ADI   : HASTA VE YAKINLARINA PSİKOLOJİK DESTEK

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye; pediatrik, geriatrik, sosyal hizmete muhtaç hastalara, 
kayıp yaşayan,  kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlama ile ilgili 
bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda pediatrik hastaya 
psikolojik destek sağlar.

B. İhmal ve istismar durumlarında psikolojik destek sağlar.

C. Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda geriatrik hastaya psikolojik destek sağlar.

D. Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda sosyal hizmete muhtaç hastaya psikolojik destek 
sağlar.

E. Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kayıplarda psikolojik destek sağlar.

F. Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına 
psikolojik destek sağlar. 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Çocuklarda  gelişim dönemlerini açıklar.
2. Çocuk haklarını açıklar.
3. Pediatrik hastaya yaklaşım ilkelerini açıklar.
4. İhmal ve istismar durumlarını açıklar. 
5. İhmal ve istismar belirtilerini sıralar.
6. İhmal ve istismarda psikolojik destek sağlama aşamalarını açıklar. 
7. İhmal ve istismarlarda iş birliği yapılacak kurumları sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişim dönemlerini değerlendirir.

2. İhmal ve istismar belirtilerini değerlendirir.

3. İhmal ve istismarda psikolojik desteğin önemini açıklar.

B

B
İL

Gİ 1. Geriatrik hastanın özelliklerini açıklar.

2. Geriatrik hastaya yaklaşımı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Geriatrik hastayı değerlendirir.

2. Geriatrik hastaya psikolojik destek sağlar.

C

B
İL

Gİ

1. Sosyal endikasyonu açıklar.

2. Sosyal hizmete muhtaç hastanın özelliklerini sıralar.
3. Sosyal hizmete muhtaç hastaya yaklaşımı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Sosyal hizmete muhtaç hastayı değerlendirir.

2. Sosyal hizmete muhtaç hastaya psikolojik destek sağlar.
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D
B

İL
Gİ

1. Ani ölüm karşısında tepkileri açıklar.
2. Ani ölümde psikolojik destek sağlamayı açıklar.
3. Amputasyonda psikolojik destek sağlama adımlarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Ani ölüm karşısında gösterilen tepkileri tablo ile gösterir.

2. Ani ölümde psikolojik destek sağlar.

3. Organ kaybı olan hastaya psikolojik destek sağlar. 

E

B
İL

Gİ

1. Kronik hastalığı olan hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlamayı 
açıklar.

2. Terminal dönemdeki hasta ve yakınlarında görülen tepkileri sıralar.

3. Terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlamayı 
açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kronik hastalığı olan hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.

2. Terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç ve ders dokümanları 
temin edilmelidir.

2. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma(drama) vb. çalışmalar 
yapılmalıdır.
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MODÜL ADI   : AFET VE TRAVMALARDA PSİKOLOJİK DESTEK
MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/8 ders saati
MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye; afet ve travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik 

destek sağlama, saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım, tükenmişlik sendromu ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:
A. Afete maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
B. Travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
C. Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım ilkelerini açıklar.
D. Tükenmişlik sendromuyla baş etme yollarını açıklar.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Afet ve felaket kavramlarını açıklar.
2. Afet sonrası bireysel davranış aşamalarını açıklar. 
3. Afetzedelerde görülebilecek ruhsal tepkileri açıklar.
4. Yetişkin afetzedede ortaya çıkabilecek ruhsal belirtileri açıklar.
5. Çocuk afetzedede ortaya çıkabilecek ruhsal belirtileri açıklar.
6. Ruhsal sorunlarla baş etme yollarını açıklar.
7. Afet sonrası psikolojik destek sağlama basamaklarını açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Afet sonrası bireysel davranış aşamalarını tablo ile gösterir.

2. Yetişkin ve çocuk afetzedelerde görülebilecek ruhsal belirtileri gösteren tablo 
hazırlar.

3. Afet sonrası psikolojik destek sağlar.

B

B
İL

Gİ

1. Travmanın yarattığı ruhsal sorunları açıklar.
2. Stres altında ve tehlike ortamındaki hastaya yaklaşımı açıklar.
3. Stres yönetimini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Travmanın yarattığı ruhsal sorunları tespit eder.

2. Stres altında ve tehlike ortamındaki hastaya psikolojik destek sağlar.
3. Stresle baş etme yollarını canlandırır.

C

B
İL

Gİ

1. Saldırgan kişiye yaklaşımda genel ilkeleri açıklar.
2. Saldırganlığa neden olabilecek hastalıkları ve saldırganlık riskini artıran nedenleri 

açıklar.
3. Saldırganın kurbanlarına yaklaşımını açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Kendi güvenliğini ve hastanın güvenliğini sağlar.

2. Sözlü sakinleştirme teknikleri ile saldırgana yaklaşır.

D

B
İL

Gİ

1. Tükenmişlik sebeplerini açıklar.
2. Tükenmişlik belirtilerini açıklar.
3. Tükenmişlikten korunmak için bireysel düzeyde alınacak önlemleri açıklar. 
4. Tükenmişlikten korunmak için organizasyon düzeyinde alınacak önlemleri açıklar.
5. Sağlık personelinin tükenmişliğinin önlenmesini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Tükenmişlikten korunmak için bireysel düzeyde önlem alır.

2. Tükenmişlikten korunmak için organizasyon düzeyinde önlemleri şema ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç ve ders dokümanları 
temin edilmelidir.

2. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için canlandırma(drama) vb. çalışmalar 
yapılmalıdır.
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DERSİN ADI  : KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI 
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı dalları 11. sınıflarında ortak 

olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 3 ders saati 

DERSİN SINIFI : Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf

DERSİN AMACI  : Bu ders ile öğrenciye, kadın hastalıkları, jinekolojik sorunlar ve aile planlaması 
hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

1. Hasta mahremiyetine özen göstererek kadın hastalıkları muayenesinde ebe/hemşireye yardım 
eder.

2. Menstrual siklus bozukluklarını ve üremenin olmadığı durumları ayırt eder. 

3. Cinsel yolla bulaşan genital enfeksiyonlar ile doğum ve düşük sonrası oluşabilecek septik 
enfeksiyonları ayırt eder. 

4. Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması 
danışmanlık hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım eder. 

5. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması yöntemlerini etki 
mekanizmalarına göre ayırt eder. 

DERSİN İÇERİĞİ:

KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Kadın Hastalıkları 
Muayene 
Yöntemleri

•	 Anamnez alma 

•	 Fizik muayene

•	 Jinekolojik muayene

3 1 40/ 22 20

Jinekolojik 
Hastalıklar

•	 Menstrual siklus 
bozuklukları

•	 Cinsel yolla bulaşan 
genital yol enfeksiyonları

•	 Doğum ve düşük sonrası 
oluşabilecek septik 
enfeksiyonlar

•	 Üremenin olmadığı 
durumlar

4 2 80/50 46

Aile Planlaması

•	 Aile planlaması 
danışmanlık hizmetleri

•	 Aile planlaması hizmetleri
•	 Aile planlaması yöntemleri 

2 2 40/36 34

TOPLAM 9 5 108 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin, Hemşire Yardımcılığı dalında haftalık 2 ders saati olarak okutulması önerilmektedir.

2. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir 

3. Her öğrenci aile planlaması danışmalık eğitimini rol yapmak(rol-play) şeklinde uygulamalıdır.
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MODÜL ADI   : KADIN HASTALIKLARI MUAYENE YÖNTEMLERİ

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 22 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye,  anamnez alma, fizik muayene ve jinekolojik muayenede 
sağlık profesyoneline yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Etkili iletişim tekniklerini kullanarak anamnez almada ebe/hemşireye yardım eder.

B. Hasta mahremiyetine özen göstererek fizik muayenede ebe/hemşireye yardım eder. 

C. Hasta mahremiyetine özen göstererek jinekolojik muayenede sağlık profesyoneline yardım 
eder. 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Anamnez (öykü alma) ve önemini açıklar.

2. Anamnez (öykü alma)çeşitlerini açıklar.

3. Anamnez (öykü alma) alınırken dikkat edilecek noktaları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Anamnez (öykü alma) formlarını hazırlar.

2. Anamnez (öykü alma) almada hasta için uygun ortam hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Genel fizik muayene yöntemlerini açıklar.
2. Genel fizik muayenede dikkat edilecek hususları açıklar.
3. Meme muayenesinin önemini açıklar.
4. Kendi kendine meme muayenesi aşamalarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Genel fizik muayeneye hastayı hazırlar.

2. Fizik muayenede ebe/hemşirenin talimatlarını uygular.

3. Maket üzerinde meme muayenesini uygular.

C

B
İL

Gİ

1. Jinekolojik muayenenin özelliklerini açıklar.
2. Jinekolojik muayene için hasta hazırlığını açıklar.
3. Jinekolojik muayenede kullanılan araç gereçleri sıralar.
4. Jinekolojik muayene metotlarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Muayene için gerekli araç-gereçleri hazırlar.
2. Jinekolojik muayeneye hastayı hazırlar.

3. Muayene sonrası ihtiyacı olan hastanın masadan inmesine ve giyinmesine 
yardım eder. 

4. Tıbbi atıkların uygun şekilde toplanmasını sağlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün süresinin, Hemşire Yardımcılığı dalında haftalık 40/14 ders saati olarak okutulması 
önerilmektedir.

2. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

3. Bu modül, teknik laboratuvarda ve jinekoloji klinik koşullarında uygulamalı işlenmelidir.
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MODÜL ADI   : JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR
MODÜLÜN SÜRESİ  : 80/ 50 ders saati
MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, menstrual siklus bozuklukları, cinsel yolla bulaşan 

genital enfeksiyonlar, doğum ve düşük sonrası oluşabilecek septik enfeksiyonlar ve üremenin olmadığı 
durumlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 
A. Normal siklus düzenine göre menstrual siklus bozukluklarını ayırt eder.
B. Kadın sağlığına olumsuz etkilerinin bilincinde olarak cinsel yolla bulaşan genital yol 

enfeksiyonlarını ayırt eder.
C. Doğum ve düşük sonrası oluşabilecek septik enfeksiyonları ayırt eder.
D. Üremenin olmadığı durumları ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Menstrual siklusu açıklar.
2. Menstrual siklus bozukluklarını açıklar.
3. Premenstruel sendromu açıklar.
4. Disfonksiyonel uterus kanamalarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Menstrual siklus bozukluklarını şema ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Genital akıntı ile seyreden cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları açıklar.
2. Genital ülser ile seyreden cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları açıklar.
3. Genital siğil ile seyreden cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları açıklar
4. Cinsel yolla bulaşan genital enfeksiyonların gebelik ile ilişkisini açıklar. 
5. Cinsel yolla bulaşan genital enfeksiyonların kadın sağlığına olumsuz 

etkilerini açıklar. 

B
EC

ER
İ

1. Genital akıntı ile seyreden hastalıklar ve akıntının karakteristik özelliklerini 
gösteren tablo oluşturur.

C

B
İL

Gİ

1. Doğum ve düşükten sonra oluşabilecek septik enfeksiyonları sıralar.
2. Doğum ve düşükten sonra oluşabilecek septik enfeksiyonların nedenlerini 

açıklar.
3. Doğum ve düşük sonrası septik enfeksiyonlardan korunmada dikkat edilecek 

hususları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Doğum ve düşükten sonra oluşabilecek septik enfeksiyonlar ile ilgili sunu 
hazırlar.

D

B
İL

Gİ

1. Üremenin olmadığı durumları sıralar.
2.  İnfertiliteyi açıklar.
3.  Menopoz ve üreme ilişkisini açıklar. 
4. Histerektomi ve üreme ilişkisini açıklar. 

B
EC

ER
İ

1. Üremenin olmadığı durumlarla ilgili sunu hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün süresinin, Hemşire Yardımcılığı dalında haftalık 40/34 ders saati olarak okutulması 
önerilmektedir.
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MODÜL ADI  : AİLE PLANLAMASI

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/ 36 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, aile planlaması danışmanlık hizmetlerinde ebeye yardım etmeye 
ve aile planlaması yöntemlerini ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda etkili iletişim tekniklerini 
kullanarak aile planlaması danışmanlık hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım eder.

B. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması yöntemlerini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Aile planlaması danışmanlığını açıklar.
2. Aile planlaması danışmanlığının amacını açıklar.
3. Aile planlaması danışmanlığının önemini açıklar.
4. Aile planlaması danışmanlığının temel özelliklerini (ilkelerini) açıklar.
5. Etkili bir aile planlaması danışmanında bulunması gereken özellikleri sıralar.
6. Aile planlaması danışmanlığı odasının özelliklerini sıralar.
7. Aile planlaması danışmanlık çeşitlerini açıklar (genel danışmanlık, yönteme 

özel, izleme danışmanlığı).
8. Aile planlaması danışmanlığının aşamalarını (KAYNAK) açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Aile planlaması danışmanlığında doğru ve yanlış yaklaşımları gösteren örnek 

diyaloglar hazırlar.
2. Örnek bir aile planlaması danışmanlık odası yerleşim planını hazırlar.

3. Aile planlaması danışmanlık aşamalarında ebe/hemşireye yardım eder. 

B

B
İL

Gİ

1. Aile Planlamasının önemini ve amacını açıklar.
2. Aile Planlamasının anne, çocuk, aile ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini 

açıklar.
3. Türkiye’de aile planlamasının durumunu açıklar.
4. Aile planlaması hizmetleri verilirken kullanılan form ve kayıtları sıralar.
5. Türkiye’de Aile Planlaması hizmetlerini sıralar.
6. Kontraseptif yöntemleri sınıflandırır.
7. Hormonal kontraseptiflerin etki mekanizmasını açıklar.
8. Hormonal kontraseptiflerin kullanımını açıklar.
9. Hormonal kontraseptiflerin olumlu ve olumsuz yönlerini açıklar.
10. Rahim içi araçların çeşitlerini sıralar.
11. Rahim içi araçların etki mekanizması açıklar.
12. Rahim içi araçların olumlu ve olumsuz yönlerini açıklar.
13. Rahim içi araçların uygulama zamanını açıklar.
14. Bariyer yöntemleri açıklar.
15. Cerrahi sterilizasyonu (Cerrahi Kontrasepsiyonu) açıklar.
16. Cerrahi sterilizasyonun (Cerrahi Kontrasepsiyonun)  olumlu ve olumsuz 

yönlerini açıklar.
17. Doğal aile planlaması yöntemlerini açıklar.
18. Emzirme ile gebeliğin önlenmesini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Aile planlaması yöntemlerini şematize eder.

2. Etkili modern kontraseptif yöntemlerle ilgili sunu hazırlar.
3. Etkisi sınırlı geleneksel kontraseptif yöntemlerle ilgili sunu hazırlar.
4. Normal menstrual siklusun  fertil ve infertil günlerini gösteren grafik 

oluşturur.
UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün süresinin, Hemşire Yardımcılığı dalında haftalık 40/24 ders saati olarak okutulması 
önerilmektedir.

2. Her öğrenci aile planlaması danışmalık eğitimini rol yapmak(rol-play) şeklinde uygulamalıdır.
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DERSİN ADI  : DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUM
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Ebe Yardımcılığı dalları 11. sınıflarında ortak olarak okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 3 Ders Saati

DERSİN SINIFI : Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf

DERSİN AMACI : Bu ders ile öğrenciye, kadın ve üreme sağlığı, gebelik ve fetüs fizyolojisi, 
doğum öncesi bakım, doğumla ilgili riskli durumlar, doğum ve sonrası bakım ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. WHO ve Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre kadın ve üreme sağlığını etkileyen faktörleri ayırt 
eder.

2. Gebelik ve fetüs fizyolojisini ayırt eder.

3. Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi doğrultusunda doğum öncesi bakımda ve hazırlık 
eğitimlerinde ebeye yardım eder.

4. Sağlık Bakanlığı riskli gebelikler yönetim rehberi doğrultusunda riskli gebelikleri, doğum 
öncesi kanamaları, gebelikte ve doğum esnasında ortaya çıkan riskli durumları ayırt eder.

5. Kalite yönetim standartları doğrultusunda doğum salonu ve travay odasını hazırlar.

6. Etkili iletişim teknikleri ile gebenin ağrı ve doğum korkusuyla başa çıkmasını sağlayarak normal 
doğumda ebeye yardım eder.

7. Yenidoğan bakım ölçütleri doğrultusunda Apgar skoruna göre yenidoğanın değerlendirilmesi ve 
bakımında ebeye yardım eder.

8. Doğum sonu komplikasyonları ayırt eder.

9. Doğum sonu bakım yönetim rehberine göre doğum sonrası dönemde annenin bakımına yardımcı 
olur.

DERSİN İÇERİĞİ:

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUM

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Kadın ve Üreme 
Sağlığı

•	 Kadın hayatının dönemleri

•	 Anne ve çocuk sağlığı 
etkileyen faktörler

•	 Anne ve çocuk sağlığı 
göstergeleri

3 1 40/12 11

Gebelik ve Fetüs 
Fizyolojisi

•	 Gebelik fizyolojisi

•	 Fetüs fizyolojisi
2 1 40/8 7
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Doğum Öncesi 
Bakım

•	 Gebelik ve doğum öncesi 
izlem

•	 Gebelik ve doğuma hazırlık 
eğitimleri

•	 Gebelik taramaları

2 1 40/14 13

Gebelik ve 
Doğumla İlgili 
Riskli Durumlar

•	 Riskli gebelikler 

•	 Doğum öncesi kanamalar

•	 Gebelikte ve doğum 
esnasında ortaya çıkan riskli 
durumlar

3 1 40/24 23

Doğum Salonu ve 
Travay Odası

•	 Travay odası

•	 Doğum salonu 
2 1 40/8 7

Doğum 
Eyleminde Ebeye 
Yardım

•	 Doğumda psikolojik destek

•	 Normal doğum

•	 Yenidoğanın 
değerlendirilmesi ve bakımı

•	 Doğum sonu 
komplikasyonlar

4 3 40/30 28

Doğum Sonrası 
Dönemde Anne 
Bakımı

•	 Lohusa bakımı

•	 Meme bakımı ve emzirme 
tekniği

2 1 40/12 11

TOPLAM 18 9 108 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu ders teknik laboratuvarda, gerekli araç gereçler sağlanarak uygulamalı olarak işlenmelidir.

2. Bu derse ait bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla her öğrenciye maket üzerinde uygulama 
yaptırılmalıdır.

3. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için hastanelerin doğum kliniklerine 
ziyaretler planlanmalıdır. 
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MODÜL ADI   : KADIN ÜREME SAĞLIĞI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 12 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, anne/çocuk sağlığını etkileyen faktörleri ve anne /çocuk 
sağlığı göstergelerini ayırt etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. WHO tanımlamalarına göre kadın hayatının dönemlerini ayırt eder.

B. WHO ve Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre anne ve çocuk sağlığını etkileyen faktörleri ayırt 
eder.

