YAYINCILIK

Mesleki Teknik Anadolu Liseleri
Sağlık Hizmetleri alan şeﬂerine,
Sayın idareci ve meslek öğretmenlerine;
Covid19 pandemi kaynaklı nedenlerden ötürü 2020-2021 yılı tüm dünya
insanlığı için kabus gibi bir yıl oldu. Her alanda olduğu gibi eğitim
sistemimizde de etkisi halen de sürmektedir.
Yaşamın her ortamında ortaya çıkan yeni normaller, eğitim hayatında
da yeni normallerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Önümüzdeki öğretim
dönemlerinde de ne olacağı konusunda açık bir kestirimde bulunmak
zorlaşmıştır. Ancak; “eğitimin devam ettiği toplumlar dinamiktir”
gerçeğinden hareketle öğrenci -öğretmen-okul –ders- kitap gibi
eğitimin öncelikli öğelerinden “kitap” diğerlerinden daha az önemsiz
olmayan bir konuda okullarımıza “çözüm ortağı” olma irademizi
takdirlerinize sunuyoruz.
Yeni öğretim yılı için hazırlamış olduğumuz yayınlarımızı tanıtan
bu kataloğumuzda meslek dersleri modül ve kaynak kitaplarımız
yer almaktadır. Modül ve kaynak kitaplarımız, meslek dersleri
öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda
geliştirilip düzenlenmiştir. Geçmişte değişik matbaalarda bastırdığımız
kitaplarımızı bu öğretim yılında kendimize ait Web - Matbaa
Tesislerimizde hazırlayıp hizmetinize sunmaktayız.
Değişen programlara göre yayın oluşturma çalışmalarımız
sürmektedir. Lütfen bizimle takipte kalınız.
30 yıldır aynı heyecan ve azimle yerine getirmekte olduğumuz Meslek
Dersleri Yayıncılığı siz sayın hocalarımızın desteği ile daha ileriye
taşımaya kararlıyız. Ülkemizin mesleki insangücü eğitimine katkı
sağlayan, siz değerli eğitimci ve öğretmenlerin takdirleri ile daha
iyi yayınlar yapacağımıza olan inancımız tamdır. Yeni öğretim yılının
siz sayın hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize sağlık, başarı ve
mutluluklar getirmesini dileriz.

İlgiyle, bilgiyle, sevgiyle...
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Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri / Sağlık Hizmetleri Alanı

Ebe Yardımcılığı
Hemşire Yardımcılığı
Sağlık Bakım Teknisyenliği
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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELİ / SAĞLIK ALANI
KİTAP LİSTESİ
SIRA

Okutulduğu
bölüm

DERS ADI

1

9

Mesleki Gelişim Atölyesi (Sinan Kaplan)

K.Kitap

2

10

Anatomi ve Fizyoloji

Modül

3

10

Meslek Esasları (Temel M. Uyg. 9. Sınıf)

Modül

4

10

Beslenme (Genel Beslenme)

Modül

5

10

Beslenme (Genel Beslenme)
(Aynur Türkoğlu-Ayşe Bayer)

K.Kitap

7

11

Aseptik uygulamalar

Modül

8

11

Hastanın Kişisel bakımı

Modul

9

11

Hastanın Kişisel bakımı
(Güler ÖZ)

Kitap

10

11

İlk Yardım

Modul

11

11

İlk Yardım (Sinan KAPLAN)

Kitap

12

11

Enfeksiyon Hastalıkları

Modül

13

11

Enfeksiyon Hastalıkları
( M.Küçükaltun & Dr. M.Küçükaltun)

Kitap

14

11

Mesleki Hak ve sorumluluklar

Modül

15

11

Mesleki Hak ve sorumluluklar
(Hikmet GÜRBÜZ)

Kitap

16

11

Sistem Hastalıkları

Modül

17

11

Sistem Hastalıkları
( M.Küçükaltun & Dr. M.Küçükaltun)

Kitap

18

11

Yenidoğan ve Çocuk sağlığı

Modül

19

11

Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması

Modül

20

11

Kadın Hastalıkları ve Aile Planlan
(Gülsüm ALICI)

Kitap

21

11

Temel İlaç Bilgisi

Modül

22

11

Özel bakım uygulamaları

Modül

23

11

Özel bakım uygulamaları
(Çağla Güçlü ÖZ- Ayşegül KOÇ)

Kitap

24

11

Doğum öncesi izlem ve doğum

Modül

25

11

Doğum öncesi izlem ve Doğum
(A.Talaş-G. ALICI)

Kitap

26

11

Mesleki ve temel Uygulamalar

Modül

Sağl. Bak. T.

