TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
I. YIL (GÜZ)
EBE101 – Ebeliği Tanıtma

(2+0+0) 2 AKTS: 4

Bu ders, ebelik mesleğinin tanımı, felsefesi ve temel kavramları, tarihçesi, rol ve sorumlulukları,
etik kod ve değerleri, çalışma alanları ve yasal boyutunu içerir.

EBE103– Biyokimya

(2+0) 2 AKTS: 3

Bu ders, çeşitli moleküllerin yapısı, bunların organizmadaki kimyasal reaksiyonları, insan
vücudunun biyokimyasal süreçleri ve karbonhidrat, aminoasit, nükleik asit ve lipid metabolizmasını
düzenleyen temel yolları içerir.
EBE105 – Anatomi

(2+2)3, AKTS: 5

Bu derste, temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kaslar hakkında genel bilgilerin
kavranması, Lokomotor sistemi oluşturan organlar ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkileri
ile, solunum, sindirim, endokrin, ürogenital ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında genel bilgiler
öğretilir
EBE107 – Histoloji -Embriyoloji

(2+0) 2 AKTS: 3

Bu ders, insandaki farklı hücre tiplerinin ortak yapısal özellikleri; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma
ve organellerin histolojik özellikleri, çekirdek ve alt yapıları, bölünme çeşitleri ve farklılıkları, insan yaşam
aktivitesindeki önemi, insan yapısının özellikleri ve işlevsel nitelikleri farklı inceleme yöntemlerinin yanı
sıra embriyonun oluşum süreci, vücut dokuları ve organlar konularını içermektedir.

EBE109 - Fizyoloji

(3+0) 3 AKTS:5

Bu dersin amacı insan vücudundaki hücre, doku, organ ve sistemlerin normal işleyiş mekanizmaları
ve bunların kontrol yöntemleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Dersin içeriğinde, hemşirelik uygulamaları
açısından insan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgiler sunulmakta, hücre, uyarılabilen dokularda aksiyon
potansiyelleri, sinir ve hareket sistemi, özel duyular, hormonlar, kan, dolaşım, solunum, boşaltım, sindirim
ve üreme sistemleri tartışılmaktadır.

ATA101 – Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-I

(2+0) 2 AKTS: 3

Bu ders, inkılap ve benzeri kavramlar. Atatürk’ün inkılap anlayışı, duraklama–gerileme
dönemlerinde Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin durumu,
Trablusgarb-Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması, Mondros Ateşkes
Anlaşması’nın uygulamaya konması, işgaller, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, kongreler ve
teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, milli cepheler, Mudanya ve Lozan
Antlaşmaları konularını içermektedir.
ING101 – İngilizce-I

(3+0+) 3 AKTS: 3

Bu ders, belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler: sayılabilir ve
sayılamayan isimler; zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları; kipler: will, should,
should not, must, must not, can; karşılaştırmalı yapılar; adıllar: kişi adılları, iyelik adılları; sıfatlar; olumlu
cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri; bağlaçlar: ve, fakat, çünkü konularını içermektedir.
TURK101 – Türk Dili-I

(2+0) 2 AKTS: 3

Bu ders, Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlânoktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları
konularını içermektedir.
RKUL101 – Üniversite Kültürü-I

(0+2) 1 AKTS: 1

Bu ders, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve siyasal olaylarla ilgili entelektüel bilgi
birikimine sahip olmalarını, genel müfredatları dışında multidisipliner bilgi sürecine açık olmalarını,
eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilme ve analitik davranabilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenci aynı zamanda kendi alanları dışında kamuoyunda tartışılan bilim, teknik, sosyal, siyasal ve kültürel
konularda alanında uzman olan kişilerin seminerlerine katılarak yorum yapma yetisine sahip olacaktır.
Öğrenciler üniversite hayatları süresince yaklaşık 48-50 seminere ve programa katılmış olacaklardır.