C. WHO ve Sağlık Bakanlığı tanımlama ölçütleri doğrultusunda anne ve çocuk sağlığı göstergelerini 
ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Puberte döneminin (ergenlik dönemi) özelliklerini açıklar.
2. Seksüel ergenlik(doğurganlık )dönemi özelliklerini açıklar.
3. Klimakterium ve menopoz dönemi özelliklerini açıklar.
4. Senium (yaşlılık) dönemi özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kadın hayatının dönemlerini şema ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Anne ve çocuk sağlığının önemini açıklar.  
2. Anne ve çocuk sağlığını etkileyen faktörleri sıralar.
3. Aşırı doğurganlığı tanımlar.
4. Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığı üzerine etkilerini açıklar.
5. Annenin eğitim düzeyinin anne ve çocuk sağlığı üzerine etkilerini açıklar.
6. Annenin doğum yaşının anne ve çocuk sağlığı üzerine etkililerini açıklar.
7. Annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesinin anne ve çocuk sağlığı üzerine 

etkilerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Anne ile ilgili özelliklerin çocuk sağlığı üzerine etkilerini tablo hâlinde 

gösterir.
2. Ülkemizdeki kırsal ve kentsel alandaki doğum oranlarını karşılaştırır.
3. Ülkemizdeki anne doğurganlık yaşını gelişmiş ülke doğurganlık yaşlarıyla 

karşılaştırır.

C

B
İL

Gİ

1. Hız ve oran kavramlarını açıklar. 
2. Anne ve çocuk sağlığı ile ilgili göstergeleri sıralar. 
3. Ana ölüm hızını açıklar.
4. Bebek ölüm hızını açıklar
5. Yenidoğan (Neonetal ) ölüm hızını açıklar.
6. Yenidoğan sonrası (Postneonatal )ölüm hızını açıklar.
7. Perinatal ölüm hızını açıklar.
8. Ölü doğum (Fetal Ölüm) hızını açıklar.
9. Kaba doğum hızını açıklar.
10. Kaba ölüm hızını açıklar
11. Genel doğurganlık hızını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Anne ve çocuk sağlığı ile ilgili hızları hesaplar.  

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Modülün işlenişi sırasında Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerinden faydalanılmalıdır.
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MODÜL ADI   : GEBELİK VE FETÜS FİZYOLOJİSİ

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 8 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye,   gebelik fizyolojisini ve fetüs fizyolojisini ayırt etmeye 
yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Gebelik fizyolojisini ayırt eder.

B. Fetüs fizyolojisini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Fertilizasyonu (döllenme) açıklar.

2. Zigotun çoğalma, büyüme ve taşınmasını açıklar.

3. İmplantasyon-nidasyon (yuvalanma) dönemini açıklar.

4. Desidua ve korion zarları açıklar

B
EC

ER
İ 1. Ovulasyonu ve zigotun uterusa taşınmasını şema ile gösterir.

2. Gebelik fizyolojisi ile ilgili sunu hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Embrionun gelişmesini açıklar.

2. Plasentanın yapısını ve görevlerini açıklar.

3. Amnios kesesinin yapısını ve görevlerini açıklar.

4. Göbek kordonunun (Umblikal Kord) yapısını ve görevlerini açıklar.

5. Fetal dolaşımı açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Embriyonun gelişim aşamalarını gösteren sunu hazırlar.

2. Fetal dolaşım ile yetişkin dolaşımını gösteren karşılaştırma tablosu hazırlar. 

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için fetal dolaşım maketi, embriyonun 
gelişmesi ile ilgili görsel sunular temin edilmelidir.
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MODÜL ADI   : DOĞUM ÖNCESİ BAKIM

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 14 ders saati

MODÜLÜN AMACI       : Öğrenciye, gebelik ve doğum öncesi bakım ile gebelik ve doğuma 
hazırlık eğitimlerinde ebeye yardımcı olmaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Doğum öncesi bakım yönetim rehberi doğrultusunda sağlıklı bir gebelik süreci için doğum 
öncesi bakımda ebeye yardım eder.

B. Doğuma hazırlık yöntemleri ( Lameze tekniği) ile gebelik ve doğuma hazırlık eğitimlerinde ebeye 
yardımcı olur.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Nitelikli doğum öncesi bakımın amacını açıklar.
2. Doğum öncesi bakım ve izlem takvimini açıklar.
3. İzlem planında yapılacakları sıralar. 
4. Doğum öncesi izlemde öykü alma çeşitlerini açıklar.
5. Doğum öncesi izlemde fizik muayeneyi açıklar.
6. Doğum öncesi izlemde abdominal muayeneyi açıklar.
7. Gebe muayenesinde istenen rutin laboratuvar tetkiklerini sıralar.
8. Gebelikte bağışıklama ve vitamin, mineral desteğinin önemini açıklar.
9. Gebelikte meydana gelen değişiklikleri açıklar.
10. Gebelikle bilgilendirme ve danışmanlığın önemini açıklar.
11. Gebelikte bilgilendirme ve danışmanlık yapılacak konuları sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Gebelik belirti ve bulgularını tablo hâlinde gösterir.

2. Doğum öncesi bakım ve izlem takvimini hazırlar.
3. İzlem için gebenin randevularını düzenler. 
4. Abdominal muayenede ebeye yardım eder.

B

B
İL

Gİ

1. Gebeliğe hazırlık eğitimini açıklar.
2. Doğuma hazırlık eğitimini açıklar.
3. Gebelikte yapılan taramaları sıralar.
4. Gebelikte yapılan taramaları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Gebelik ve doğuma hazırlık eğitimleri için eğitim ortamlarının 
hazırlanmasında ebeye yardım eder.

2. Ebenin önerileri doğrultusunda gebelik ve doğuma hazırlık eğitimi için 
gerekli materyalleri hazırlar.  

3. Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yapılması gereken egzersizleri 
canlandırır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modül teknik laboratuvarda, gerekli araç gereçler sağlanarak uygulamalı olarak işlenmelidir.

2. Bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla her öğrenciye maket üzerinde uygulama yaptırmaya 
dikkat edilmelidir. 
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MODÜL ADI   : GEBELİK VE DOĞUMLA İLGİLİ RİSKLİ DURUMLAR 

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 26 ders saati

MODÜLÜN AMACI       : Öğrenciye; riskli gebelikleri, doğum öncesi kanamaları,  gebelikte ve 
doğum esnasında ortaya çıkan riskli durumları ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Sağlık Bakanlığı riskli gebelikler yönetim rehberi doğrultusunda riskli gebelikleri ayırt eder.

B. Doğum öncesi dönemde ortaya çıkan kanamaların doğuracağı olumsuz sonuçların bilincinde 
olarak doğum öncesi kanamaları ayırt eder.

C. Gebelikte ve doğum esnasında ortaya çıkan riskli durumları ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Gebelik öncesi döneme ait risk faktörlerini sıralar. 
2. Kardiyo vasküler hastalıklarda gebeliğin olası risklerini açıklar.
3. Renal hastalıklarda gebeliğin olası risklerini açıklar.
4. Diabette gebeliğin olası risklerini açıklar.
5. Tiroid hastalıklarında gebeliğin olası risklerini açıklar.
6. Astım hastalığında gebeliğin olası risklerini açıklar.
7. Epilepsi hastalığında gebeliğin olası risklerini açıklar.
8. Talasemide gebeliğin olası risklerini açıklar.
9. Rh uyuşmazlığında olası riskleri açıklar.

10. Adölesan gebeliğinin olası risklerini açıklar.

11. İleri yaş gebeliğinin olası risklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Gebenin mevcut hastalıklarının gebelik üzerine etkilerini tablo hâlinde 
gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Gebelik sırasında acil olarak tıbbi yardım istenmesi gereken durumları 
sıralar.

2. Doğum öncesi kanama nedenlerini sıralar.
3. Plasenta previayı açıklar.
4. Ablasyo plasentayı (dekolman plasenta) açıklar.
5.  Mol gebeliği açıklar.
6. Düşükleri açıklar.
7. Dış gebeliği (ektopik gebelik) açıklar.
8. Dış gebeliğin neden olduğu riskleri açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Doğum öncesi kanamalarla ilgili sunu hazırlar.
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C

B
İL

Gİ

1. Sezaryen endikasyonlarını sıralar.
2. Çoğul gebeliği açıklar.
3. Preeklampsi- eklampsiyi açıklar.
4. Erken doğum tehdidini açıklar.
5. Günaşımı gebeliği (postmatürite) açıklar.
6. Ağrı mekanizması anomalilerini açıklar.
7. Habitus anomalilerini açıklar.
8. Geliş anomalilerini açıklar.
9. Pelvis anomalilerini açıklar.
10. Fetus anomalilerini açıklar.
11. Doğum yolu anomalilerini açıklar.
12. Amnios sıvısı anomalilerini açıklar.
13. Kordon anomalilerini açıklar.
14. Plasenta anomalilerini açıklar.
15. Uterus rüptürünü açıklar.
16. Hızlı travay ve doğumu (partus presipitus) açıklar.
17. Uzamış doğum eylemini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Gebelikte ve doğum esnasında ortaya çıkabilecek riskli durumlarla ilgili 
sunu hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
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MODÜL ADI   : DOĞUM SALONU VE TRAVAY ODASI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 8 ders saati

MODÜLÜN AMACI       : Öğrenciye, doğum salonunu ve travay odasının hazırlama ile ilgili bilgi 
ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Kalite yönetim standartları doğrultusunda travay odasındaki donanımların(ekipmanların)  
temizlik ve kontrolünü yaparak travay odasını kullanıma hazır hâle getirir. 

B. Kalite yönetim standartları doğrultusunda doğum salonundaki donanımların(ekipmanların) 
temizlik ve kontrolünü yaparak doğum salonunu kullanıma hazır hâle getirir. 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Travay odasının özelliklerini sıralar.

