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Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Sayın idareci ve öğretmenlerine;

2015 - 2016 öğretim yılı için hazırlamış olduğumuz 
yayınlarımızı tanıtan bu kataloğumuzda meslek 

dersleri kitaplarımız yer almaktadır. 

Kitaplarımız, meslek dersleri öğretmenlerimizden 
aldığımız geri bildirimler doğrultusunda geliştirilip 

hazırlanmıştır. 

Geçmişte değişik matbaalarda bastırdığımız 
kitaplarımızı bu öğretim yılında kendimize ait     

Web - Matbaa Tesislerimizde hazırlayıp hizmetinize 
sunmaktayız.

24 yıldır aynı heyecan ve azimle yerine getirmekte 
olduğumuz Sağlık Meslek Dersleri Yayıncılığı 
siz sayın hocalarımızın desteği ile daha ileriye 

taşımaktayız.

Ülkemizin sağlık insangücü eğitimine katkı 
sağlayan, siz değerli eğitimci ve öğretmenlerin  
takdirleri ile daha iyi yayınlar yapacağımıza olan 

inancımız tamdır.

2015 - 2016 öğretim yılının siz sayın hocalarımıza 
ve sevgili öğrencilerimize sağlık, başarı ve 

mutluluklar getirmesini dileriz.
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MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ 
KİTAP MODÜL LİSTESİ (2015-2016 ÖĞRETİM YILI)

SIRA BÖLÜM SINIF DERS KİTAP KODU CİNSİ SAYFA
1

HEMŞİRE
YARDIMCILIĞI  

EBE YARDIMCILIĞI 
SAĞLIK BAK 

TEKNİSYENLİĞİ  

9 MESLEKİ  GELİŞİM (SİNAN KAPLAN) S-95 KAYNAK KİTAP 4
2 9 MESLEKİ  GELİŞİM ALM-07 MODÜL 4
3 10 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DY-07 KAYNAK KİTAP 5
4 10 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ ALM-01 MODÜL 5
5 10 MESLEK ESASLARI (GÜLER ÖZ) S-10 KAYNAK KİTAP 6
6 10 MESLEK ESASLARI HM-06 MODÜL 6
7 10 BESLENME S-91.1 KAYNAK KİTAP 7
8 10 BESLENME HM-7 MODÜL 7
9 10 OFİS PROGRAMLARI HM-21 KAYNAK KİTAP 8

10 10 OFİS PROGRAMLARI MODÜL 8
11

HEMŞİRELİK

10 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 10 G. ÖZ - A. BAYER S-10 KAYNAK KİTAP 10
12 10 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 10 HM-06 MODÜL 10
13 10 CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI (GÜLER ÖZ) S-25 KAYNAK KİTAP 11
14 10 CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI HM-17 MODÜL 11
15 10 DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI (G. ÖZ- A. BAYER) S-13 KAYNAK KİTAP 12
16 10 DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI HM-18 MODÜL 12
17 10 KADIN SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI (GÜLER ÖZ) S-16 KAYNAK KİTAP 13
18 10 KADIN SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI HM-13 MODÜL 13
19 10 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM (R.S.TABAK-S. SONMAZ) S-03 KAYNAK KİTAP 14
20 10 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM ALM-05 MODÜL 14
21 10 KADIN SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI (G.COŞAR) S-32 KAYNAK KİTAP 15
22 10 MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA (G& T. BARUTÇU) B-02 KAYNAK KİTAP 15
23 10 BİYOKİMYA Ali.M. TİFTİK-E.MENEVŞE DY-01 KAYNAK KİTAP 16
24 10 EPİDEMİYOLOJİ VE BİYOİSTATİSTİK (K. SÜMBÜLOĞLU) S-17 KAYNAK KİTAP 16
25 10 GENEL BESLENME (SİNAN KAPLAN) S-91 KAYNAK KİTAP 17
26 10 FARMAKOLOJİ ALM-02 MODÜL 17
27 11 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 11 GÜLER ÖZ S-11 KAYNAK KİTAP 18
28 11 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 11 HM-08 MODÜL 18
29 11 SAĞLIK EĞİTİMİ  (Dr. G.AYBAŞ- A. YETKİNER) S-02 KAYNAK KİTAP 19
30 11 SAĞLIK EĞİTİMİ HM-16 MODÜL 19
31 11 ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAK. 11(GÜLER ÖZ) S-14 KAYNAK KİTAP 20
25 11 ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIMI 11 HM-14 MODÜL 20
26 11 BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI Dr.M.&-M KÜÇÜKALTUN) S-27 KAYNAK KİTAP 21
27 12 İLK YARDIM VE ACİL BAKIM SİNAN KAPLAN VE  D. S-23 KAYNAK KİTAP 21
28 12 TOPLUM SAĞLIĞI (Doç.Dr.Ö.R.ÖNDER) S-43 KAYNAK KİTAP 22
29 12 TOPLUM SAĞLIĞI HM-12 MODÜL 22
30 12 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ (Doç. Dr. H. ÖZBAY VE DİĞERLERİ) S-28 KAYNAK KİTAP 23
31 12 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HM-09 MODÜL 23
32 12 SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DR. Ç. AKAR - H. ÖZALP S-01 KAYNAK KİTAP 24
33 12 SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM HM-19 MODÜL 24
34 12 ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIMI 12  (GÜLER ÖZ) S-15 KAYNAK KİTAP 25
35 12 ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIMI 12 HM-15 MODÜL 25
36