I. YIL (BAHAR)
EBE102 – Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar

(3+8) 7 AKTS: 11

Bu ders, insan gereksinimi modelleri, yaşam bulgularının (beden ısısı, kan basıncı, nabızlar ve kalp
atımı, solunum) değerlendirmesi, asepsi-antisepsi-dezenfeksiyon-sterilizasyon kavram ve ilkeleri, ilaç
uygulamaları, enteral-parenteral uygulamalar, hijyenik uygulamalar, solunum (oksijen uygulaması gibi),
dolaşım, boşaltım (üriner kateter, lavman uygulamaları gibi) sistemlerine yönelik uygulamaları içerir.
EBE104– Mikrobiyoloji

(2+0+0) 2 AKTS: 3

Bu dersin amacı, mikroorganizmaların sınıflandırılması, yapıları, genetiği ve insanda hastalık
oluşturan mikroorganizmalara (bakteri, mantar ve virüs) karşı alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi
olmaktır. bilinmesi gereken temel bilgilerin verilmesi
Bu ders Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların yapısı, mikroorganizmaların genetiği,
mikroorganizmalar ve konak ilişkileri, mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, sterilizasyon ve
dezenfeksiyon, bağışıklığa giriş ve mikroorganizmalara karşı konak direnci, antijen antikor ilişkileri ve
serolojik yöntemler, aşırı duyarlılık reaksiyonları konularını içerir.

EBE106 – Beslenme

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu derste, beslenmenin tanımı, ilkeleri, besin grupları ve besin öğeleri, yeterli ve dengeli
beslenmenin sağlığa etkisi, beslenmeyi etkileyen faktörler, beslenme sıklığı, kalori hesabı, ülkemizde ve
dünyada beslenme ile ilgili sorunlar, özel durumlarda beslenme (sağlıklı gebe, bebek, lohusa beslenmesi,
diyabet gibi hastalıklara sahip gebenin ve adolesan gebenin beslenmesi ) konuları öğretilir.

ATA102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

(2+0+0) 2 AKTS: 3

Bu ders, siyasal, toplumsal, hukuk, ekonomi ve eğitim alanlarında yapılan inkılaplar, Türkiye
Cumhuriyeti’ne karşı ayaklanmalar, Atatürk döneminin iç ve dış siyaseti, Atatürk’ün ölümü, Türkiye ve
dünyadaki yankıları, Atatürk ilkeleri, dünya savaşı, çok partili sisteme geçiş, 1960 ve 1982 anayasaları
konularını içermektedir.
ING102 – İngilizce-II

(3+0+0) 3 AKTS: 3

Bu ders, zamanlar: şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları; kipler:
might, could, can, must, may; zarflar: yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar: sıfatların sırası, karşılaştırma,
üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı: şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı; şart
cümlecikleri; sıfat tümceleri; aktarım cümleleri; fiil yapıları: to, -ıng; isim cümlecikleri; zarf cümlecikleri;
karşılaştırmalı yapılar konularını içermektedir.

TURK102 – Türk Dili-II

(2+0+0) 2 AKTS: 3

Bu ders, bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının hazırlanması, böyle yazıların
özetlenmesi ve kaleme alınması, bir iş yerinin tanıtılması, bir düşünce veya görüşü ileri sürmek, bir yazının
temasının anlatımı ve eleştirilmesi., bilgi derlemek , sözlü ve yazılı anlatım türleri (açık oturum, tartışma,
panel, sempozyum, forum), özellikleri ve hazırlanışı, imla, noktalama, yazım kuralları ve bunların resmi
yazılardaki özellikleri, cümle ve cümle çeşitleri, yapı, anlam, yüklemine göre öğelerin dizilişi, cümle
çeşitleri konularını içermektedir.
RPSI209- Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri(ÜSEÇ)