2. Travay odasında bulunan eşyaların özelliklerini açıklar.

3. Travay odasındaki teknik ünitelerin özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Travay odası donanımların(ekipmanların)  hazırlanması ve kontrolünü yapar.

B

B
İL

Gİ

1. Doğum salonunun özelliklerini sıralar.

2. Doğum salonunda bulunan eşyaların özelliklerini açıklar.

3. Doğum salonundaki teknik ünitelerin özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Doğum salonu donanımların(ekipmanların) hazırlanması ve kontrolünü yapar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için hastanelerin doğum kliniklerine 
ziyaretler planlanmalıdır.
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MODÜL ADI   : DOĞUM EYLEMİNDE EBEYE YARDIM 

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 30 ders saati

MODÜLÜN AMACI       : Öğrenciye, doğum sırasında gebenin ağrı ve doğum korkusuyla başa 
çıkmasına, normal doğumda ve yenidoğanın değerlendirilmesinde ebeye yardım etmeye ve doğum sonu 
komplikasyonları ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Etkili iletişim tekniklerini kullanarak doğum sırasında gebenin ağrı ve doğum korkusuyla başa 
çıkmasına yardım eder.

B. Doğum eylemi yönetim rehberi doğrultusunda normal doğumda ebeye yardım eder.

C. Yenidoğan bakım ölçütleri ve yenidoğan değerlendirme formuna uygun olarak yenidoğanın 
değerlendirilmesi ve bakımında ebeye yardım eder.

D. Doğum sonu komplikasyonları ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Gebedeki stres faktörlerini sıralar.
2. Gebedeki stres belirtilerini sıralar.
3. Doğum eyleminin kadın üzerindeki psikolojik etkilerini açıklar.
4. Stresin doğum eylemine etkisini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Doğum sırasında ağrı ve doğum korkusuyla başa çıkmayı drama eder.

B

B
İL

Gİ

1. Normal doğumu tanımlar.
2. Normal doğumun özelliklerini sıralar.
3. Normal doğumun evrelerini açıklar.
4. Anne yönünden doğumu açıklar.
5. Bebek yönünden doğumu açıklar.
6. Epizyotomiyi açıklar.
7. Doğum sonu anne ve bebek bakımı açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Normal doğumla ilgili sunu hazırlar.
2. Fetüs başındaki süturları ve fontanelleri çizerek gösterir.
3. Normal doğum eyleminin aşamalarını şema ile gösterir. 
4. Gebe ile beraber ebenin önerdiği nefes tekniklerini uygular.
5. Normal doğum eyleminde gebenin bakım gereksinimlerinin 

karşılanmasında ebeye yardım eder.
6. Normal doğum eyleminde doğum evrelerine özgü girişimlerde ebeye yardım 

eder.
7. Doğum sonu anne ve bebek bakımında ebeye yardım eder.
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C

B
İL

Gİ

1. Yenidoğanın bakımında kullanılan araç gereçleri sıralar.
2. Yenidoğanın bakımında kullanılan araç gereçlerin kullanım amaçlarını 

açıklar.
3. Yenidoğanın apgar değerlendirmesini açıklar.
4. Yenidoğanın doğum sonu bakım aşamalarını sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Yenidoğanın bakımında kullanılan araç gereçleri hazırlar.

2. Apgar değerlendirmesinde ebeye yardım eder.
3. Yenidoğanın bakımında ebeye yardım eder.
4. Yenidoğanın kıyafetlerini giydirir.

D

B
İL

Gİ

1. Doğum sonu kanamalarının önemini açıklar.
2. Doğum sonu kanamalarının nedenlerini sıralar.
3. Doğum sonu enfeksiyon belirtilerini sıralar. 
4. Doğum travmalarını açıklar.
5. Atoni kanamasını açıklar.
6. Kan pıhtılaşma bozukluklarını açıklar.
7. Plasenta zar retansiyonunu açıklar.
8. Uterusun subinvolüsyonunu ve inversiyonunu açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Doğum sonu komplikasyonları ile ilgili sunu hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için araç gereç temin edilmelidir.

2. Bu modül, teknik laboratuarda ve doğum salonunda uygulamalı işlenmelidir.
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MODÜL ADI   : DOĞUM SONRASI DÖNEMDE ANNE BAKIMI
MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 12 ders saati
MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, lohusa bakımı, meme bakımı ve emzirmeye yardımcı 

olmaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
ÖĞRENME KAZANIMLARI: 
A. Doğum sonu bakım yönetim rehberine göre ebenin verdiği talimatlar doğrultusunda lohusa 

bakımına yardımcı olur.
B. WHO ve UNİCEF’ in kriterlerine göre etkili iletişim tekniklerini kullanarak meme bakımı ve 

emzirmeye yardımcı olur.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Pueperiumun ( lohusalık ) dönemi ve özelliklerini açıklar.
2. İnvolusyonu açıklar.
3. Loşia ve karakterini açıklar.
4. Laktasyon ( süt salgılama ) fizyolojisini açıklar.
5. Lohusalık döneminde gelişebilecek sorunları açıklar. 
6. Lohusalık bakımında yapılacakları açıklar.
7. Lohusalık egzersizlerini ve yapılış amacını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Lohusalık dönemi ve bakımı ile ilgili sunu hazırlar.
2. Annenin genel vücut hijyeninin sağlanmasında, meme ve perine bakımında 

ebeye yardım eder.
3. Annenin en kısa sürede bebeği emzirmesini sağlamak için ebeye yardım eder.
4. Anneye yakınmalarını (ağrı, akıntı, üşüme, vb) sorarak durumu hakkında ebeye 

bilgi verir. 
5. Annedeki genel durum değişikliklerini ebeye haber verir.
6. Doğum sonu kanama kontrolünde ebeye yardım eder.
7. Ebenin verdiği talimatlar doğrultusunda annenin beslenmesine yardım eder.
8. Doğum sonu egzersizlerinin öğretilmesinde ebeye yardım eder.

B

B
İL

Gİ

1. Meme bakımının önemini açıklar.
2. Meme bakımında kullanılacak malzemeleri sıralar.
3. Meme bakımının işlem basamaklarını sıralar.
4. Meme bakımında dikkat edilecek hususları açıklar
5. Emzirmenin önemini açıklar.
6. Emzirme tekniğini açıklar.
7. Emzirmenin sıklığı ve süresini açıklar.
8. Emzirmede dikkat edilecek hususları sıralar.
9. Emzirmenin yararlarını sıralar.
10. Emzirmeyi etkileyen faktörleri sıralar.
11. Emzirme döneminde memede oluşabilecek sorunları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Meme bakımında kullanılacak malzemeleri hazırlar.

2. Meme bakımında anneye yardım eder.
3. Meme bakımında ebeye yardım eder.
4. Annenin bebeği emzirmesine yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için teknik laboratuarda uygulamalı 

olarak işlenmelidir.
2. Her öğrenci meme bakımı işlemini ve emzirme tekniğini maket üzerinde en az bir kez 

uygulamalıdır.
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DERSİN ADI  : ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Hemşire Yardımcılığı dalları 11. sınıflarında ortak olarak 

okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 2 ders saati

DERSİN SINIFI : Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf

DERSİN AMACI : Bu ders ile öğrenciye ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin 
hazırlanmasında, EKG ve EEG çekimlerinde, diyaliz, yanık, transplantasyon ünitelerinde yapılan uygula-
malarda sağlık profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmakta-
dır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

1. Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.

2. Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan işlemlerde sağlık profesyone-
line yardım eder.

3. EKG ve EEG çekimlerinde sağlık profesyoneline yardım eder.

4. Diyaliz, yanık, transplantasyon ünitelerinde, sağlık profesyoneline yardım eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI DERSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE

Modülün Dersin Ders 
Saati

Ağırlık 
(%)

Ameliyathane, 
Reanimasyon ve 
Yoğun Bakım 

•	 Ameliyathane hazırlığı

•	 Ameliyathane güvenliği

•	 Reanimasyon ve yoğun bakım 
ünitelerinin hazırlığı

•	 Ameliyathane çalışmaları

•	 Reanimasyon ve yoğun bakım 
çalışmaları

4 2 40/36 50

Özel Tanı ve Tedavi 
Amaçlı Üniteler

•	 EKG ve EEG çekimi

•	 Diyaliz 

•	 Yanık

•	 Transplantasyon

4 2 40/36 50

TOPLAM 8 4 72 100
UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenim kazanımlarına ulaşmak için ders araç gereçleri temin edilerek teknik labo-
ratuvar koşullarında uygulamalı olarak işlenmelidir.

2. Bu ders kapsamında ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerine araştırma, incele-
me ve gözlem amaçlı gezi düzenlenebilir.
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MODÜL ADI    : AMELİYATHANE, REANİMASYON VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/36 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, sterilizasyon kurallarına uygun olarak ameliyathane, 
reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanması, ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım 
ünitelerinde yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI

A. Aseptik kurallara uygun olarak ameliyathane çalışma prensipleri doğrultusunda 
ameliyathanenin hazırlanmasına yardım eder.

B. Aseptik kurallara uygun olarak kalite yönetim standartları doğrultusunda reanimasyon ve 
yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.