27

12

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Modül

Alan Ortak

28

12

Sağlık Psikolojisi

Modül

Dal ortak

29

12

ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI

30

KİTAP KODU

Yayın
Durumu

SINIF

Anatomi Atlası

KAYNAK
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ORTAK

HEMŞİRE YARD.
EBE YARDIMCILIĞI
SAĞLIK BAK. TEKN.

HEMŞİRE
YARDIMCILIĞI.
EBE YARDIMCILIĞI
SAĞLIK BAKIM
TEKNİSYENLİĞİ

Hem. Yrd. +
Ebe Yard.

Hem. Yrd.

Ebe Ydr.
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SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
MESLEK DERSLERİ KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
2020 Mart ayında yayınlanan Sağlık hizmetleri alanı yeni programına göre 2021-2022 öğretim yılında
9. Ve 10. Sınıﬂar yeni program okuyacaklar 11. Ve 12. Sınıﬂar eski programı izlemeye devam edeceklerdir.

9. SINIF
2020 YILINDA YAYINLANAN PROGRAMA GÖRE SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 9. SINIFTA MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ, ANATOMİ VE FİZYOLOJİ VE ATÖLYE OLMAK ÜZERE 3 (ÜÇ) ADET MESLEK DERSİ OKUTULMAKTADIR.

1. MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ
2020 yılında değişen programı göre, MEB bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırıyor ve ücretsiz dağıtımının yapılacağı duyurulmuştur.
Daha önce öğrencilere okutulan MESLEKİ GELİŞİM dersi kitabıyla bir benzerliği bulunmayan içerikte
bir kitap düzenlenmiştir.
Bazı öğretmenlerden aldığımız geribildirimlere göre ders kitabının verimli ders işlemeye yeterli olmayacağı öğrencilere ücretsiz dağıtılacağı için kitabı izlemek durumunda kalacaklarını bildirilmiştir. Söz
konusu kitap; ders kitabı olmaktan çok etkinlik izleme kitabı olarak düzenlendiği, dersin okutulmasıyla
ilgili hedeﬂenen kazanımların elde edilmesine sınav sorularına esas olabilecek metin düzenlenmesi
yönüyle eksik olduğu almış olduğumuz bir başka eleştiri noktasıdır.
ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
Yayınevi olarak özellikle sağlık hizmetleri alanı, çocuk gelişimi ve eğitim alanı ve de hasta yaşlı hizmetleri alanlarında kullanıma uygun ders kitabı niteliğinde düzenlenmiş, çerçeve öğretim programı
(ÇÖP) na uygun olarak ve METİNDEN ÖĞRENME yönteminde hazırlanmış bir kitabımız bulunmaktadır.
Kitap, bu alanda geçmişte öğretmenlik yapmış olan SİNAN KAPLAN hocamız tarafından düzenlenmiştir.
Bu kaynak kitabımız isteğe bağlı olarak öğretmenlerimize sunulabilecektir.

2. ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
2020 yılında değişen (Anatomi öğretiminde genel ilkeler korunarak temel de büyük bir değişikliği
olmayan) programı göre, MEB, bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırılıyor ve ücretsiz dağıtımının yapılacağı
duyurulmuştur.
Yazarlarının deneyimli meslek öğretmeni olduğu için kitap içeriği ve düzenlemesinde öğretim değeri
olan bir kitap olarak öğretmen ve öğrencilerimize yararlı olacağını umuyoruz.
ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
Daha önce Sağlık Hizmetleri alanı ve Hasta Yaşlı Hizmetleri alanı 10. Sınıfta okutulan ANATOMİ ve
FİZYOLOJİ ders modüllerini kitap şeklinde isteyen öğretmenlerimize ücretsiz olarak sunulabilecektir.
Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi,
online satış sitemiz olan www.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları
bulunmaktadır.
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POWER POİNT SUNUM SETİ
Geçtiğimiz yıllarda 10. Sınıfta okutulan ANOTOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ MODÜL seti ile yeni yayınlanan
Anatomi Ve Fizyoloji Dersi kitap içeriği hemen hemen aynı içeriktedir. Modül setinin Power Point sunum
setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde “ücretsiz” olarak sunulabilecektir.
ANATOMİ ATLASI
Anatomi dersi öğretiminde etkili olan yardımcı kaynak anatomi atlasıdır. İsteyen Anatomi ve ﬁzyoloji
dersi öğretmenlerimize, öğrencilerin 11. Sınıf ve 12 sınıf kitaplarının tümünü yayınevimizden temin etmeleri durumunda ANATOMİ ATLASI ÜCRETSİZ OLARAK SUNULABİLECEKTİR. Atlas edinmek isteyen
öğrencilerimize de 30 TL gibi çok düşük bir ücretle kendilerine satışı yapılabilecektir.
ANATOMİ AFİŞ SETİ
Anatomi Bakanlıkça yayınlanan listeye göre tamamlatılmış olan 44 ayrı aﬁşten oluşan anatomi aﬁş
seti renkli ofset baskılı 64-90 cm boyutlarında askı çıtalı set halinde sunulmaktadır. İsteyen okullarımıza
set halinde ücreti karşılığı sunulabilecektir.