(3+0+0) 3 AKTS: 5

Bu ders, mutlu, huzurlu, başarılı olmanın, yaşam doyumunun yüksek olması için bireyin kendi
kaynaklarını ve değerlerini fark etmesini mümkün kılan bu yaklaşımdır. Bu değerleri ve kaynakları bireyin
amacına uygun ve yaratıcılıkla kullanması, bireye bilinçli secim yaparak, kişisel ve kültürel potansiyelini
kullanma imkânı verir. Bu derste öğrenciler, farklı konu ve teorik yaklaşımlara yapılan araştırma ve
kavramsal çalışmalarını değerlendirecekler (anlamlı yasama, şükür duygusu, kanaatkârlık, mutluluk, umut,
iyimserlik, pozitif duygular, travma sonrası kişisel gelişim, dayanıklılık, benlik saygısı, güçlülük, zaman
perspektifi). Öğrenciler, beyin haritası, imza güçler, şükran günlüğü, mutluluğu arttıran yedi yol
(öğrenilmiş olumluluk, şükretme) gibi yöntemleri nasıl kullanılabileceğini konularını içermektedir. Ayrıca,
iletişim bilimlerinin genel çerçevesini oluşturan temel kavramlar, iletişim becerilerinin güçlendirilmesine
ilişkin çözüm ve öneriler, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt iletişimi, kitle iletişimi, kamusal iletişim,
uluslararası iletişim ve kültürlerarası iletişim gibi konuları da içermektedir.
RKUL102 – Üniversite Kültürü-II

(0+2+0) 1 AKTS: 1

Bu ders, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve siyasal olaylarla ilgili entelektüel bilgi
birikimine sahip olmalarını, genel müfredatları dışında multidisipliner bilgi sürecine açık olmalarını,
eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilme ve analitik davranabilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenci aynı zamanda kendi alanları dışında kamuoyunda tartışılan bilim, teknik, sosyal, siyasal ve kültürel
konularda alanında uzman olan kişilerin seminerlerine katılarak yorum yapma yetisine sahip olacaktır.
Öğrenciler üniversite hayatları süresince yaklaşık 48-50 seminere ve programa katılmış olacaklardır.

II. YIL (GÜZ)
EBE201 –Sağlıklı Gebelik

(4+8+0) 8AKTS: 12

Bu derste öğrencilere anne sağlığının önemi, gebelik oluşumu ve gebelikte görülen fizyolojik ve
psikososyal değişiklikler, gebeliğe uyum, gebe ve fetüsün fizik muayenesi, antenatal bakım, gebe ve
fetüsün antenatal taramaları öğretilir.
EBE203 Ebelikte Öğretim

(2+0) 2 AKTS:3

Bu ders, eğitim-öğretim kavramları, ilkeleri, amaçları, gereksinimleri, süreci ,yöntemlerini belirleme;
eğitim materyalleri hazırlama, sunum becerilerini içerir. Ayrıca, bu ders, sağlık eğitimi ve önemi, ebenin
eğitici rolü, gebe ve ailenin eğitimi, ebelikte sürekli eğitim ve hizmetiçi eğitim gibi konuları içerir.
EBE205 Sağlığın Değerlendirilmesi

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu derste öğrenciler ,görüşme, gözlem ve fizik muayene yöntemlerini kullanarak bütüncü felsefesi
doğrultusunda, gebe, aile ve yenidoğan hakkında kapsamlı veri toplar ve bu verileri analiz ederek
problemleri belirlemeyi öğrenirler.
EBE207 İç Hastalıkları

(2+4) 4 AKTS: 6

Bu derste öğrenci, gebelerde olabilecek akut ve kronik hastalıkların fizyopatolojisi, risk faktörleri, korunma
ilkeleri, tıbbi tanı ve tedavileri ile temel bakım bilgi ve becerilerini kazanır.
EBE209 – Farmakoloji

(2+0+) 2 AKTS: 2

Öğrenciler, farmakolojinin temel kavram ve amaçları, ilaç kullanma ilkeleri, ilaçların vücutta emilimi,
dağılımı, metebolizması ve atılımı, etki, yan etki, endikasyon ve kontrendikasyonları, ilaç etkileşimleri,
klinik alanda karşılaşılan hastalıkların tedavi ilkeleri konusunda bilgi kazanır.

