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ll i::rtfiilj:Jl llr*i;i"rinir"n duzeyrerde 'u'".,,.^r 
tant, acil mtidahaleleri ve gerekli

drizenleyebilen, rorunma ve izlemini yapabilen hekimler yetigtirmektir'

Acilt
tanln
teda'

)s
lar

ile

Stal H

dozlartnt s6YleYebilme ve

edefi
- rr saYabilme'

Hastalartn vital bulgularrnr olgebilme ve yorumlayabilme

Vizitlerde hastalartnt sunabilme'

Srvt-elektrolit gereksinimini hesaplamayt ve srk kullantlan ilaglartn

bunlarr order edebilme'

Epikrizyazmay|vehastakayrt|arlnrntutuImaslkonusundabi|givebecerikazanabi|me

Taburculuk kararr verebilme ve gerekli onerilerde bulunabilme'

Temelhavayo|ugirigimleriniyapabilme(Aci|veelektifentUbasyon,orofarengea|airway,balol

maske uYgulamast)

Nazogastrik ve idrar sondast takabilme'

UygunyaraveyanlKbaktmt,basitkesi|eriginsijti.|rteknik|erinivebenzeristeri|teknikgerektire

iglemleri uYgulaYabilme'

0. Temel ve ileri kardiak ya5am destefi uygulamalart konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilmt

1. Mide ytkama ve aktif komiir uygulayabilme'

2. iM, iV enjeksiYon YaPabilme'

3. Otoskopik, oftalmoskopik muayene yapabilme'

.4. EKG gekebilme ve deferlendirebilme'

.5. inhale/neb0lize gekilde ilaq uygulayabilme'

16. Tam kan saytmr, biyokimya, idrar tetkiki, arteriyel kan gazt gibi srk yaprlan laboratuvar tetkiklerl

hastaya uygun isteme ve deferlendirebilme

Radyolojik tetkikleri uygun gekilde isteyebilme ve yorumlayabilme

Travma hastalanna uygulanmast gereken ekipmanlarr(travma tahtast' boyunluk gibi) ve atellerL7.
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rf E'f .rn-a t"t 
"ikleri 

ni uygulayabilme

HastaYlmonitorizeedebilmevedefibriIatorcihaztntuygunhasta|ardaku||anabilme.

Venoz ve arteriyel kan alabilme ve damar yolu agabilme'

m Ctkttlart iilL---rr"nesini ve mental
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rcil servis hastastndan dogru oyKu ardtJrrrrrE'

leferlendirmesini YaPabilme'

\cil ve gok acil problemleri tantyabilme. Acil servise resusitasyon ihtiyacl olan hastantn ba9

!urumunda yapacaklartnt o$renebilme'

lastanedrgtndaaci|yardtmgerektirendurumlarttanryabilmevegerek|igirigimIeriuygulayabi|

\cil servise kalp-solunum durmast ile gelen olgularda yapmasl gerekenleri aqrklayabilme'

iolunum srkrntrsl, gofitis alrrsr ve kartn afrrsr gibi stk kargtlagrlan yakrnmalarda aylrlcl tanl yat

ve tedavisi konusunda bilgi ve beceri kazanabilme'

Akutasttm,konjestifkaIpyetmezIi[ivebronSitgibihastaIrklartnetkintantvetedl

uygulayabilme.

TravmayamaruzkaImrghastalarrnaciIservisbakrmvetedavi|eriniyon|endirebiIme.

Zehirlenmig hastantn acil servis baktmtntn esaslartnt uygulayabilme'

QevreseIetkenIernedeniy|eyaralanmrg/hasta|anmrgkigi|erinaci|bakrmesas|artntyapabi|me.

Acil servis hastalarrna gerekli olan girigimler igin hrzh bir gekilde karar verebilme ve uygulaya

Hasta-hekim, hekim-hekim ve hekim-hasta yakrnlarr iligkileri konusunda bilgi ve beceri kazat

'Konstj|tasyongerekenhasta|arttanryabi|mevei|giIibrangtanuygunkonsr.i|tasyonisteyebiln

, Hangi vakalart sevk edecegine karar verebilme ve uygun sevk kogullartnr sallayabilme

rusu

abilme
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bilme

rabilme
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ontemleri ve

$uresi, Ogrenme Hedefleri ve Ogrenm

vl llvl ::
; Kuramsal bilgiler v. temei-[rvr.mlartn ve uygutafriG'rtmut4artntn tanttlmast amactyla

inde efitim programrmrzda yer alan temel hekimlik uygulamalartntn uygulama basamaklartn

ve ofirenenlere uygulama imkanr saflanan oturumlardtr'

egitim:Acil serviste hasta baSlnda e[itim ve gozlem imkanr verilmektedir'

