
SAĞLIĞIM İÇİN ÇALIŞANLAR                       HAYAT BİLGİSİ 

 
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y 

yazınız. 

(....) Hastaların yatarak tedavi olduğu yerlere eczane denir. 

(....) Aile sağlığı merkezleri, hastaneler, eczaneler sağlığımız için hizmet veren 

kurumlardandır. 

(....) Aile sağlığı merkezlerinin diğer adı sağlık ocağıdır. 

(....) Doktorun yazdığı ilaçları temin ettiğimiz yerler eczanelerdir. 

(....) Aile sağlığı merkezlerinde gelen hastalar yatarak tedavi edilebilirler. 

(....) Doktorlarla  iş birliği yaparak hataya bakan sağlık çalışanı diş hekimidir. 

(....) Hastalığımıza teşhis koyan ve tedavi eden sağlık çalışanı doktorlardır. 

(....) Aile sağlığı merkezlerinde her ailenin bir aile hekimi vardır. 

 

 

 

1) ....................................burda her ailenin aile hekimleri olur. Muayene, pansuman,   

aşı ve sağlık taramaları yapılan yerdir.  

2) Hastaların sağlık kontrollerini yaptırdığı, gerektiğinde yatarak tedavi olduğu ye-

re ........................denir. 

3) Doktorla iş birliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanı.........................dir. 

4) Hastaların ilaç temin ettiği yerlere ..............denir. 

5) Aile sağlığı merkezlerinin diğer adı...............................dır. 

6) Dişlerimizi muayene edip ağız sağlığımızla ilgilenen sağlık 

çalışanı.......................dir. 

7) Hastalığımızı teşhis edip tedavi eden sağlık çalışanına............................denir. 

Hastane Eczane Diş hekimi Doktor Hemşire  

Aile Sağlığı merkezi Sağlık ocağı 

Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadeler ile dolduralım. 



SAĞLIĞIM İÇİN ÇALIŞANLAR                      HAYAT BİLGİSİ 

Hazırlayan: hhocaninsinifi 

Benim görevim doktorun yazdığı 

ilacı temin etmektir. 

Hastaların hastalığını teşhis edip 

tedavi eden sağlık çalışanıyım. 

Benim görevim; dişleri muayene 

edip, ağız sağlığınız ile 

ilgilenmektir. 

Benim görevim doktorla iş birliği 

yaparak hastaya bakmaktır. 

Sağlık çalışanlarını meslekleri ile eşleştirelim. 

  Ben Burçin ilerde en büyük hayallerimden biri sağlık çalışanı olmak. Sağlık 

çalışanlarının çok fedakar insan olmaları beni bu alanda bir meslek sahibi olma 

hayali kurmama neden oldu. Hastaların hastalığını teşhis edip tedavi eden 

doktorlar, doktorla iş birliği yaparak hastaların sağlığına kavuşmasını sağlayan 

hemşireler, hastaların ilaçlarına ulaşmasını sağlayan eczacılar. Bu alanda bir sürü 

meslek var. Babam ise benim hastaların diş sağlığı ile ilgilenen diş hekimi olmamı 

istiyor. Bu alanda bir sürü meslek var ilerde fikrim daha da kesinleşir. 

Burçin neden sağlık çalışanı olmak istiyormuş? 

 

Burçin’in sağlık alanında bahsettiği meslekler hangileri? 

 

Burçin’in babası Burçin’in ne olmasını istiyormuş? 

 

Doktorla iş birliği yapıp hastaları tedavi edenler kimlermiş? 

Aşağıda verilen soruları metne göre cevaplandıralım. 

NE OLSAM? 