EBE208– Patoloji

(2+0+) 2 AKTS: 2

Bu ders, patolojinin tanımı ve çalışma alanları, insan organizmasını etkileyen değişik türde doku
değişimlerine neden olan hastalıklar, hücre ve doku yapısındaki tümoral ve immünolojik olaylar gibi
konuları içermektedir.
RPRG104– Girişimcilik ve Proje Kültürü

(2+0+0) 2 AKTS: 3

Bu ders, öğrencilere mezuniyet projesi yerine mezuniyet ürününün nasıl uygulanması konusunda
kapsamlı bilgi vermektedir. Öğrenci merkezli, gerçek hayat hedefleri belirleme ile ilgili tüm
akademisyenleri bir araya getirme, yeni şeyler keşfetme, problem çözme, zaman yönetimi becerileri ve
toplum hizmeti konularını içermektedir.

II. YIL (BAHAR)

EBE202- Riskli Gebelikler

(3+8) 7 AKTS: 12

Bu derste öğrenciye; gebenin ve fetüsün sağlığının değerlendirilmesi, gebelikle ilgili riskli durumlarının
(kanama, hiperemezis, çoğul gebelik, erken memebran rüptürü, amniotik sıvı anormallikleri, anemi,
üriner enfeksiyonlar, diyabet, kalp hastalıkları gibi) belirlenmesi ve bunlara yönelik bakım verilmesi
öğretilir.
EBE204 – Cerrahi Hastalıkları

(2+4) 4 AKTS: 6

Bu ders, cerrahi hastalıklarda temel bakım ilkeleri, pre-operatif, post-operatif dönemde hasta bakım ilke ve
uygulamaları, gebelerde görülebilen cerrahi hastalıklar ve bu hastalıklara sahip kadınların bakımını içerir.
EBE206 - Cinsellik ve Üreme Sağlığı

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, kadın-erkek üreme sisteminin yapısı ve fonksiyonları, , seksüaliteyi etkileyen faktörler, seksüel
disfonksiyon, konularını içerir.
EBE208- Acil Bakım

(2+0) 2 AKTS:2

Bu ders, ilk yardım ve acil bakım temel kavramlarını, ilk yardım uygulamaları ve acil bakım yönetimini,
homeostazisin sürdürülmesi müdahalelerini içerir.
EBE210 – Cinsel Sağlık Eğitimi (ASEÇ)

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu derste öğrenci, cinsellik ve kültür, cinsel sağlığın sürdürülmesi, cinsel sapkınlıklar, cinsel yolla bulaşan
hastalıklar ve önleyici yaklaşımlar konularında bilgi sahibi olur.
EBE230– Sağlık Sosyolojisi (ASEÇ)

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, sağlık sosyolojisinin temel kavramları, sağlık–hastalık sistemi, sağlık ve toplum, sağlık ve kültür,
sosyokültürel yapı ile sağlık-hastalık ilişkisi, sağlık hizmetleri ve sağlık personeline yönelik toplumsal
tutumlar konularını içerir.

III. YIL (GÜZ)
EBE301 Normal Doğum ve Doğum Sonu Bakım
(4+8) 8 AKTS: 12
Bu ders, doğum fizyolojisi ve evreleri, annenin doğuma hazırlığı, doğum pozisyonları, doğum sırasında
ağrı yönetimi ve annenin desteklenmesi, doğum sonrası bebek ve annenin değerlendirilmesi ve bakımı
konularını içermektedir.
EBE303- Yenidoğan Bakımı

(2+4) 4 AKTS:6

Bu ders, sağlıklı yenidoğanın özellikleri ve bakımı, emzirmenin desteklenmesi, ebeveynlere yenidoğan
bakımının öğretilmesi, yenidoğan döneminde izlem ve sağlık taraması uygulamaları ile riskli
yenidoğanların özelliklerini içerir.
EBE305-– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığının durumu, çocukluk çağı dönemleri, sağlıklı çocuk izlemi,
çocuk sağlığını etkileyen faktörler, çocuk sağlığını koruyucu ve geliştirici yaklaşımlar gibi konuları
içermektedir.
EBE307 - Aile Planlaması ve İnfertilite