3-TEMEL MESLEK UYGULAMALARI (9. SINIF)
2020 yılında değişen programa göre, MEB, bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırılıyor ve ücretsiz dağıtımının yapılacağı duyurulmuştur.
Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Hizmetleri alanında Meslek Esasları dersi adı altında okutulan ders içeriğiyle büyük oranda aynı olan programa göre düzenlenmiştir.
ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
Bu dersle ilgili kitaba ulaşamayan meslek dersi öğretmenlerine MESLEK ESASLARI DERSİ MODÜL
KİTABI’nı öneriyoruz. İsteyen öğretmenlerimize birer örnek gönderilebilecektir. Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz
olan www.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır.
POWER POİNT SUNUM SETİ
Bu dersin program içeriği ile MESLEK ESASLARI MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Meslek
Esasları Dersi Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde “ücretsiz” olarak
sunulabilecektir.

10. SINIF
2020 YILINDA YAYINLANAN PROGRAMA GÖRE; SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 10. SINIFTA TEMEL
MESLEK UYGULAMALARI, ENFEKSİYON HASTALIKLARI, SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE GENEL
BESLENME OLMAK ÜZERE 4 (DÖRT) ADET MESLEK DERSİ OKUTULACAKTIR.

1. TEMEL MESLEK UYGULAMALARI (10. SINIF)
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da aynı adla okutulan bu dersin kitap yazım işlemi
15.08.2021 tarihi itibarıyla sürmekte olduğu görülmüştür. Bakanlığın bu dersle ilgili kitap ücretsiz kitap
dağıtımı yapma isteği bulunmaktadır. Ancak baskısının yapılıp eğitim yılı içerisinde öğrencilere ücretsiz
dağıtımı konusunda bazı tereddütler bulunmaktadır.
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ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
2020 Mart ayında yayınlanan Sağlık Hizmetleri Alanı ÇÖP yer alan 10. SINIF TEMEL MESLEK UYGULAMALARI ders içeriği ile önceki yıllarda okutulan ASEPTİK UYGULAMALAR+HASTANIN KİŞİSEL
BAKIMI+İLK YARDIM DERS İÇERİĞİNİN AYNI olduğu görülmektedir. Bakanlığın yazdırdığı kitabın yetişmemesi halinde ASEPTİK UYGULAMALAR + HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI + İLK YARDIM MODÜL KİTABI
okutulması da mümkündür. Çünkü her ne kadar eski olarak görülse de bu kitap içeriği Talim ve Terbiye
Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda öğrencilerini kitapsız bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce okuttukları ASEPTİK UYGULAMALAR + HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI + İLK
YARDIM DERSİ MODÜL SET KİTAPLARINI öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir. Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış
sitemiz olan www.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır.
POWER POİNT SUNUM SETİ
Sağlık Hizmetleri Alanı 10. Sınıf Temel Meslek Uygulamaları dersi program içeriği ile ASEPTİK UYGULAMALAR + HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI + İLK YARDIM DERSİ MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. İlk yardım Dersi Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde kendilerine
“ücretsiz” olarak sunulabilecektir.

2. ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da okutulan bu dersin kitap yazım tamamlanmış ve
de meslek.eba.gov.tr de yayınlanmıştır. Ancak Bakanlığın bu dersle ilgili kitap ücretsiz kitap dağıtımı
yapma isteği bulunmasına rağmen baskısının ve öğrencilere ücretsiz dağıtımlarının eğitim dönemine
yetişeceği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır.
ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI alanı Çerçeve Öğretim Programında yer alan 10. SINIF ENFEKSİYON
HASTALIKLARI ders içeriği ile önceki yıllarda aynı adla okutulan DERS İÇERİĞİNİN AYNI olduğu görülmektedir. Bakanlığın yazdırdığı kitabın yetişmemesi halinde ENFEKSİYON HASTALIKLARI MODÜL SETİ
KİTABI okutulması da mümkündür. Çünkü her ne kadar eski olarak görülse de bu kitap içeriği Talim ve
Terbiye Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda öğrencilerini kitapsız bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce okuttukları ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ MODÜL SETİ öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir. Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde toplu olarak
okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz olan www.songuryayin.com adlı web
sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır.
POWER POİNT SUNUM SETİ
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 10. Sınıf Enfeksiyon Hastalıkları program içeriği ile geçmiş yıllarda okutulan ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Bu Dersin Modül
Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde kendilerine “ücretsiz” olarak sunulabilecektir. Ayrıca öğretmenlerimizin güncelliği nedeniyle COVİD 19 hastalığı ile ilgili öğrencilerine detaylı
bilgi sunabilmeleri için Sağlık Bakanlığınca yayınlanan COVİD 19 GENEL BİLGİ EPİDEMİYOLOJİ VE TANI
adlı 32 sayfalık rehberi ders olarak okutmalarında yarar bulunmaktadır. Bu rehberin linki ;
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-9rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf
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3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM.
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da okutulan bu dersin kitap yazım tamamlanmış ve
de meslek.eba.gov.tr de yayınlanmıştır. Ancak Bakanlığın bu dersle ilgili kitap ücretsiz kitap dağıtımı
yapma isteği bulunmasına rağmen baskısının ve öğrencilere ücretsiz dağıtımlarının eğitim dönemine
yetişeceği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır.
ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
2020 MART AYINDA DÜZENLENEN SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI Çerçeve Öğretim Programında yer
alan 10. Sınıf SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ ders içeriği ile önceki yıllarda 12. Sınıfta okutulan SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ ile 11. Sınıfta okutulan MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR dersleri içeriklerinin birleştirilmesinden oluşmaktadır. Bakanlığın yazdırdığı kitabın öğrencilere ücretsiz dağıtımının yetişmemesi halinde SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM + MESLEKİ HAK VE
SORUMLULUKLAR MODÜL SETLERİ nin bir arada toplanarak okutulması da mümkündür. Elimizde satışa hazır halde bulunan bu modül kitaplarını bir arada öğrencilere okutulmak üzere sunulabileceğini
bildirmek isteriz. Bu modüler metinler, her ne kadar eski olarak görülse de bu kitap içeriği Talim ve
Terbiye Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda öğrencilerini kitapsız bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce okuttukları SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM + MESLEKİ HAK VE
SORUMLULUKLAR MODÜL SETLERİ öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir. Öğrencilerin de
edinmek istemeleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz
olan www.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır.
POWER POİNT SUNUM SETİ
Sağlık Hizmetleri Alanı 10. Sınıf SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM dersi program içeriği ile geçmiş yıllarda okutulan SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM + MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR DERSİ
MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Bu Derslere ait Modüllerinin PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde kendilerine “ücretsiz” olarak sunulabilecektir.

4. GENEL BESLENME
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da okutulan bu dersin kitap yazım tamamlanmış ve
de meslek.eba.gov.tr de yayınlanmıştır. Ancak Bakanlığın bu dersle ilgili kitap ücretsiz kitap dağıtımı
yapma isteği bulunmasına rağmen baskısının ve öğrencilere ücretsiz dağıtımlarının eğitim dönemine
yetişeceği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır.
ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve öğretim Programında yer alan 10. GENEL BESLENME ders içeriği ile
önceki yıllarda aynı adla okutulan BESLENME DERS İÇERİĞİNİN AYNI olduğu görülmektedir. Bakanlığın
yazdırdığı kitabın yetişmemesi halinde BESLENME MODÜL SETİ KİTABI okutulması da mümkündür. Her
ne kadar eski olarak görülse de modül kitaplarının içeriği Talim ve Terbiye Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda öğrencilerini kitapsız bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce
okuttukları BESLENME MODÜL SETİNİ öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir. Öğrencilerin
de edinmek istemeleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz olan www.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır.
POWER POİNT SUNUM SETİ
Sağlık Hizmetleri Alanı 10. Sınıf GENEL BESLENME dersi program içeriği ile geçmiş yıllarda okutulan BESLENME DERSİ MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Bu Dersin Modül Seti PPT sunum
setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde kendilerine “ücretsiz” olarak sunulabilecektir.
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11. SINIF
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 11. SINIFINDA ALANLAR ORTAK DERSLERİ VE
ALAN ÖZEL DERSLERİ OLARAK OKUTULACAK DERSLER BU ÖĞRETİM YILINDA DA AYNI ŞEKİLDE OKUTULACAKTIR. BU DERSLERİN ADLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR
1.

MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR, (ORTAK)

2.

HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI, (ORTAK)

3.

İLK YARDIM, (ORTAK)

4.

ASEPTİK UYGULAMALAR, (ORTAK)

5.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI, (ORTAK)

6.

SİSTEM HASTALIKLARI, (ORTAK)

7.

YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI, (ORTAK)

8.

TEMEL İLAÇ BİLGİSİ, (EBE YRD.-HEMŞİRE YARD.)

9.

ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI, (HEMŞİRE YARD.)

10. DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE DOĞUM, (EBE YARD.)
11. KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI (HEMŞİRE YARD.+ EBE YARD)
12. MESLEKİ VE TEMEL UYGULAMALAR (SAĞLIK BK. TEK.)
DERS MODÜLLERİ GEÇTİĞİMİZ YILLARDAKİ GİBİ OKULLARIMIZA GÖNDERİLECEKTİR.
DERSLERİN SUNUMLARI DA İSTEYEN HOCALARIMIZA GÖNDERİLECEKTİR.

12. SINIF
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 12. SINIFINDA ALANLAR ORTAK DERSLERİ OLARAK OKUTULACAK DERSLER BU ÖĞRETİM YILINDA DA AYNI ŞEKİLDE OKUTULACAKTIR. BU DERSLERİN ADLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR
1.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM (ORTAK)

2.

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ (ORTAK)

DERS MODÜLLERİ GEÇTİĞİMİZ YILLARDAKİ GİBİ OKULLARIMIZA GÖNDERİLECEKTİR. DERSLERİN
SUNUMLARI DA İSTEYEN HOCALARIMIZA GÖNDERİLECEKTİR.

11. VE 12. SINIFLARA TOPLU KİTAP TEMİN ETMEYİ DÜŞÜNMEYEN OKULLARIMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİN KİTAPLARI BİREYSEL OLARAK ŞİRKETİMİZİN ONLİNE SATIŞ SİTESİNDEN KREDİ KARTI İLE TEMİN
ETMELERİ MÜMKÜN OLABİLECEKTİR.
ONLİNE SATIŞ ADRESİMİZ ; www.songuryayin.com

7

YAYINCILIK

A. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Alanı IX. Sınıﬂarında
Okutulacak Kitap-Modüller
YENİLENEN PROGRAMLARA GÖRE KİTAP ÇALIŞMALARIMIZ SÜRMEKTEDİR.
1- Mesleki Gelişim Atölyesi
KAYNAK KİTAP; 2020 Mart ayında yapılan değişiklimle
içerik ve kapsamı değiştirilen mesleki gelişim dersi MESLEKİ
GELİŞİM ATÖLYESİ olarak 2020-2021 öğretim yılından okutulması kararlaştırılmıştır. Alanla ilgili düzenlenen ÇERÇEVE
ÖĞRETİM PROGRAMI nda yer alan öğrenme birimleri, konular
ve kazanımlar gözetilerek düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin
okuldan e ve öğretmenden uzak olarak işlemek durumunda
olacağı bu dersin düzenlenme biçimi, kendi kendine METİNDEN ÖĞRENME YÖNTEMİ ile kazanımları elde edebilmesi yönündedir. Öğretmenlerimizin bu dersi uzaktan sunabilmesi
için power point PPS sunumları da hazırlanmaktadır. Kitabın
içeriği sağlık hizmetleri, hasta yaşlı hizmetleri ve çocuk gelişimi alanlarında okuyan öğrencilere mesleki motivasyon kazandırılmasında yabancı düşmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

B. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Alanı X. Sınıﬂarında
Okutulacak Kitap-Modüller
Bu alanda Anatomi ve Fizyoloji, meslek esasları, beslenme ve de Oﬁs programları olmak üzere dört adet ders
bulunmaktadır. Her dersin modül ve kitapları yayınevimizce
ayrı ayrı satışa sunulmaktadır.

1. Anatomi ve Fizyoloji
Bilindiği gibi, Sağlık meslek eğitiminin en temel formasyon dersi olan anatomi ve ﬁzyoloji dersidir. Bu dersin
MTAL Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş modülü tamamlanmış ve bu modüller Yayınevimize ait matbaa tesislerimizde orjinal büyüklükte ve renkli baskı ile tek kitap halinde
basımı yapılmaktadır.. İstendiğinde okullarımıza örnek
olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu
modülün; Power Point ortamında hazırlanmış olan sunum
CD si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte
gönderilmektedir.
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2. Meslek Esasları
(Temel Meslek Uygulamaları 9. Sınıf)
MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık
bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan meslek esasları derslerinin MTAL Sağlık Alanına Özel olarak düzenlenmiş modülleri MEGEP web sayfasında yayınlanmıştır. İsteyen okullarımıza bu modüllerin
toplamı 10 adet olan ayrı ayrı fasiküler düzende ve tek bir
kitap halinde de basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Kitap içeriği 9. sınıf Temel Mesleki Ugulamalar dersi
ile hemen hemen aynıdır. Bu metinler Talim ve Terbiye
Kurulu onayından geçmiş ve metinden öğrenme metoduna göre düzenlenmiş öğretici metinlerdir. Bu modülün;
Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış olan sunum CD
si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte
gönderilecektir.