ACİL TIP

10 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ATM-06 MODÜL 27
37 10 ENFEKSİYONDAN KORUNMA ATM-02 MODÜL 27
38 10 FARMAKOLOJİ ALM-02 MODÜL 28
39 10 ACİL SAĞLIK SİSTEMİ ATM-03 MODÜL 28
40 10 YAŞAM DESTEĞİ ATM-05 MODÜL 29
41 10 TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI ATM-04 MODÜL 29
42 11 TRAVMALARDA ACİL YARDIM ATM-06 MODÜL 30
43 11 TIBBİ ACİLLER ATM-07 MODÜL 30
44 12 ACİL KURTARMA TEKNİKLERİ ATM-08 MODÜL 31
45 12 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA İLK YARDIM ATM-09 MODÜL 31
46

ANESTEZİ VE 
REANİMASYON

10 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ATM-06 MODÜL 33
47 10 İLK YARDIM ALM-04 MODÜL 33
48 10 HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJİ ANS-03 MODÜL 34
49 10 ANESTEZİ 2 ANS-02 MODÜL 34
50 10 ÖZEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ ANS-07 MODÜL 35
51 10 ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA 1 ANS-05 MODÜL 35
52 11 ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA 2 ANS-06 MODÜL 36
53 11 ANESTEZİ 3 ANS-08 MODÜL 36
54 11 MONİTÖRİZASYON ANS-09 MODÜL 37
55 11 ANESTEZİK İLAÇLAR ANS10 MODÜL 37
56 12 SİSTEM HASTALIKLARINDA ANESTEZİ ANS-11 MODÜL 38

1. Fiyatlara KDV dahildir. • 2. Kargo ve nakliye tarafımızca karşılanacaktır. • 3. Siparişlerinizi mümkün olduğunca faks veya mail yolu ile yazılı yapınız.
4. Ödemelerinizi posta çeki hesabımıza yapınız. Posta Çeki Hesap No: Songür LTD. ŞTİ - 6379943
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Hemşire Yardımcılığı
Ebe Yardımcılığı

Sağlık Bakım Teknisyenliği
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MESLEKİ GELİŞİM
YAZAR: SİNAN KAPLAN
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sağlık alan-
ları, Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 
Sağlık Bakım teknisyenliği bölümleri 10. Sınıf-
larında ortak olarak okutulacak olan mesleki 
gelişim dersi  çerçeve öğretim programında 
yer alan düzenlemeye göre sağlık alanı ile iliş-
kilendirilerek ve özelleştirilerek ve özetlenerek 
daha güncel bilgi ve örnekler  üzere düzenlen-
miştir. Kitap boyutu. Modüllerin orijinal boyutu 
olan A4 büyüklüğünde ve 168 sayfadır. Birinci 
hamur ve renkli baskılıdır.