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu derste, aile planlamasının amacı ve önemi, Türkiye’de ve dünyada aile planlaması çalışmaları, aile
planlaması yöntemleri ile ilgili temel bilgiler, danışmanlık hizmetleri ve ebenin aile planlamasına yönelik
sorumlulukları, infertilite nedenleri ve infertilitede tedavi yaklaşımlarına yer verilir.
EBE309 –Bulaşıcı Hastalıklar

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, gebe kadınlarda görülebilen ve gebe ile fetüs sağlığını olumsuz etkileyebilenn enfeksiyon
hastalıkları ve bunlara yönelik ebelik bakımını içerir.
EBE311- Ruh Sağlığı

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesine yönelik kavramsal bilgileri, psikiyatrik
sorunu olan gebenin değerlendirilmesi, ,tedavisi ve bakımı, istenmeyen gebelik durumlarında ruh sağlığının
korunması ve tedavi edilmesi gibi konuları içerir.
EBE313- Araştırma Yöntemleri

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, ebelikte araştırmanın önemi, araştırma süreci, kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri ve
özellikleri, araştırma raporu örneklerinin eleştirel olarak analiz edilmesi ve araştırma etiği konularını
içermektedir.

III. YIL (BAHAR)
EBE302- Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım

(3+6) 6 AKTS:11

Bu ders, doğum öncesi ya da esnası ya da doğum sonrası dönemde, gebe kadın ve fetüsten kaynaklanan ya
da onları etkileyen, disfonksiyonel labor, pozisyon veya presentasyon hataları, baş-pelvis uyuşmazlığı,
tranvers geliş, uzamış labor, uterus rüptürü, kanama, eklamsi, plesenta previa, ablasyo plesenta, plesanta
kalıntısı, fetal distres, sezeryan doğum, doğum sonrası alt abdominal ağrı, enfeksiyon, idrar inkontinansı,
fetal-maternal ölümler gibi riskli durumları içerir
EBE304-Jinekolojik Hastalıklar
(2+2) 3 AKTS: 4
Bu ders, jikolojik hastalıkların risk faktörleri, tanı ve tedavileri, değerlendirme ve bakım uygulamalarına
odaklanır.
EBE306 –Toplum Sağlığı Hizmetleri

(3+4) 5 AKTS: 7

Bu ders, ülkemizde (ve dünyada) anne-çocuk sağlığının durumu, etkileyen faktörler, kadınlar, anneler ve
bebeklere yönelik sağlığı koruyucu, geliştirici, düzeltici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ve bu
hizmetlerin uygulanmasında ebelere düşen sorumlulukları içerir.

EBE308- Ebelik Tarihi ve Etik

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, ebeliğin tarihsel gelişimi ve etkileyen faktörleri kapsar. Ayrıca bu derste ebelik değerleri ve etik
ilkeler, bilgilendirilmiş onam, tedaviyi reddetme, mahremiyet, ötenazi, genetik çalışmalar, üreme sağlığı
ve doku-organ transplantasyonu gibi konuların etik boyut, sağlık hizmetleri ve ebelik uygulamalarında etik
sorunlar ve etik dışı uygulamalar etik karar verme sürecinde ebenin sorumlulukları konuları yer alır.
EBE310– Evde Bakım Hizmetleri

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu derste öğrencilere, evde bakımın tanımı ve tarihçesi, evde bakım ekibi, evde bakım ebesinin rol ve
sorumlukları, evde gebe, lohusa kadın, yenidoğan bebek ve ailenin izlemi, eğitimi ve bakımı öğretilir.
EBE312- Ebelikte Yönetim

(3+0) 3AKTS:4

Bu derste, yönetimde temel kavram ve kuramlar, etkili yönetimi ilkeleri, temel yönetimsel beceriler, insan
kaynakları yönetimi, yönetim süreci ve vaka yönetimi gibi konularda ebenin sorumlulukları konularına
yer verilir.