3. Beslenme
MTAL hemşire yardımcılığı - Ebe yardımcılığı – Sağlık
Bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak
olan Beslenme dersinin modülü MEGEP sitesinde yayımlanmıştır. İsteyen okullarımıza bu modülleri, tek bir kitap
halinde de basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Kitap
içeriği yeni programa göre 10. sınıfta okutulacak olan Genel Beslenme programı ile çok yakın içeriktedir. Bu kitap
metinleri Talim ve Terbiye Kurulunun onayından çıkmış
ve metinden öğrenme yöntemine göre düzenlenmiştir. Bu
modülün; Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış olan
sunum CD si öğretmenlerimize modül ki- tabı siparişleri
ile birlikte gönderilecektir.
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SAĞLIK ALANI XI. SINIF ALAN ORTAK DERSLERİN KİTAP VE MODÜLLERİ
1- MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR
Bu dersin Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap
halinde basımı yapılmıştır. Toplam olarak 96 sayfalık bir
kitap halinde basılmıştır. Kitap; birinci hamur kağıda, A4
büyük boy ve renkli baskı olarak satışa sunulmuştur.
Bu modüller tek bir kitap halinde basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya
siparişleri karşılanacaktır. Bu modül içeriği, 2020 yılında
yayınlanan programa göre Sağlık Hizmetlerinde İletişim
dersi içinde yer alan sağlık hizmetlerinde iletişim dersi ile
birleştirilmiştir. İsteyen okullarımıza bu derste okutulmak
üzere gönderilecektir. Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize
modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi eksiklikleri ve
estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirilmiştir. Bunun üzerine sağlık meslek öğretmenliğinde deneyimli Kamu yönetimi Uzmanı sıfatına sahip ve
Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde de Sağlık Yönetimi dersi öğretmenliği yapmış olan Hikmet Gürbüz tarafından hazırlanmış olan kitabımızı da okullarımızda ihtiyaç
duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bu modül içeriği, 2020 yılında yayınlanan programa
göre Sağlık Hizmetlerinde İletişim dersi içinde yer alan
sağlık hizmetlerinde iletişim dersi ile birleştirilmiştir. İsteyen okullarımıza bu derste okutulmak üzere gönderilecektir.
Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de
kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz
öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.
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2- HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI
11. Sınıf ortak dersler arasında yer alan bu dersin Modül
Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap halinde basımı yapılmıştır. Toplam olarak 192 sayfalık bir kitap halinde basılmıştır. Kitap; birinci hamur kağıda, A4 büyük boy ve renkli baskı olarak
satışa sunulmuştur. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak
gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu modül
içeriği 2020 yılında değişen programa göre 10. sınıﬂarda okutulacak olan Temel Meslek Uygulamaları adlı dersin içine
İlk Yardım ve Aseptik Uygulamalar dersi içeği ile birlikte düzenlenmiştir. İsteyen okullarımıza bu derste okutulması için
gönderilecektir. Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında
hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı
siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modülün hazırlanmasındaki bir takım bilgi eksiklikleri
ve estetik noksanlıklar olduğu bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi. Geçtiğimiz öğretim yıllarında hemşirelik
bölümleri için Meslek esasları ve tekniği Bir önceki öğretim yılı için de Sağlık alanı meslek esasları dersi kitap
yazarımız olan ve bu dersle ilgili bilgileri de içeren konuları mevcut Ders bilgi formlarına göre derleyerek hazırlamış olan geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve
Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği
ve müdürlük görevinde bulunmuş ve aynı zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim
üyesi olan Güler Öz arkadaşımızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap
tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.
Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna
okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile
birlikte gönderilecektir.
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3- İLK YARDIM
11. sınıﬂarda ortak olarak okutulacak olan bu dersin
Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap halinde basımı
yapılmıştır. Öğretim yılı başlangıcından önce talep eden
okullarımıza gönderilebilecektir. Bu dersin modül içeriği
2020 yılında yayınlanan programa göre bu yıl 10. sınıﬂarda okutulacak olan Temel Meslek Uygulamaları dersinde
hastanın kişisel bakımı dersi ve Aseptik Uygulamalar dersi metin içerikleri ile birlikte okutulacaktır. İsteyen okullarımıza bu derste okutulmak üzere gönderilebilecektir.
POWER POİNT SUNUM CD.’si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap
içinde gönderilecektir.