MESLEKİ GELİŞİM
MODÜL
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sağlık alan-
ları, Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 
Sağlık Bakım teknisyenliği bölümleri 10. Sı-
nıflarında ortak olarak okutulacak olan mes-
leki gelişim dersi için düzenlenmiş modüllerin 
istek üzerine tek kitap halinde ve içeriğinde 
bir değişiklik yapılmaksızın basılmıştır. Kitap 
boyutu. Modüllerin orijinal boyutu olan A4 bü-
yüklüğünde ve 448 sayfadır. Birinci hamur ve 
renkli baskılıdır.

S-95

ALM-07
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ANATOMİ ve FİZYOLOJİ
YAZARLAR: Prof. Dr. MEHMET ERSOY
SİNAN KAPLAN
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sağlık alan-
ları, Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 
Sağlık Bakım teknisyenliği bölümleri 10. Sınıf-
larında ortak olarak okutulacak olan Anatomi 
ve Fizyoloji dersi çerçeve öğretim programında 
yer alan düzenlemeye göre daha bilimsel ve 
kalitesi örnekler ve resimlemelerle destekle-
nerek düzenlenmiştir. Kitap boyutu modüllerin 
orijinal boyutu olan A4 büyüklüğünde ve  sayfa-
dır. Birinci hamur ve renkli baskılıdır.

ANATOMİ
MODÜL
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sağlık alan-
ları, Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 
Sağlık Bakım teknisyenliği bölümleri 10. Sınıf-
larında ortak olarak okutulacak olan Anatomi 
ve Fizyoloji  derslerinde okutulmak üzere dü-
zenlenmiş modüllerin istek üzerine tek kitap 
halinde ve içeriğinde bir değişiklik yapılmak-
sızın basılmıştır. Kitap boyutu. Modüllerin oriji-
nal boyutu olan A4büyüklüğünde ve 464 sayfa-
dır. Birinci hamur ve renkli baskılıdır.

DY-07

ALM-01
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MESLEK ESASLARI
YAZAR: GÜLER ÖZ
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sağlık alan-
ları, Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 
Sağlık Bakım teknisyenliği bölümleri 10. Sınıf-
larında ortak olarak okutulacak olan Meslek 
Esasları  dersi çerçeve öğretim programında 
yer alan düzenlemeye göre daha bilimsel ve 
kalitesi örnekler ve resimlemelerle destekle-
nerek düzenlenmiştir. Kitap boyutu modüllerin 
orijinal boyutu olan A4 büyüklüğünde ve  432 
sayfadır. Birinci hamur ve renkli baskılıdır. 

MESLEK ESASLARI
MODÜL
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sağlık alan-
ları, Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 
Sağlık Bakım teknisyenliği bölümleri 10. Sınıf-
larında ortak olarak okutulacak olan meslek 
esasları derslerinde okutulmak üzere düzen-
lenmiş modüllerin istek üzerine tek kitap ha-
linde ve içeriğinde bir değişiklik yapılmaksızın 
basılmıştır. Kitap boyutu. Modüllerin orijinal 
boyutu olan A4büyüklüğünde ve 448  sayfadır. 
Birinci hamur ve renkli baskılıdır.

S-10

HM-06
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BESLENME
YAZAR: SİNAN KAPLAN
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sağlık alan-
ları, Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 
Sağlık Bakım teknisyenliği bölümleri 10. Sınıf-
larında ortak olarak okutulacak olan Meslek 
Esasları  dersi çerçeve öğretim programında 
yer alan düzenlemeye göre daha bilimsel ve 
kalitesi örnekler ve resimlemelerle destekle-
nerek düzenlenmiştir. Kitap boyutu modüllerin 
orijinal boyutu olan A4 büyüklüğünde ve 176 
sayfadır. Birinci hamur ve renkli baskılıdır.

BESLENME
MODÜL
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sağlık alan-
ları, Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 
Sağlık Bakım teknisyenliği bölümleri 10. Sınıf-
larında ortak olarak okutulacak olan Beslen-
me derslerinde okutulmak üzere düzenlenmiş 
modüllerin istek üzerine tek kitap halinde ve 
içeriğinde bir değişiklik yapılmaksızın basıl-
mıştır. Kitap boyutu. Modüllerin orijinal boyutu 
olan A4büyüklüğünde ve 208  sayfadır. Birinci 
hamur ve renkli baskılıdır.

S-91.1

HM-7
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OFİS PROGRAMLARI
YAZAR: OZAN KARA
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 272 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında 
okutulması mümkündür.   