SAY203- Biyoistatistik

(3+0) 3 AKTS: 4

Bu ders, araştırma problemlerinin seçimi, verilerin toplanması, istatistiksel değerlendirmeye hazırlanması,
veri analizi yöntemleri, uygun olan parametrik ve non-parametrik tanımlayıcı testleri seçme ve yorumlama,
hemşirelik sorunları ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi, farklı araştırma yöntemlerinin özellikleri,
kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri, araştırmada etik sorunlar ve araştırma tasarımı, araştırmaların
eleştirel olarak değerlendirilmesi konularını içermektedir

IV. YIL (GÜZ)
EBE401– Bitirme Projesi I

(2+0) 2 AKTS:2

Bu ders, öğrencilerin lisans eğitimleri süresince derslerde gördükleri konulardan biri üzerinde veya
farklı bir yeni konu üzerinde araştırma yapması ve araştırma sürecinin tüm aşamalarını kullanma becerisi
gibi konuları içermektedir.
EBE403 – Internlik Programı I

(4+24) 16 AKTS: 28

Bu ders, bölüm tarafından belirlenen (zorunlu) ve öğrencinin ilgi duyduğu (elektif) belirli klinik
uygulama alanlarında yürütülen staj programı, öğrencilerin dört yıllık sürede öğrendikleri bilgi ve becerileri
uygulama alanlarında pekiştirmeleri, uygulamaları sırasında eleştirel düşünme ve karar verme, sorun
çözme, iletişim vb. becerilerini geliştirmeleri konularını içermektedir.

IV. YIL (BAHAR)
EBE402– Bitirme Projesi II

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, öğrencilerin lisans eğitimleri süresince derslerde gördükleri konulardan biri üzerinde veya
farklı bir yeni konu üzerinde araştırma yapması ve araştırma sürecinin tüm aşamalarını kullanma becerisi
gibi konuları içermektedir.
EBE404 – Internlik Programı II (S)

(4+16+0)12 AKTS: 28

Bu ders, bölüm tarafından belirlenen (zorunlu) ve öğrencinin ilgi duyduğu (elektif) belirli klinik
uygulama alanlarında yürütülen staj programı, öğrencilerin dört yıllık sürede öğrendikleri bilgi ve becerileri
uygulama alanlarında pekiştirmeleri, uygulamaları sırasında eleştirel düşünme ve karar verme, sorun
çözme, iletişim vb. becerilerini geliştirmeleri konularını içermektedir.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

EBE320- Jinekolojik Onkoloji

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, jinekolojik kanserlerin sınıflandırılması, etyolojik faktörleri, belirti ve bulguları, tanıları,
tedade tanı ve tedavi yöntemleri ve bakımı konusunda bilgileri içerir.
EBE321– Mesleki İngilizce

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu dersin amacı, ebelik öğrencilerinin mesleki yazıları okuma ve anlama becerilerini desteklemektir.

EBE405– Adli Ebelik

(2+0)2 AKTS:2

Bu ders, ebelik bilgi ve becerilerinin adli konularda nasıl kullanılacağı ve adli sorunlarla karşılaşıldığında
nasıl davranılacağı gibi konuları içermektedir.

EBE408- Adolesan ve Gebelik

(2+0)2 AKTS:2

Bu ders, adolesanın fiziksel ve psiko-sosyal gelişim özellikleri ve gebelik, doğum olaylarının adolesan
sağlığına etkilerine odaklanır.
EBE409 – Aile Dinamikleri

(2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, ailenin yapısı, organizasyon ve fonksiyonları, aile ilişkileri ve etkileyen faktörler, aile çatışmaları
ve sorunların çözümünü destekleyici yaklaşımlar gibi konuları içermektedir.
EBE305 – Genetik
Bu ders, kromozomlar ve genetik hastalıklar gibi konuları içermektedir.

(2+0+0) 2 AKTS: 3

