
 
AKŞEMSETTİN MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ  OKUL PSİKOLOJİK 

DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ  

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 

EBE YARDIMCILIĞI 

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI 

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 

 

 

 



Sağlık Meslek Lisesinde Meydana Gelen Değişimler  

 

Ara eleman olunacak.  

Öğrencilerin liseden hemen sonra 18 yaşında meslek 
hayatına atılması, mesleki sorumlulukları üstlenmesi 
yerine üniversite eğitimi alarak lise mezunu olarak 
kalmayıp mesleği icra etmeleri yönünde değişimler 
yapıldı. Böylece liseden sonra üniversiteleşme 
artacak. 

Daha uzman bir eğitim ile 
meslek hayatına geçilecek. 



Unvanlar değişti…  

peki mesleki görev ve yetkiler neler olacak?  

 Hemşire yardımcısı  

 Ebe yardımcısı  

 Sağlık bakım teknisyenliği  

 

 Dal seçimi ise 10. sınıfın sonunda yapılır.  

 

 



 Dala yerleştirme işlemleri 10. sınıfın sonunda öğrencinin alan 

ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, 

öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate 

alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır.  

 TERCİHLERİN BELLİ DALLARDA YOĞUNLAŞMASI HALİNDE 10. SINIF YILSONU 

BAŞARI PUANI YÜKSEK OLANLARA ÖNCELİK VERİLİR (1.07.2015; ortaöğretim MEB 

yönetmeliği; madde 31).  

 

Dal tercihleri 10.sınıf sonunda yapılacak, 

 11 ve 12.sınıflarda dal dersleri görülecektir. 



 22 Mayıs 2014 Tarihli ve 29007 Sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları 

ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek 

Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair 

Yönetmelik ile mezun olacak öğrencilerin görev 

tanımları ve mezuniyetten sonra yapacağı işler 

aşağıdaki gibidir: 
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EBE YARDIMCISI; 

 Ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin 

nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların 

günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme 

programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile 

sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat 

eden sağlık teknisyenidir. 

 

 

 

%  

15 



Ebe yardımcısı 

 

 a)Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı 

konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder. 

 b)Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim 

programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık 

programlarının uygulanmasına yardım eder. 

 



Ebe yardımcısı 

 
 c)Gebelik izlemleri süreci dahil olmak üzere kadının 

muayeneye hazırlığını yapar. 

 ç) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin 

günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme 

programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile 

ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur. 

 



Ebe yardımcısı 

 
 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 bebeğin genel 

sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir. 

 



Ebe yardımcısı 

 
 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 ebeye yardım eder. 



Ebe yardımcısı 

 
 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. 

 



HEMŞİRE YARDIMCISI;  
 

 Sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından 

mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, 

ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine 

getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel 

bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında 

yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. 

 

% 

25 



HEMŞİRE YARDIMCISI;  
 Aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon 

hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını 

tanıma, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, sağlık 

psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması 

hizmetlerinde yardım etme, yeni doğan ve çocuk sağlığını 

koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin 

kazandırılması hedeflenmektedir. 

 

% 

25 



Hemşire Yardımcılığı 

 a)Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını 

sağlar. 

 b)Hastanın yatağını yapar, 

 c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder. 

 d)Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili 

gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder. 

 

 



Hemşire Yardımcılığı 

 e)Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi 

verir. 

 f)Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, 

tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem 

sonrasında giyinmesine yardım eder. 

 g)Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde 

hemşireye yardım eder. 

 



Hemşire Yardımcılığı 

 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. 



Hemşire Yardımcılığı 

 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. 



Hemşire Yardımcılığı 

 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. 



Hemşire Yardımcılığı 

 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. 

 



SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 

 Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği 

programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık 

meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, 

ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine 

getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım 

ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan 

ve refakat eden sağlık meslek mensubudur. 

 

% 

55 



SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 

 Aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına 

karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık 

psikolojisi, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki 

temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin 

kazandırılması hedeflenmektedir. 

 

% 

55 



Sağlık bakım teknisyeni 

 

 a)Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev 

alır. 

 b)Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, 

tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem 

sonrasında giyinmesine yardım eder. 



Sağlık bakım teknisyeni 

 

 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. 



Sağlık bakım teknisyeni 

 

 d)İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği 

değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir. 

 e)Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük 

yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya 

yardım eder. 

 f)Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme 

programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı 

olur 

 

 



Sağlık bakım teknisyeni 

 

 g)Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz 

programının hastaya uygulanmasına yardım eder. 

 ğ) Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, 

dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım 

eder. 

 



Sağlık bakım teknisyeni 

 

 h)Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş 

malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin 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 

 

 



BAŞARILMASI ZORUNLU DERSLER 

 
DALLAR  ANADOLU MESLEK PROGRAMLARI 

EBE YARDIMCILIĞI MESLEK ESASLARI 

 

DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE DOĞUM  

 

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM 

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI MESLEK ESASLARI 

 

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM  

 

ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI 

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ MESLEK ESASLARI 

 

MESLEKİ TEMEL UYGULAMALAR 

 

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM  



Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 

Sağlık Bakım Teknisyenliğinin istihdam 

avantajı ; 

 Sağlık Bakanlığı yeni açılacak dallarla ilgili kadro tanımı 

yaptı. Mevcut durumda bu avantajın devam edeceği 

söylenebilir. 

 KPSS ile atanmak mümkün.  

 

 



Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve 

Sağlık Bakım Teknisyenliğinin istihdam 

avantajı ; 

 Öğrencilerin liseden hemen sonra 18 yaşında meslek 

hayatına atılması, mesleki sorumlulukları üstlenmesi 

yerine üniversite eğitimi alarak lise mezunu olarak 

kalmayıp mesleği icra etmeleri yönünde değişimler 

yapıldı. Böylece liseden sonra üniversiteleşme artacak. 

 

 



TABLO 3C MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMU 

MEZUNLARININ SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ ÖN 

LİSANS PROGRAMLARI  

 

 



6205 

HEMŞİRELİK 

EBELİK  

SAĞLIK MEMURLUĞU  

- Alanı ve tüm dalları  

1. Ağız ve diş sağlığı  

2. Ameliyathane hizmetleri  

3. Anestezi  

4. Diyaliz  

5. Elektronörofizyoloji  

6. Engelli bakımı ve rehabilitasyon  

7. Evde hasta bakımı  

8. Fizyoterapi  

9. İlk ve acil yardım  

10. İş sağlığı ve güvenliği  

11. İş ve uğraşı terapisi  

12. İşçi sağlığı ve iş güvenliği  

13. Laborant ve veteriner sağlık  

14. Laboratuvar teknolojisi  

15. Odyometri  

16. Patoloji ve laboratuvar teknikleri  

17. Perfüzyon teknikeri  

18. Podoloji  

19. Sağlık kurumları işletmeciliği 

20. Tıbbi laboratuvar teknikleri 

21. Tıbbi tanıtım ve pazarlama  

22. Yaşlı bakımı  



Bireysel Psikolojinin Kurucusu Alfred Adler’e Göre :  

«İnsanın Hayatında Üç Dönüm Noktası Vardır. İş, Eş, Arkadaş…» 

 

SEVGİLERİMİZLE…  

 

FATMA GÜVENÇ ÇIĞ                                                   Emel ÖZTÜRK 

Psikolojik Danışman        Müdür Yard. 

 

Bandırma Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 