S-96

OFİS PROGRAMLARI
MODÜL
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın,  istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda,  
288 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır 

HM-21
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Hemşirelik Bölümü
Kitap ve Modülleri
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MESLEK ESASLARI VE 
TEKNİĞİ 10
YAZARLARI: GÜLER ÖZ - AYŞE BAYER
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 272 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında 
okutulması mümkündür.   

MESLEK ESASLARI VE 
TEKNİĞİ 10
MODÜL
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın,  istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda,  
416 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır 

S-10

HM-07
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CERRAHİ HASTALIKLARI VE 
BAKIMI
YAZAR: GÜLER ÖZ
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 502 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında 
okutulması mümkündür.  

CERRAHİ HASTALIKLARI VE 
BAKIMI
MODÜL
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik 
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın, istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
512 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. 

S-25

HM-17
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DAHİLİYE HASTALIKLARI VE 
BAKIMI
YAZARLARI: GÜLER ÖZ - AYŞE BAYER
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 400 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında 
okutulması mümkündür.   

DAHİLİYE HASTALIKLARI VE 
BAKIMI
MODÜL
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın,  istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
546 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

S-13

HM-18
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KADIN SAĞLIĞI 
HASTALIKLARI VE BAKIMI 
YAZAR: GÜLER ÖZ
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 272 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında 
okutulması mümkündür.   

KADIN SAĞLIĞI 
HASTALIKLARI VE BAKIMI 

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın, istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
414 sayfa renkli ve birinci hamur kağıda baskılı 
olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

S-16

HM-13
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
İLETİŞİM
YAZARLARI:Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak- 
Sibel SONMAZ
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 176 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında 
okutulması mümkündür.   

SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
İLETİŞİM

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın,  istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
176 sayfa renkli ve birinci hamur kağıda baskılı 
olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. 

S-03

ALM-05
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KADIN SAĞLIĞI 
HASTALIKLARI VE BAKIMI
YAZAR: Gülfidan COŞAR
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 246 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında 
okutulması mümkündür.   

MİKROBİYOLOJİ VE 
BAĞIŞIKLAMA
YAZARLARI: Gülşen Barutçu - 
Tufan Barutçu
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’n-
ca kabul edilmiş programa göre düzenlenmiştir. 
Toplam olarak 176 sayfa, A4 boyutlarında,  tümü 
renkli birinci hamur beyaz kağıda baskılıdır. MEB 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün  
02.09.2013 tarih ve 2277581 sayılı genelgesine 
göre Zümre öğretmenler kurulunun kararı ile 
Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik 
bölümü 10. sınıflarında okutulması mümkündür. 
MEGEP sayfasında bu dersin programına uygun 
bir yayın bulunmadığı için Anadolu sağlık mes-
lek liseleri öğretmenlerince rahatlıkça okutula-
bilecek kitaptır.  

S-32

B-02
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BİYOKİMYA
YAZARLARI: Prof. Dr. Ali Muhtar Tiftik - 
Ydr. Doç. Dr. Esma Menevşe
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 144 sayfa, A4 boyutlarında 
tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda baskı-
lıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mü-
dürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 sayılı 
genelgesine göre Zümre öğretmenler kurulu-
nun kararı ile Anadolu sağlık meslek liselerinin 
hemşirelik bölümü 10. sınıflarında okutulma-
sı mümkündür. MEGEP sayfasında bu dersin 
programına uygun bir yayın bulunmadığı için 
Anadolu sağlık meslek liseleri öğretmenlerince 
rahatlıkça okutulabilecek kitaptır.

EPİDEMİYOLOJİ VE 
BİYOİSTATİSTİK
YAZAR: Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 160 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler ku-
rulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek lisele-
rinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında okutul-
ması mümkündür. MEGEP sayfasında bu dersin 
programına uygun bir yayın bulunmadığı için 
Anadolu sağlık meslek liseleri öğretmenlerince 
rahatlıkça okutulabilecek kitaptır.

DY-01

S-17
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GENEL BESLENME
YAZAR: Sinan KAPLAN
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 176 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler ku-
rulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek lisele-
rinin hemşirelik bölümü 10. sınıflarında okutul-
ması mümkündür. MEGEP sayfasında bu dersin 
programına uygun bir yayın bulunmadığı için 
Anadolu sağlık meslek liseleri öğretmenlerince 
rahatlıkça okutulabilecek kitaptır.