Bazı öğretmenlerimizin modüllerden yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı
ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen
kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, daha önce hemşirelik bölümü için ilk yardım
ve acil bakım kitabı yazarlarından olan Acil tıp öğretmeni
Sinan Kaplan tarafından hazırlanmıştır. 160 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı
olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER
POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

12

YAYINCILIK

SAĞLIK ALANI XI. SINIF DAL DERSLERİ MODÜL VE KİTAPLARI
1- ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı XI. sınıf
her üç dalda da okutulacak olan ENFEKSİYON HASTALIKLARI dersi Modülleri tamamlanmıştır. Öğretim yılı başlangıcından önce basımı yapılıp talep eden okullarımıza
gönderilebilecektir. Bu dersin modül kitabı 2020 yılında
yayınlanan programa göre 10. sınıfta aynı adla okutulacak
olan dersin içeriği ile hemen hemen aynıdır. Bu modül içerikleri Talim ve Terbiye Kurulunun onayını almış, metinden öğrenme yöntemine göre düzenlenmiştir. Bu dersin
modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD.’si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen
örneği kitap içinde gönderilecektir.

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

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

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

KAYNAK KİTAP; Bazı öğretmenlerimizin modüllerden
yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım
kitabı hazırlanmıştır. Ufuk üniversitesi Hemşirelik bölümü
öğretim üyeleri Çağla Güçlü Öz ile Yrd. Doç Dr. Ayşegül Koç
tarafından hazırlanmıştır. 214 sayfa, birinci hamur kağıda
A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER POİNT SUNUM
CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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HEMŞİRELİK 11. SINIF DAL DERSİ
5- ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı sadece
hemşire yardımcılığı XI. sınıfta okutulacak olan ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI dersi Modülleri tamanmıştır. 20162017 öğretim yılı başlangıcından önce basımı yapılıp
talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Toplamı iki
modül olan bu dersin modülleri fasiküller halinde basılıp
okullara gönderilecektir. Bu dersin POWER POİNT SUNUM
CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek
olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

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

KAYNAK KİTAP; Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders
yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerimizin
modüllerden yararlanmak istememeleri ve de bu derse
ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından
da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, Ebelik eğitimi
alanında Deneyimli sağlık meslek öğretmeni ve halen de
Ankara’da bir özel sağlık meslek lisesinde müdürlük ve
öğretmenlik yapan GÜLSÜM ALICI hocamız tarafından
hazırlanmıştır. 160 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük
boyutta, tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur.
Kitapla birlikte dersin POWER POİNT SUNUM CD. Si de
talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

18

YAYINCILIK

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI VE EBE YARDIMCILIĞI DAL DERSİ
7- KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI
MODÜL; Bu dersin toplamda 3 modülü bulunmaktadır.
Modüllerin hepsi MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu modüller kitap halinde satışa sunulmaktadır. Bu dersin yayımlanan modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD. Si
de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

KAYNAK KİTAP; Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders
yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerimizin
modüllerden yararlanmak istememeleri ve de bu derse
ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından
da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, Farmakoloji
alanında Deneyimli sağlık meslek öğretmeni ve halen de
Ankara’da bir özel sağlık meslek lisesinde müdürlük ve
öğretmenlik yapan GÜLSÜM ALICI hocamız tarafından
hazırlanmıştır. 176 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük
boyutta, tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur.
Kitapla birlikte dersin POWER POİNT SUNUM CD. Si de
talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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8- ASEPTİK UYGULAMALAR
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı XI. sınıf
her üç dalda da okutulacak olan ASEPTİK UYGULAMALAR
dersi Modülleri öğretim yılı başlangıcından önce basımı
yapılıp talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu
dersin içeriğinde yer alan metin ve konu başlıkları 2020
yılında değişen ve bu yıl 10. sınıfta okutulacak olan Temel
Mesleki uygulamalar dersinde İlk Yardım Bilgisi ve Hastanın Kişisel Bakımı dersi içeriği ile birlikte okutulacaktır.
İsteyen okullarımıza gönderilecektir. Bu dersin modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan
kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir. Bu derse ilişkin kaynak kitap
düzenlemesi yapılmamıştır.

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

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

Tahliye Sedyesi

Pole Sedye (4’e katlanÜr.)

Okul ñlk yardÜm ÇantasÜ

SÜnÜf ñlk yardÜm ÇantasÜ
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SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
STANDART DONATIM, DEMİRBAŞ VE
SARF MALZEMELERİ DONATIMI İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ...
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KORONAVİRÜS
RİSKİNE
KARȘI

KURAL

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

1

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

8

Bulunduğunuz ortamları
sık sık havalandırın.