C. Ameliyathanede yapılan işlemlerde ekip içerisinde sorumluluk alarak sağlık profesyoneline 
yardım eder.

D.  Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan işlemlerde ekip içerisinde sorumluluk 
alarak sağlık profesyoneline yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Ameliyathanenin hastane içindeki yeri ve fizikî yapısını açıklar.
2. Ameliyathane içindeki üniteleri sıralar.
3. Ameliyat odasının hazırlığını açıklar.
4. Ameliyatta kullanılan cerrahi aletleri sıralar. 
5. Ameliyathanede pozisyon vermede kullanılan yardımcı aparatları tanımlar.
6. Ameliyathanede çalışanların taşıması gereken özellikleri sıralar.
7. Ameliyathanede acil durumlar ve alınacak emniyet tedbirlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Maske ve bone takar.
2. Nonsteril eldiven giyer.
3. Ameliyathanenin ameliyat için hazırlığında sağlık profesyoneline yardım 

eder.
4. Ameliyat ekibinin steril giyinmesine yardım eder.
5. Cerrahi aletlerin dekontaminasyonunu sağlar.
6. Tıbbi atıkları uygun olarak ayrıştırır. 
7. Çevreye karşı güvenlik önlemlerini alır. 
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B

B
İL

Gİ

1. Reanimasyon ve yoğun bakım üniteleri ile ilgili kavramları açıklar.

2. Yoğun bakım servislerinin genel özelliklerini açıklar.
3. Yoğun bakım servislerinin fizikî şartlarını açıklar.
4. Yoğun bakım servislerinin asgari donanım, personel ve hizmet standartlarını 

açıklar.
5. Yoğun bakımlarda enfeksiyon kontrolünü açıklar.
6. Yoğun bakımlarda izolasyon odasını açıklar.
7. Yoğun bakımlarda alınacak güvenlik önlemlerini sıralar.
8. Yoğun bakım ünitesinde ziyaretlerin düzenlenmesini açıklar.
9. Yoğun bakım ziyaretlerinin hasta, hasta yakını ve hemşire üzerine etkilerini 

açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kişisel koruyucu önlemleri alır.
2. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.
3. Kullanılan araç gereçlerin dekontaminasyonunu sağlar.
4. Tıbbi atıkları uygun olarak ayrıştırır. 
5. Ortam güvenlik önlemlerini alır. 

C

B
İL

Gİ

1. Ameliyathane ünitelerinde yapılan işlemleri sıralar.
2. Ameliyathane ünitelerinde hastanın hazırlanmasını açıklar.
3. Anestezi /ameliyat pozisyonu vermede dikkat edilecek hususları sıralar .
4. Cerrahi boyamayı açıklar.
5. Scrap hemşirenin görevlerini sıralar.
6. Sirkule hemşireyi tanımlar.
7. Sirkule hemşirenin görevlerini sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Kişisel koruyucu malzemeleri tekniğine uygun kullanır.
2. Hastaya yapılacak işlemler hakkında bilgi verir.
3. Yapılacak işlemler için hastanın hazırlanmasına yardım eder.  
4. Yapılan işlemlerinin özelliğine göre hastaya pozisyon verilmesine yardım 

eder.
5.  Anestezi ve ameliyat süresince sağlık profesyoneline yardım eder.

D

B
İL

Gİ

1. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde hastalara yapılan işlemleri sıralar.
2. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde hastanın bakımını açıklar.
3. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde yapılacak uygulamalar için hasta 
hazırlığını açıklar.
4. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde hastanın izlenme ölçütlerini 
sıralar.
5. Kullanılan araç gereçlerin dekontaminasyonunu açıklar.

B
EC

ER
İ

1.Kişisel koruyucu malzemeleri tekniğine uygun kullanır.
2.Yapılacak işlemler için hastanın hazırlanmasına yardım eder.  
3.Yapılan işlemlerinin özelliğine göre hastaya pozisyon verilmesine yardım eder.
4. Hastayı genel durum değişiklikleri açısından gözlemler.

5.Kullanılan araç gereçlerin dekontaminasyonunu sağlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Bu modül teknik laboratuvar koşullarında uygulamalı olarak işlenmelidir.
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MODÜL ADI   : ÖZEL TANI VE TEDAVİ AMAÇLI ÜNİTELER

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/36 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, EKG ve EEG çekiminde, diyaliz, yanık ve transplantasyon 
ünitelerinde yapılan uygulamalarda sağlık profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI

A. EKG ve EEG çekim tekniğine uygun olarak çekimlerde sağlık profesyoneline yardım eder.

B. Kişisel koruyucu önlemleri alarak diyaliz ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.

C. Aseptik kurallara uyarak yanık ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.

D. Aseptik kurallara uyarak transplantasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Elektrokardiografi (EKG ) yi tanımlar.
2. EKG’nin klinikte kullanım alanlarını sıralar.
3. EKG çekilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar.
4. Elektroensefalografi (EEG )yi tanımlar.
5. EEG’nin kullanım alanlarını sıralar.
6. EEG çekilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verir.

2. Yapılacak işlem için hastayı hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. Diyalizi tanımlar.
2. Diyaliz çeşitlerini açıklar.
3. Diyaliz cihazlarını ve özelliklerini sıralar.
4. Diyaliz uygulamalarında kullanılan malzeme ve solüsyonların açıklar.
5. Diyaliz uygulamalarında hastanın hazırlanmasını açıklar.
6. Diyaliz işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar.
7. Diyaliz ünitelerinde alınacak güvenlik önlemlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Diyaliz ünitesinin hazırlanmasına yardım eder.
2. Hastaya yapılacak işlemler hakkında bilgi verir.
3. Yapılacak işlem için hastayı hazırlar.
4. Diyaliz uygulamalarında kullanılan malzeme ve solüsyonların 

hazırlanmasına yardım eder.
5. İşlem süresince hastayı izleyerek sağlık profesyoneline yardım eder. 
6. Tıbbi atıkları tekniğine uygun ayrıştırır.
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C

B
İL

Gİ

1. Yanığı tanımlar.
2. Yanığın nedenlerini sıralar.
3. Yanığın değerlendirilmesi ve derecelendirilmesini açıklar.
4. Yanıkta oluşabilecek komplikasyonları sıralar.
5. Yanık ünitesinde kullanılan araç gereçleri sıralar.
6. Yanık bakımını açıklar.
7. Yanık bakımında dikkat edilecek noktaları sıralar.
8. Yanık ünitelerinde enfeksiyon kontrolü için yapılan temel uygulamaları 

açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Yanık ünitesinde kullanılan araç gereçlerin hazırlanmasına yardım eder .

2. Hastaya yapılacak işlemler hakkında bilgi verir.

3. Tıbbi atıkları tekniğine uygun ayrıştırır.

D

B
İL

Gİ

1. Doku ve organ transplantasyonunu  açıklar.
2. Doku ve organ transplantasyonunun  endikasyonlarını sıralar.
3. Doku ve organ transplantasyonunun  kontrendikasyonlarını sıralar.
4. Doku ve organ transplantasyonunun komplikasyonlarını sıralar.
5. Doku ve organ transplantasyonunda ameliyat öncesi ve sonrası bakım 

ilkelerini açıklar.
6. Organ bağışını ve önemini açıklar.
7. Organ bağışının hukuki, ekonomik ve dini boyutunu açıklar.
8. Transplantasyonda etik ilkeleri açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Hastaya yapılacak işlemler için gerekli malzemelerin hazırlığında sağlık 

profesyoneline yardım eder.

2. Hasta bakımında  sağlık profesyoneline yardımcı olur.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
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DERSİN ADI  : TEMEL İLAÇ BİLGİSİ
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Hemşire Yardımcılığı dalları 11. sınıflarında ortak olarak 

okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 2 ders saati

DERSİN SINIFI : Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf

DERSİN AMACI : Bu ders ile öğrenciye;  farmakoloji ile ilgili temel kavramlar, ilaçların 
farmasötik şekilleri, veriliş yolları, sistemlere etkili ilaçları, kemoterapötik ilaçları ayırt etmeye yönelik 
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLAR:

1. Avrupa Farmakopesi’ne uygun olarak farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların farmasötik 
şekillerini ve veriliş yollarını ayırt eder.

2. Sinir ve endokrin sisteme etkili ilaçları doğru olarak ayırt eder.

3. Dolaşım ve solunum sistemine etkili ilaçları, doğru olarak ayırt eder.

4. Sindirim ve üriner sisteme etkili ilaçları doğru olarak ayırt eder.

5. Kemoterapötik ilaçları sınıflandırarak  kemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve vücut 
üzerindeki etkilerini ayırt eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

TEMEL İLAÇ BİLGİSİ

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE
Modül Ders Ders Saati Ağırlık (%)

Farmakoloji 
İle İlgili Temel 
Kavramlar 

•	 Farmakolojik kavramlar
•	 İlaçların farmasötik 

şekilleri
•	 İlaçların veriliş yolları

2 1 40/18 24

Sinir ve 
Endokrin 
Sisteme Etkili 
İlaçlar

•	 Otonom sinir sistemi 
ilaçları

•	 Santral sinir sistemi 
ilaçları

•	 Endokrin sistem ilaçları

3 1 40/18 25

Dolaşım ve 
Solunum 
Sistemine Etkili 
İlaçlar

•	 Dolaşım sistemi ilaçları
•	 Solunum sistemi 

ilaçları
2 1 40/12 17

Sindirim ve 
Üriner Sisteme 
Etkili İlaçlar

•	 Sindirim sistemi ilaçları
•	 Üriner sistem ilaçları 2 1 40/12 17

Kemoterapötik 
İlaçlar

•	 Kemoterapötik ilaçlar
•	 Kemoterapötiklerin 

kullanım alanları 
2 1 40/12 17

TOPLAM 11 5 72 100  

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için farmasötik ilaç örneklerinden ve 
sisteme özel ilaç prospektüslerinden faydalanılmalıdır.
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MODÜL ADI   : FARMAKOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/18 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, farmakoloji ile ilgili temel kavramlar, ilaçların farmasötik 
şekilleri ve veriliş yoları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Avrupa Farmakopesi’ne uygun olarak farmakoloji ile ilgili temel kavramları ve ilaçların 
farmasötik şekillerini ayırt eder.