FARMAKOLOJİ

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın,  istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
448 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır. 

S-91

ALM-02
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MESLEK ESASLARI VE 
TEKNİĞİ - 11 
YAZAR: Güler ÖZ-
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 214 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 11. sınıflarında 
okutulması mümkündür. 

MESLEK ESASLARI VE 
TEKNİĞİ - 11 

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın,  istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
396 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

S-11

HM-08
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SAĞLIK EĞİTİMİ
YAZARLAR: Dr. Güldalı AYBAŞ - 
Asiye YETKİNER
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 272 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 11. sınıflarında 
okutulması mümkündür.

SAĞLIK EĞİTİMİ

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  bö-
lümlerinde düzenlenmiş olan yayın,  istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 96 
sayfa,  renkli ve birinci hamur kağıda baskılı 
olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

S-02

HM-16
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
BAKIMI - 11
YAZAR: Güler ÖZ
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 264 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 11. sınıflarında 
okutulması mümkündür.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
BAKIMI - 11

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın, istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
304 renkli ve birinci hamur kağıda baskılı ola-
rak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

S-14

HM-14
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
İLETİŞİM
YAZARLARI : Dr. Mutlu KÜÇÜKALTUN - 
Müslüm KÜÇÜKALTUN
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 318 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 11. sınıflarında 
okutulması mümkündür. MEGEP sayfasında bu 
dersin programına uygun bir yayın bulunmadığı 
için Anadolu sağlık meslek liseleri öğretmenle-
rince rahatlıkça okutulabilecek kitaptır.

İLK YARDIM VE ACİL BAKIM
YAZARLAR: Sinan KAPLAN – 
Hikmet GÜRBÜZ - Hilal BAŞOL
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’n-
ca kabul edilmiş programa göre düzenlenmiştir. 
Toplam olarak 244 sayfa, A4 boyutlarında, tümü 
renkli birinci hamur beyaz kağıda baskılıdır. MEB 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün  
02.09.2013 tarih ve 2277581 sayılı genelgesine 
göre Zümre öğretmenler kurulunun kararı ile 
Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik 
bölümü 12. sınıflarında okutulması mümkündür. 
MEGEP sayfasında bu dersin programına uygun 
bir yayın bulunmadığı için Anadolu sağlık meslek 
liseleri öğretmenlerince rahatlıkça okutulabile-
cek kitaptır.

S-27

S-23
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TOPLUM SAĞLIĞI
YAZARLAR: Doç Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 264 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 12. sınıflarında 
okutulması mümkündür.

TOPLUM SAĞLIĞI

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik  
bölümlerinde düzenlenmiş olan yayın, istek 
üzere tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi 
bir değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
224 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

S-43

HM-12
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RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
YAZARLAR: Doç. Dr. Haluk ÖZBAY – 
Prof.Dr. Erol GÖKA-Uzm.Dr. Ayşegül KART
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 160 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 12. sınıflarında 
okutulması mümkündür.
 

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
MODÜL
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik   
bölümleri 12. sınıflarında okutulmak üzere dü-
zenlenmiş olan modüllerin istek üzere tek bir 
kitap halinde içeriğinde herhangi bir değişiklik 
yapılmamak üzere A4 boyutunda, 272 SAYFA 
renkli ve birinci hamur kağıda baskılı olarak 
hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

S-28

HM-09
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
YÖNETİM
YAZARLAR: Dr. Çetin AKAR - 
Hüseyin ÖZALP
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’n-
ca kabul edilmiş programa göre düzenlenmiştir. 
Toplam olarak 144 sayfa, A4 boyutlarında, tümü 
renkli birinci hamur beyaz kağıda baskılıdır. MEB 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün  
02.09.2013 tarih ve 2277581 sayılı genelgesine 
göre Zümre öğretmenler kurulunun kararı ile 
Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik 
bölümü 12. sınıflarında okutulması mümkündür. 
MEGEP sayfasında bu dersin programına uygun 
bir yayın bulunmadığı için Anadolu sağlık mes-
lek liseleri öğretmenlerince rahatlıkça okutula-
bilecek kitaptır.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
YÖNETİM
MODÜL
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik   
bölümleri 11. sınıflarında okutulmak üzere dü-
zenlenmiş olan modüllerin istek üzere tek bir 
kitap halinde içeriğinde herhangi bir değişiklik 
yapılmamak üzere A4 boyutunda, 112 sayfa, 
renkli ve birinci hamur kağıda baskılı olarak 
hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

