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Hemşirelik Terimleri Sözlüğü
Hazırlayanlar: Hemşirelik Terimleri Çalışma Grubu Ankara: Türk
Dil Kurumu Yayınları, 2015, 967 sayfa ISBN 9789751631251
Bu eser; bilimsel kaynakların, sözlüklerin incelenmesi ile hazırlanmış olup
Türkçe ve İngilizce karşılığı belirlenmiş yaklaşık 10.000 tanımlanmış terim
içermektedir. Terimlerin yazılışında varsa Türkçe terimler tercih edilmiş,
yoksa yaygın dilde kullanılan mesleki söyleyişleri kullanılmıştır. Ülkemizde
hazırlanan ve Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından basılan bu sözlüğün
yabancı dilde yazılanlardan farkı, yalnızca sağlıkla ilgili terimleri içermeyerek
hemşirelik eğitimi, yönetimi ve uygulamalarında kullanılan diğer disiplinlerle
ilgili sözcüklere de yer vermiş olmasıdır.

Netter İnsan Anatomisi Atlası
6. Baskı – Türkçe
Çeviri Editörü: Prof. Dr. Meserret Cumhur
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2015, 636 sayfa
ISBN 9786053351689
Frank H. Netter 1906-1991 yılları arasında yaşamış ABD’li ressam, tıp
doktoru ve tıp ressamıdır. Dr. Netter’in çalışmaları, tıbbi konuların çizim
kullanılarak öğretilmesinde en iyi örneklerden bir tanesidir. ‘Netter İnsan
Anatomisi Atlası’ ise ilk kez 1989 yılında basılmıştır. Bu basımda kullanılan
anatomik çizimler Netter Collection’dan alınmıştır. Tüm dünyada 11 dile
çevrilen atlas, tıp ile ilgilenen pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. 25.
Yılını kutlama niteliğinde olan kitabın 6. Baskısı yeni çizimlere ve son teknolojilerle elde edilmiş olan radyalojik görüntülere yer vermektedir ki söz
konusu görüntüler tıp ve sağlık bilimleri alanında eğitim görmekte olan
öğrencilerin anatomik ilişkileri değerlendirmelerine imkan tanımaktadır. Bu
baskı aynı zamanda atlasın eski baskılardan alınmış olan çizimler de içermektedir. Bunların arasında Dr. Netter tarafından resmedilmiş olan sık gözlenen anatomik varyasyonlar da yer almaktadır ki bu çizimler anatomi laboratuarlarında gerçekleştirilen diseksiyonlar ile elde edilemeyecek bilgilerin
anlaşılması ve öğrenilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Atlas ilk kez bu
baskısında her bölümün sonunda klinisyenler, öğrenciler ya da eğitmenlerin
hızlıca göz atabilecek kas tabloları içermektedir. Öte yandan atlasta yer almakta olan tüm metinler Uluslararası Anatomistler Birliği Federasyonu (FIPAT) bağlamında Termonologia Anatomica’nın en son sürümü göz önünde
bulundurularak güncellenmiştir.

Bates Fizik Muayene
Anamnez Alma Kılavuzu

ve

Çeviri editörü: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
İstanbul: Nobel Tip Kitabevi, 2015, 994 ISBN 9786053351436

Bates’ Fizik Muayene Ve Anamnez Alma Kılavuzu, hastalarla konuşmayı,
fizik muayane yapmayı, hastaya yönelik konuları anlama ve değerlendirmeyi
klinik olarak uygulamayı öğrenen sağlık bilimleri öğrencileri için tasarlanmıştır. 11. Baskı öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracak birçok özelliğe
sahiptir. Bu değişiklikler önceki baskılardaki gibi üç kaynaktan gelmektedir:
öğrenciler ve öğretmenlerin soru ve geri bildirimleri; kitabın okunmasını
kolaylaştırma ve kullanımını etkinleştirme amacı; görüşme, muayene ve
sağlığın geliştirilmesi tekniklerin destekleyen yeni bulgular. Bates’in 11.
Baskısı öğrencilere hasta değerlendirme konusunda zamandan bağımsız
yetenekleri kazandırırken insan anatomisi ve fizyolojisiyle ilgili temel bilgileri
öğrenmelerine yardımcı olur. Her bölüm açıkça kanıta dayalı bakış açısını
yansıtmaktadır; bunu yaparken sağlık literatüründen yeni kanıtlarla içeriği
sıralarken önemli atıfları listelemiştir. 11. Baskı; yeni içerik, önemli revizyon
ve yeni birçok fotoğraf ve görseli, hasta değerlendirmeyle ilgili önemli yetenekleri öğrenmede öğrencilere yardımcı olması için sunmaktadır.
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