B. Avrupa Farmakopesi’ne uygun olarak ilaçların veriliş yollarını ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Farmakoloji ile ilgili temel kavramları açıklar.
2. Farmakolojinin bölümlerini açıklar.

3. İlaçların elde edildiği kaynakları sınıflandırır.

4. İlaçların farmasötik şekillerini ve özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. İlaçların farmasötik şekillerini gösteren pano hazırlar.

B

B
İL

Gİ

1. İlaçların veriliş yollarını açıklar.

2. İlaçların farmasötik şekillerine göre doğru uygulama yolunu açıklar. 

3. İlaçların veriliş yollarına göre vücut üzerindeki etkilerini sebep-sonuç 
ilişkisi kurarak açıklar.

4. İlaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. İlaçların veriliş yollarına göre vücuttaki etki süresini gösteren tablo hazırlar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için farmasötik ilaç örnekleri temin 
edilerek öğrencilere gösterilmelidir.
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MODÜL ADI   : SİNİR VE ENDOKRİN SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/ 18 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, sinir ve endokrin sisteme etkili ilaçları doğru olarak ayırt 
etme ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.  

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.

B. Santral sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.

C. Endokrin sisteme etkili ilaçları ayırt eder.

 
 KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları sıralar.

2. Otonom sinir sistemine etkili ilaçların genel özelliklerini açıklar.
3. Otonom sinir sistemi ilaçlarının vücut üzerindeki etkilerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları şema ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Santral sinir sistemine etkili ilaçları sıralar.
2. Santral sinir sistemine etkili ilaçların genel özelliklerini açıklar.
3. Genel ve lokal anestezik ilaçları gruplandırır.
4. Santral sinir sistemine etkili ilaçları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Santral sinir sistemine etkili ilaçları şema ile gösterir.

C

B
İL

Gİ

1. Endokrin sisteme etkili ilaçları gruplandırarak açıklar.

2. Endokrin sisteme etkili ilaçların genel özelliklerini açıklar.

3. Endokrin sistem ilaçlarının vücut üzerindeki etkilerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Endokrin sisteme etkili ilaçları şema ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için sisteme özel ilaç prospektüslerinden 
faydalanılmalıdır.
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MODÜL ADI   : DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİNE ETKİLİ İLAÇLAR

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, dolaşım ve solunum sistemine etkili ilaçları ayırt etme ile 
ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt eder.

B. Solunum sistemine etkili ilaçları ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Kardiyovasküler sistem ilaçlarını sınıflandırır.
2. Antihipertansif ilaçların genel özelliklerini açıklar.
3. Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçların genel özelliklerini açıklar.
4. Antiaritmik ilaçları sıralar.
5. Antikoagülan ilaçların etki mekanizmalarını açıklar.
6. Antihistaminik ilaçların etki mekanizmalarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Kardiyovasküler sistem ilaçlarının genel özelliklerini tablo hâlinde gösterir.

2. Antianginal ilaçları şema ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Solunum sistemi hastalıklarına etkili ilaçları sıralar.
2. Solunum sistemi hastalıklarına etkili ilaçların genel özelliklerini açıklar.
3. Solunum sistemi hastalıklarına etkili ilaçları vücut üzerindeki etkilerini 

açıklar.
4. Bronkodilatatör ilaçların genel özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Solunum sistem ilaçlarının genel özelliklerini tablo hâlinde gösterir.

2. Bronkodilatatör ilaçları şema ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için sisteme özel ilaç prospektüslerinden 
faydalanılmalıdır.
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MODÜL ADI   : SİNDİRİM VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, sindirim ve üriner sisteme etkili ilaçları ayırt etme ile ilgili 
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Sindirim sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.

B. Üriner sisteme etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçları gruplandırır.

2. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların genel özelliklerini 
açıklar.

3. Sindirim sistemi ilaçlarının vücut üzerine etkilerini açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Sindirim sistemi ilaçlarını şema ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Üriner sistem hastalıklarında kullanılan ilaçları gruplandırır.
2. Diüretik grubu ilaçları sıralar.
3. Sıvı ve elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçların genel 

özelliklerini açıklar.
4. Asit-baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçların vücut üzerindeki 

etkilerini açıklar.
5. Plazma yerini tutan ilaçları sıralar.
6. Üriner sistem antiseptiklerinin kullanım amaçlarını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Üriner sistem ilaçlarının genel özelliklerini tablo hâlinde gösterir.

2. Diüretik grubu ilaçları şema ile gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için sisteme özel ilaç prospektüslerinden 
faydalanılmalıdır.
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MODÜL ADI   : KEMOTERAPÖTİK İLAÇLAR

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, kemoterapötik ilaçların sınıflandırılması, 
kemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve vücut üzerindeki etkilerini ayırt etme ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır.  

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Avrupa Farmakopesi doğrultusunda kemoterapötik ilaçları sınıflandırır.

B. Avrupa Farmakopesi doğrultusunda kemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve vücut üzerindeki 
etkilerini ayırt eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Kemoterapötik ilaçları sınıflandırır.

2. Kemoterapötik ilaçların etki mekanizmasını ve yan etkilerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kemoterapötik ilaçları şema ile gösterir.

B

B
İL

Gİ

1. Antibakteriyel  ilaçların kullanıldığı durumları açıklar. 
2. Antiviral ilaçların kullanıldığı durumları açıklar.
3. Antiparaziter ilaçların kullandığı durumları açıklar.
4. Antifungal ilaçların kullandığı durumları açıklar.
5. Antineoplastik ilaçların kullanıldığı durumları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kemoterapotik ilaçların kullandığı durumları tablo hâlinde gösterir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için ilaç prospektüslerinden 
faydalanılmalıdır.
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DERSİN ADI  : MESLEKİ TEMEL UYGULAMALAR
Bu ders Sağlık Hizmetleri Alanı; Sağlık Bakım Teknisyenliği dalları 11. sınıflarında ortak olarak 

okutulmaktadır.

DERSİN SÜRESİ : 6 ders saati

DERSİN SINIFI : Anadolu Meslek Programında 11. Sınıf

DERSİN AMACI  : Bu ders ile öğrenciye klinik laboratuvar çalışmalarında, radyoloji, 
ameliyathane, reanimasyon ünitelerinde, anestezi uygulamalarında, EKG - EEG çekiminde, diyaliz ve 
alçı uygulamalarında, diş kliniği çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve 
becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

1. Mikrobiyoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

2. Biyokimya laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

3. Hematoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

4. Patoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

5. Radyoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

6. Anestezi ve reanimasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.

7. EKG ve EEG çekimi, diyaliz uygulaması, diş kliniği çalışmaları ve alçı uygulamalarında sağlık 
profesyoneline yardım eder.

DERSİN İÇERİĞİ:

MESLEKİ TEMEL UYGULAMALAR

MODÜLLER KONULAR
KAZANIM SAYISI SÜRE

Modülün Dersin Ders 
Saati

Ağırlık 
(%)

Mikrobiyoloji 
Laboratuvar Çalışmaları

•	 Mikrobiyoloji laboratuvarı 
•	 Mikrobiyoloji analizleri
•	 Seroloji analizleri 
•	 Parazitoloji çalışmaları

4 1 40/32 15

Biyokimya Laboratuvar 
Çalışmaları

•	 Biyokimya laboratuvarı
•	 Biyokimya analizleri 2 1 40/32 15

Hematoloji Laboratuvar 
Çalışmaları

•	  Hematolojik analizler
•	 Kan merkezi çalışmaları 2 1 40/32 15

Patoloji Laboratuvar 
Çalışmaları

•	 Histopatolojik preparat hazırlama
•	 Sitolojik preparat hazırlama 2 1 40/32 15

Radyoloji Çalışmaları
•	 Radyoloji üniteleri
•	 Radyasyondan korunma Radyolojide 

hastaya verilen pozisyonlar 
2 1 40/32 15

Ameliyathane, anestezi 
ve reanimasyon üniteleri

•	 Ameliyathanenin anestezi ve cerrahi 
işlemler için hazırlığı

•	 Anestezi cihazı ve ekipmanları
•	 Ameliyathane güvenliği
•	 Reanimasyon ünitesi

3 1 40/32 14

Tanı ve Tedavi Amaçlı 
İşlemler

•	 EKG ve EEG çekimi
•	 Diyaliz uygulamaları
•	 Ağız ve diş sağlığı uygulamaları
•	 Alçı uygulamaları

4 1 40/24 11

TOPLAM 19 7 216 100

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu dersin öğrenim kazanımlarına ulaşmak için gerekli araç gereçler temin edilmelidir.

2. Bu ders teknik laboratuvarda işlenmelidir.
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MODÜL ADI : MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

MODÜLÜN SÜRESİ : 40/32 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye, mikrobiyoloji laboratuvar ortamını tanıma ve mikrobiyolojik, 
serolojik, parazitolojik çalışmalarda sağlık profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Mikrobiyoloji laboratuvar ortamını çalışmaya hazır hale getirir.

B. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda mikrobiyoloji 
analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

C. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda seroloji 
analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

D. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda parazitoloji 
analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Mikroorganizmaların özelliklerini açıklar.
2. Mikrobiyoloji laboratuvarının bölümlerini açıklar.
3. Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan çalışmaları açıklar.
4. Mikrobiyoloji laboratuvar çalışma kurallarını açıklar.
5. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç gereçleri sıralar.
6. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç gereçlerin mekanik ve 

kimyasal temizliğini açıklar.
7. Mikrobiyoloji laboratuvarı klinik örnek türlerini sıralar.
8. Mikrobiyoloji laboratuvarı örnek alımı ile ilgili kuralları açıklar. 