2

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

9

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.

3

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.

10

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.

4

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının.

11

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.

5

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

12

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın.

6

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin.

13

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin.

7

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin.

14

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.

KORONAVİRÜS’Ü
TEDBİRLER
YENER.

VİRÜSTEN
KORUNMAK
ELİMİZDE

Maskeni
doğru tak.

Mesafeni
koru.

3-4
ADIM
TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ
YAKIN TEMASTAN
KAÇINILMALIDIR.

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN
TEK KULLANIMLIK KAĞIT
MENDİLLE KAPATILMALIDIR.
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ
KISMI KULLANILMALIDIR.

KALABALIK
ORTAMLARDAN
OLABİLDİĞİNCE UZAK
DURULMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

Ellerini
sık sık yıka.

Elinle yüzüne
dokunma.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ,
BURUN VE GÖZLERE
DOKUNULMAMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE
SÜREYLE SU VE NORMAL
SABUNLA YIKANMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI
DURUMLARDA ALKOL
İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ
KULLANILMALIDIR.

KORONAVİRÜS
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
Bilgi için: www.saglik.gov.tr
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%LUHOLQL]LGLøHUHOLQL]LQGÖûÖQD
JHOHFHNûHNLOGHELUOHûWLULQYH
SDUPDNDUDODUÖQÖ]ÖRYXQX]

6

%DûSDUPDNODUÖQÖ]ÖGLøHU
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.XOODQGÖøÖQÖ]NDøÖWKDYOX\X
PXVOXøXNDSDWPDNLoLQ
NXOODQÖQÖ]

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca
sabunla ovarak yıkayın.

Zorunlu olmadıkça ortak kullanılan
yüzeylere dokunmayın.

8

(OOHULQL]LL\LFHGXUXOD\ÖQÖ]

3DUPDNXoODUÖQÖ]Ö
ELUOHûWLUHUHNGLøHUHOLQL]LQ
DYXoLoLQGHRYDOD\ÖQÖ]

1b

2

Avucunuza ellerinizin tüm yüzeyine yetecek miktarda
antiseptik maddeyi dökün;

$YXoLoOHULQL]LELUELULQH
EDNDFDNûHNLOGH
SDUPDNODUÖQÖ]ÖELUELULQH
NHQHWOH\LQL]YHRYXQX]

$YXoLoOHULQL]LELUOHûWLUHUHN
SDUPDNDUDODUÖQÖ]ÖRYXQX]

10

(OOHULQL]LWHNNXOODQÖPOÖNELU
NDøÖWKDYOXLOHNXUXOD\ÖQÖ]

ORTAK ALANLARDA
KONTROLLÜ
SOSYAL HAYAT
KİSİSEL HİJYEN
KURALLARINA UYALIM.
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$YXoLoOHULQLELUELULQHVUWHUHN
VDEXQXN|SUWQ]
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Ellerinizle yüzünüze dokunmamaya
özen gösterin.

3

4

%LU HOLQL]LQ LoLQL GLøHU
%LUHOLQL]LQLoLQLGLøHU
HOLQL]LQGÖûÖQDJHOHFHN
ûHNLOGHELUOHûWLULQYHSDUPDN
DUDODUÖQÖRYDOÖ\ÖQ

6

$YXoLoOHULQL]LNDUûÖOÖNOÖ
RYDOD\ÖQ

5

$YXoLoOHULQL]LELUOHûWLUHUHN
$YXo
LoOHULQL]L ELUOHûWLUHUHN
SDUPDNDUDODUÖQÖRYDOD\ÖQ

7

$YXo LoOHULQL] ELUELULQH
$YXoLoOHULQL]ELUELULQH
EDNDFDNûHNLOGH
SDUPDNODUÖQÖ]ÖWHUV\|QGH
NHQHWOH\LQYHRYDOD\ÖQ
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11

.XUXGXNWDQVRQUDHOOHULQL]
DUWÖNWHPL]GLU

KİȘİSEL HİJYEN TEDBİRLERİ İLE
KO RO N AV İ R Ü S’ E G E Ç İT YO K .
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%Dû SDUPDNODUÖQÖ]Ö
%DûSDUPDNODUÖQÖ]Ö
GLøHUHOLQL]LQDYXFX\OD
kavrayarak ovun;

3DUPDN XoODUÖQÖ]Ö
3DUPDNXoODUÖQÖ]Ö
ELUOHûWLUHUHNGLøHUHOLQL]LQ
DYXoLoLQGHRYDOD\ÖQ

Kuruduktan sonra
HOOHULQL]DUWÖNWHPL]GLU
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