S-01

HM-19
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
BAKIMI - 12
YAZAR: Güler ÖZ
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlen-
miştir. Toplam olarak 192 sayfa, A4 boyutla-
rında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda 
baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 
sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler 
kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek 
liselerinin hemşirelik bölümü 12. sınıflarında 
okutulması mümkündür.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
BAKIMI - 12
MODÜL
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik   
bölümleri 12. sınıflarında okutulmak üzere dü-
zenlenmiş olan modüllerin istek üzere tek bir 
kitap halinde içeriğinde herhangi bir değişik-
lik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 288 sayfa 
renkli ve birinci hamur kağıda baskılı olarak 
hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.

S-15

HM-15
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Acil Sağlık Hizmetleri Bölümü 
Kitap ve Modülleri
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SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri – anestezi ve reanimasyon bölümleri 
10. sınıflarında okutulmak üzere düzenlenmiş 
olan modüllerin istek üzere tek bir kitap halin-
de içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılma-
mak üzere A4 boyutunda, 224 sayfa, renkli ve 
birinci hamur kağıda baskılı olarak hazırlan-
mış ve çoğaltılmıştır. Bu bölümde okutulacak 
başka bir kaynak olmadığı için okullarımızın 
tercih ettiği bir yayındır. 

ENFEKSİYONDAN KORUNMA
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri bölümleri 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
176 sayfa renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır. 

ALM-06

ATM-02
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FARMAKOLOJİ
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri  bölümleri 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
488 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ACİL SAĞLIK SİSTEMİ
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri  bölümleri 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
320 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ALM-02

ATM-03
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YAŞAM DESTEĞİ
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri  bölümleri 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
368 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. 

TEMEL SAĞLIK 
UYGULAMALARI
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri  bölümleri 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
416 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ATM-05

ATM-04
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TRAVMALARDA 
ACİL YARDIM
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri  bölümleri 11. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
416 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

TIBBİ ACİLLER
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri  bölümleri 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
432 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ATM-06

ATM-07
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ACİL KURTARMA 
TEKNİKLERİ
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri  bölümleri 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
288 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA 
İLK YARDIM
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri acil sağlık hiz-
metleri  bölümleri 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
176 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ATM-08

ATM-09
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Anestezi ve Reanimasyon 
Bölüm Kitap ve Modülleri
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SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
224 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

İLK YARDIM
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
256 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ALM-06

ALM-04
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HASTALIKLAR VE 
FARMAKOLOJİ
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
672 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ANESTEZİ - 2
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
384 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ANS-03

ANS-02
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ÖZEL ANATOMİ VE 
FİZYOLOJİ
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
112 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE 
UYGULAMA - 1
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 10. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
528 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ANS-07

ANS-05
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ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE 
UYGULAMA - 2
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 11. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
176 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ANESTEZİ - 3
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 11. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
384 sayfa , renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ANS-06

ANS-08
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MONİTÖRİZASYON
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 11. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
192 sayfa, renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ANESTEZİK İLAÇLAR
MODÜL
Anadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve re-
animasyon bölümü 11. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
160 sayfa,  renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ANS-09

ANS-10
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SİSTEM HASTALIKLARINDA  
ANESTEZİ
MODÜL
nadolu sağlık meslek liseleri anestezi ve rea-
nimasyon bölümü 12. sınıflarında okutulmak 
üzere düzenlenmiş olan modüllerin istek üze-
re tek bir kitap halinde içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamak üzere A4 boyutunda, 
384 sayfa ,renkli ve birinci hamur kağıda bas-
kılı olarak hazırlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu bö-
lümde okutulacak başka bir kaynak olmadığı 
için okullarımızın tercih ettiği bir yayındır.

ANS-11

İlgiyle,
Sevgiyle,
Bilgiyle...
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