B
EC

ER
İ

1. Mikrobiyoloji laboratuvarında bulunan araç gereçlerin temizliğini yapar.

2. Mikrobiyoloji laboratuarında yapılan sterilizasyon işlemlerine yardım eder.

3. Kayıt kabul kriterlerine uygun örneklerin kabulüne yardım eder.

B

B
İL

Gİ

1. Besiyeri hazırlamayı açıklar.
2. Kültür ekimi yöntemlerini açıklar.
3. Mikrobiyolojik inkübasyon yöntemlerini açıklar.
4. Mikrobiyolojik preparat hazırlama yöntemlerini açıklar.
5. Laboratuvar atık yönetimi ve laboratuar temizliğini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Mikrobiyoloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

2. Laboratuvar çalışma alanlarının temizliğini yapar.

3. Laboratuvar atıklarını toplar.

C

B
İL

Gİ

1. İmmünoloji ile ilgili kavramları açıklar.
2. Seroloji laboratuvarında yapılan çalışmaları  açıklar.
3. İn-vitro antijen-antikor birleşme reaksiyonlarını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Seroloji analiz çalışmalarına yardım eder.
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D

B
İL

Gİ

1. Parazitoloji laboratuvarında yapılan çalışmaları  açıklar.
2. Paraziter hastalıklara neden olan protozoaları listeler.
3. Paraziter hastalıklara neden olan helmintleri sıralar.
4. Parazitoloji laboratuvarı klinik örnek türlerini sıralar.
5. Parazitoloji laboratuvarı örnek alımı ile ilgili kuralları açıklar. 
6. Parazitolojik incelemelerde kullanılan teşhis yöntemlerini açıklar.
7. Parazitolojik örneklerin kayıt kabul kriterlerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Parazitoloji laboratuvarında bulunan araç gereçlerin temizliğini yapar.

2. Kayıt kabul kriterlerine uygun örneklerin kabulünü yapar.

3. Parazitolojik preparat hazırlamaya yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirmek için gerekli araç gereç ve ekipman temin 
edilmelidir
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MODÜL ADI   : BİYOKİMYA LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/32 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, biyokimya laboratuvar ortamını tanıma ve laboratuvar 
çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Biyokimya laboratuvar ortamını çalışmaya hazır hale getirir.

B. Biyokimya laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda biyokimya analiz 
çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Biyokimya laboratuvarında yapılan çalışmaları açıklar.
2. Biyokimya laboratuvarında kullanılan araç gereçleri sıralar.
3. Biyokimya laboratuvarında kullanılana araç gereçlerin mekanik ve kimyasal 

temizliğini açıklar 
4. Biyokimya laboratuvarı klinik örnek türlerini sıralar.
5. Biyokimya laboratuvarı örnek kabulü ile ilgili kuralları açıklar. 
6. Distile su hazırlanışını açıklar.
7. Çözelti hazırlamayı açıklar.
8. Biyokimya laboratuvarında atık yönetimi ve laboratuvar temizliğinde dikkat 

edilecek hususları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Biyokimya laboratuvarında bulunan araç gereçlerin temizliğini yapar.
2. Kayıt kabul kriterlerine uygun örneklerin kabulünü yapar.
3. Kabul kriterlerini taşımayan örneklerin reddini yapar.
4. Distile su hazırlamasına yardım eder.
5. Çözelti hazırlamaya yardım eder.

B

B
İL

Gİ 1. Biyokimyasal analiz materyallerinin santrifüjünü açıklar. 

2. Tam idrar analizini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Biyokimyasal analiz örneklerinin santrifüjle ayrıştırılmasına yardım eder.

2. Tam idrar analizine yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

2. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirmek için gerekli araç gereç ve ekipman temin 
edilmelidir.
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MODÜL ADI   : HEMATOLOJİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/32 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, hematoloji ve kan merkezi çalışmalarında sağlık 
profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A.  Hematoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda hematoloji analiz 
çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

B. Kan merkezi çalışma kuralları doğrultusunda kan merkezi analiz çalışmalarında sağlık 
profesyoneline yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Hematoloji laboratuvarı ile ilgili kavramları açıklar.
2. Hematoloji laboratuvarında yapılan çalışmaları açıklar.
3. Hematoloji laboratuvarında kullanılan araç gereçleri sıralar.
4. Hematoloji laboratuvarında kullanılan araç gereçlerin mekanik ve kimyasal 

temizliğini açıklar.
5. Hematoloji laboratuvarı klinik örnek türlerini sıralar.
6. Hematoloji laboratuvarı örnek kabul ve red ölçütlerini sıralar.
7. Tam kandan serum ve plazma elde edilmesini açıklar.
8. Tam kan sayımını tanımlar.
9. Sedimantasyonu açıklar.
10. Periferik preparat hazırlamayı açıklar.
11. Hematoloji laboratuvarında atık yönetimi ve laboratuvar temizliğinde dikkat 

edilecek hususları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Hematoloji laboratuvarında bulunan araç gereçlerin temizliğini yapar.
2. Kayıt kabul kriterlerine uygun örneklerin kabulünü yapar.
3. Antikoagülan solüsyonu hazırlanmasına yardım eder.
4. Hematolojik analiz örneklerinin santrifüj ile serum ve plazmasına 

ayrıştırılmasına yardım eder.
5. Hematolojik analizlerde sağlık profesyoneline yardım eder.

B

B
İL

Gİ

1. Kan merkezi laboratuvarında yapılan çalışmaları açıklar.
2. Kan merkezi laboratuvarında kullanılan araç gereçleri sıralar.
3. Kan merkezi laboratuvarında kullanılana araç gereçlerin mekanik ve kimyasal 

temizliğini açıklar.
4. Kan merkezi laboratuvarı klinik örnek türlerini sıralar. 
5. Donörde aranan özellikleri sıralar.
6. Donör bilgilendirme formunun önemini açıklar.
7. Donörün reddedilmesindeki temel ilkeleri açıklar. 
8. Donörden kan alındıktan sonra dikkat edilecek hususları açıklar.
9. Kan gruplarını açıklar.
10. Kan ve kan ürünlerinin hazırlanmasını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Donörde aranan özellikleri şema ile gösterir.

2. Donörü kan bağışına hazırlamaya yardım eder.
3. İşlem sırasında donördeki genel durum değişikliklerini sağlık profesyoneline 

bildirir. 
4. Kan merkezi çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirmek için gerekli araç gereç ve ekipman temin 
edilmelidir.
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MODÜL ADI   : PATOLOJİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/32 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, histoloji ve sitoloji çalışmalarında sağlık profesyoneline 
yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A.  Histolojik preparat hazırlama tekniğine göre preparat hazırlama çalışmalarında sağlık 
profesyoneline yardım eder.

B.  Sitolojik preparat hazırlama tekniğine göre sitolojik çalışmalarda sağlık profesyoneline yardım 
eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Histoloji ile ilgili kavramları açıklar.
2. Patoloji laboratuvarında yapılan çalışmaları açıklar.
3. Patoloji laboratuvarında kullanılan araç gereçleri sıralar.
4. Patoloji laboratuvarında kullanılan cihazların özelliklerini açıklar.
5. Patoloji laboratuvarında kullanılan araç gereçlerin mekanik ve kimyasal 

temizliğini açıklar.
6. Patoloji laboratuvarı klinik örnek türlerini sıralar.
7. Patoloji laboratuvarı örnek kabul ve red ölçütlerini sıralar.
8. Doku fiksatatiflerini açıklar.
9. Makroskopik çalışmaların özelliklerini açıklar.
10. Doku takibinin aşamalarını açıklar.
11. Doku bloklamasını açıklar.
12. Doku kesitini açıklar.
13. Histolojik doku preparatının hazırlanmasını açıklar. 
14. Doku bloklarının ve preparatlarının işlem sonrası arşivlenmesini açıklar.
15. Patoloji laboratuvarında atık yönetimi ve laboratuvar temizliğinde dikkat 

edilecek hususları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Makroskobik çalışmalara yardım eder.

2. Ototeknikonda doku takibine yardım eder.
3. Histolojik preparat hazırlanmasına yardım eder.
4. Doku blokları ve preparatların arşivlenmesine yardım eder.

B

B
İL

Gİ

1. Sitoloji ile ilgili kavramları açıklar.
2. Sitoloji laboratuvarında yapılan çalışmaları açıklar.
3. Sitoloji laboratuvarı klinik örnek türlerini sıralar.
4. Sitoloji laboratuvarı örnek kabul ve red ölçütlerini sıralar.
5. Sitolojide kullanılan fiksatatifleri açıklar. 
6. Sitolojik preparat hazırlama tekniklerini açıklar.
7. Sitolojik boyama tekniklerini açıklar.
8. Sitoloji preparatlarının işlem sonrası arşivlenmesini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Sitolojik preparat hazırlanmasına yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanımlarını gerçekleştirmek için gerekli araç gereç ve ekipman temin 
edilmelidir
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MODÜL ADI    : RADYOLOJİ ÇALIŞMALARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/32 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, radyoloji ünitelerinin hazırlanması ve radyolojik 
incelemelerde sağlık profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Radyasyondan korunma mevzuatına göre radyoloji ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.

B. Radyasyondan korunma mevzuatına göre radyolojik incelemelerde sağlık profesyoneline 
yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Radyasyonun temel ilkelerini açıklar.
2. Radyasyonun biyolojik etkilerini açıklar.
3. Radyasyondan korunmada temel güvenlik standartları açıklar.
4. Radyografi çekim alanlarının özelliklerini açıklar.
5. Radyografi çekim alanında bulunan araç gereçlerin özelliklerini açıklar.
6. İleri tıbbi görüntüleme alanları ve özelliklerini açıklar.
7. Görüntüleme cihazlarını özelliklerine göre sınıflandırır.
8. Radyoterapi ünitesinin özelliklerini açıklar.
9. Portabl röntgen cihazının özelliklerini açıklar.
10. Diğer radyografi alanlarının özelliklerini açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Çalıştığı üniteyi hazırlar. 

2. Kumanda masasını radyografiye hazırlamaya yardım eder.

3. Röntgen inceleme masasını radyografiye hazırlar. 

B

B
İL

Gİ

1. Radyoloji ünitelerinde koruyucu ekipmanları sıralar.
2. Radyoloji ünitelerinde koruyucu ekipmanların kullanım amaçlarını açıklar.
3. Hasta ve toplum üyelerinin radyasyondan korunmasını açıklar.
4. Radyolojik incelemenin özelliğine uygun hastanın hazırlanmasını açıklar.
5. Radyolojik incelemenin özelliğine göre hastaya verilecek pozisyonları 

sıralar.
6. Radyolojik incelemelerin özelliğine göre dikkat edilecek noktaları açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Yapılacak işlem hakkında bilgi verir.
2. Kişisel koruyucu malzemeleri tekniğine uygun kullanır.
3. Hastanın radyolojik incelemeye hazırlanmasına yardım eder.
4. Radyolojik incelemenin özelliğine göre hastaya pozisyon verilmesine yardım 

eder.
5. Hastanın ihtiyacı varsa masadan kalkmasına ve giyinmesine yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:



241

YAYINCILIK

MODÜL ADI     : ANESTEZİ VE REANİMASYON ÇALIŞMALARI

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/32 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, ameliyathanenin anestezi işlemlerine hazırlanması ve için 
hazırlığı, reanimasyon ünitelerinin hazırlığı ve yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım etmeye 
yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. Ameliyathane çalışma esaslarına uygun olarak ameliyathanenin anestezi işlemleri için 
hazırlanmasına yardım eder.

B. Reanimasyon ünitelerinin çalışma esaslarına uygun olarak reanimasyon ve yoğun bakım 
ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.

C. Anestezi ve reanimasyon ünitelerinin çalışma esaslarına uygun olarak anestezi ve reanimasyon 
ünitelerinde yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Ameliyathanenin hastane içindeki yeri ve fizik yapısını açıklar.
2. Ameliyathane içindeki üniteleri sıralar.
3. Ameliyat odasının hazırlığını açıklar
4. Ameliyathanede çalışanların taşıması gereken özellikleri sıralar.
5. Anesteziyi tanımlar.
6. Ameliyathanede kullanılan anestezi cihazını ve diğer tıbbi cihazları sıralar.
7. Ameliyathanede kullanılan anestezi cihazını ve diğer cihazların kullanımını açıklar.
8. Anestezi işlemleri için kullanılan araç gereçleri açıklar. 
9. Ameliyathanede alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.
10. Ameliyathanede kullanılan araç gereçlerin dekontaminasyonunu, dezenfeksiyonunu 

ve uygun şekilde saklanmasını açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Kişisel koruyucu önlemleri alır.
2. Ameliyathanenin, anestezi ve ameliyat için hazırlığında sağlık profesyoneline yardım 

eder.
3. Ameliyathanede kullanılan araç gereçlerin  dekontaminasyonunu yapar.
4. Tıbbi atıkları uygun olarak ayrıştırır. 
5. Çevreye karşı güvenlik önlemlerini alır. 

B

B
İL

Gİ

1. Reanimasyon ve yoğunbakım üniteleri ile ilgili kavramları açıklar.
2. Reanimasyon ve yoğunbakım ünitelerinde kullanılan tıbbi cihazları ve özelliklerini 

açıklar.
3. Reanimasyon ve yoğunbakım ünitelerinde alınması gereken güvenlik önlemlerini 

açıklar.
4. Reanimasyon ve yoğun bakımda kullanılan ekipmanların dekontaminasyonu, 

dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasını açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Çalıştığı üniteyi hazırlar. 

2. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan tıbbi cihazları kullanıma hazır 
hale getirir.

3. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlarların yüzey temizliğini 
yapar.

C

B
İL

Gİ

1. Ameliyathane ve Reanimasyon ünitelerinde hastalara yapılan işlemleri sıralar.
2. Ameliyathane ve Reanimasyon ünitelerinde hastanın hazırlanmasını açıklar.
3. Anestezi işlemleri için hastaya verilecek pozisyonları açıklar.

B
EC

ER
İ 1. Hastaya yapılacak işlemler hakkında bilgi verir.

2. Yapılacak işlemler için hastanın hazırlanmasına yardım eder.  
3. Kişisel koruyucu malzemeleri tekniğine uygun kullanır.
4. Yapılan işlemlerinin özelliğine göre hastaya pozisyon verilmesine yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. Bu modülün öğrenme kazanmalarını gerçekleştirebilmek için ders araç gereçleri ve ekipmanları 
temin edilmelidir.

2. Bu modül teknik laboratuvar koşullarında uygulamalı olarak işlenmelidir.
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MODÜL ADI    : TANI VE TEDAVİ AMAÇLI İŞLEMLER

MODÜLÜN SÜRESİ  : 40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI  : Öğrenciye, EKG ve EEG çekiminde, diyaliz uygulamalarında, diş 
kliniklerinde, alçı odasında sağlık profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

A. EKG ve EEG çekim tekniğine uygun olarak EKG ve EEG çekiminde sağlık profesyoneline yardım 
eder.

B. Kişisel koruyucu önlemleri alarak diyaliz uygulamalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

C. Ağız ve diş sağlığı çalışma prensipleri doğrultusunda diş kliniklerinde sağlık profesyoneline 
yardım eder.

D. Ekstremitelerde alçı uygulama tekniği doğrultusunda alçı odasında sağlık profesyoneline 
yardım eder.

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

B
İL

Gİ

1. Elektrokardiyografi (EKG)’yi tanımlar.
2. EKG’nin klinikte kullanım alanlarını sıralar.
3. EKG çekiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar.
4. Elektroansefalografi (EEG )’ yi tanımlar.
5. EEG’nin klinikte kullanım alanlarını sıralar.
6. EEG çekiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verir.

2. Yapılacak işlem için hastayı hazırlar. 

B

B
İL

Gİ

1. Diyaliz işlemini tanımlar.
2. Diyaliz çeşitlerini açıklar.
3. Diyaliz cihazlarını ve özelliklerini sıralar.
4. Diyaliz uygulamalarında kullanılan malzeme ve solüsyonları açıklar.
5. Diyaliz uygulamalarında hasta hazırlığını açıklar.
6. Diyaliz işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralar
7. Diyaliz ünitelerinde alınacak güvenlik önlemlerini açıklar.

B
EC

ER
İ

1. Diyaliz ünitesinin hazırlanmasına yardım eder.
2. Diyaliz uygulamalarında kullanılan malzeme ve solüsyonların 

hazırlanmasına yardım eder.
3. Hastaya yapılacak işlemler hakkında bilgi verir.
4. Yapılacak işlem için hastayı hazırlar. 
5. Tıbbi atıkları tekniğine uygun toplar.
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C
B

İL
Gİ

1. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili terimleri açıklar.
2. Ağız ve diş sağlığının korunmasının önemini açıklar.
3. Ağız ve diş sağlığında kullanılan ekipman ve malzemeleri sıralar.
4. Ağız ve diş sağlığında yapılan işlemlerde dikkat edilecek noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ

1. Çalıştığı ünitenin hazırlanmasına yardım eder.
2. Hastaya yapılacak işlemler hakkında bilgi verir.
3. Yapılacak işlemler için hastanın hazırlanmasına yardım eder.
4. Ağız ve diş sağlığı ünitelerinde yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline 

yardım eder.
5. Kullanılan malzemelerin dekontaminasyon ve sterilizasyonuna yardım eder.

D

B
İL

Gİ

1. Alçı ve atel çeşitlerini tanımlar
2. Tespit amaçlı alçı uygulamalarını açıklar.
3. Alçı ve atel uygulamalarında kullanılan malzemeleri sıralar.
4. Alçı uygulamalarında karşılaşılan komplikasyonları sıralar.
5. Alçı ve atel uygulamalarında dikkat edilecek noktaları sıralar.

B
EC

ER
İ 1. Alçı ve atel malzemelerini hazırlar.

2. Hastayı işlem hakkında bilgilendirir.
3. Hastaya istenen pozisyonun verilmesine yardım eder.
4. Hastadan alçı ve atelin alınmasına yardım eder.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN

DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA
DAİR YÖNETMELİK

Hemşire yardımcısı

a) Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.

b) Hastanın yatağını yapar,

c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.

ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.

d) Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.

e) Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.

f) Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiş-
tirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

g) Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.

ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.

h) Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa 
boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.

ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.

i) Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.

j) Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur

k) Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.

l) Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

m) Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.

n) Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

o) Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.

p) Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.

r) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

s) Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun 
şekilde saklanmasına yardım eder.

 

Ebe yardımcısı

a) Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yar-
dım eder.
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b) Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık
programlarının uygulanmasına yardım eder.

c) Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.

ç) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilme-
si, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşı-
lanmasına yardımcı olur.

d) Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur.

e) Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve be-
beğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.

f) Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.

g) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için
hizmet sunduğu gruba bilgi verir.

ğ) Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebe-
ye yardım eder.

h) Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

ı) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.

i) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

Sağlık bakım teknisyeni

a) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.

b) Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiş-
tirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

c) Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine
yardım eder.

ç) Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir.

d) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir.

e) Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultu-
sunda hastaya yardım eder.

f) Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslen-
mesine yardımcı olur

g) Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım
eder.

ğ) Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklan-
masına yardım eder.

h) Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletle-
rin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder.

ı) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

i) Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.