Deqerlendirme Yontemleri

Teorik igerikli sijzl0 stnav

me Kriterleri
; den 6o geger notun altnmast

Karqrlagtr!r her olguda

gerekli durumlarda

TYD basamaklartnt

sayabilir, uYgun

hastayt segiP TYD

Dog. Dr'

N.G.BECEREN
ileri Kardiak YaSam

Destegi
(1 saat)

Bag agrrsr ile gelen

hastantn tanlslnl

koyabilir, acil



primer sekonder

ba5 afirtlart ,

SAK

miidahelesini
yapabilir, korunma
y6ntemlerini saYabilir

Kann aErtst ile gelen

hastanln aYlrlcl tanlsl
yapabilir, acil

m0dahelesini YaPabilir

0nT-T
A

Dr.6Er.Uyesi

H.H.ARMA6ANKann aE Akut battn,
Akut apandisit
Gastroenterit,
Peptik ulser

Perforasyonlar,
Mvokart infarkt0s

Kartn Afrtst

Zehirlenmelere
Genel Yaklagtm

(1 saat)

Zehirlenme ile gelen

hastantn tanlslnl

koyabilir, acil

miidahelesini
vanabilir.

0nT-T-A Dr.0Er.UYesi A.OS(
Zehirlen

rtS

Travma Coklu Travma
(1 saat)

Coklu travma
hastastntn gerekli

muayensini YaPabilir,
onem slraslna g6re

gerekli

konsiiltasyonlarl
isteyebilir,
Acil mUdahalelerini

vaoabilir

OnT-T-A Dr.(Jgr.uyesl
?arezt I
Kas iske

AErrlart,

Kazalar

temi

Biling deEisikliEi ve

genel durumu bozuk

hastantn tanlslnl
koyabilir, gerekli

m0dahalelerde acil

mtidahalesini YaPabilir

T.A Dr.Oir.UYesi A.oS AY

Biling C

Hipota

liEi, )oK 9ok
(1 saat)

Alerjik reaksiYon ve

anaflaksi Sikayeti ile

gelen hastanln tanlslnl

koyabilir ve acil

-ii.lahalacini vanabilir

T-A

A.K

Dr.Otr.UYesi A'oS AY

Dispne

Deri di
llag Yat

KaStntl
stridor

Eil
ileri
erl

Urtiker ve

Anjioddem/ Alerjik

reaksiYon

Allerji-AnarlaKsl
(1 saat)

T-A

Kalp ritim
bozuklukl
annoan
baztlart
(bradikard
i. bloklar,
ta$iaritmil
er vb ) acil

miidahale
gerektiriP
yagamsal

6neme

I sahip

I oldufu

I igin bu

I diizeyde

I anlatrlmak
I rlr.

Dr.OEr.UYesi A.OSl0

Carprr Kalp ritm
bozukluklart

Disritmiler Kalp rllm oozuKluKrdl

olan hastayl
tanryabilmeli ve

gerekli acil tedavisini
yapabilmeli

Acil Hipertanslyon
(1 saat)

Hipertansif acilleri

tanryabilir
srnrflamastnt bilir,

ayrncr tanllarlnl ve acil

mUdahalelerini

TT-A-K Dr.0Br.Uyesi A.( ;KAY

qarp

Bag.

tl
nsl

Esansiyel

HipertansiYon

Mantar zehirlenme

bulgularrnr bilebilmeli,

tanrstnl koyabilmeli,

acil miidahalesini

A-K Dr.0gr.Uyesi K. \RAMAN

Kaflt
Zehi

lgr
:ler

Besin zehirlenmesi Mantar
(1 saat)

NSAI ilaglarrn Yan etki

bulgularrnr bilebilmeli,

tanrslnt koyabilmeli,

acil mUdahalesini

TT-A-K Dr.oEr.Uyesi K. ARAMAN

Bula

Zehi

lt-K sma

eler

ilag yan etkileri NSAI Ze

(1 saat)

CO ve Alkol TT.A-K Dr.0gr.Uyesi K. ARAMAN

Aordsvot Alkol ve madde



Ajitasyon

Biling de!
Zehirlenn

;ikll

ller

leri
kullanrmryla ilgili
sorunlar, CO

zehirlenmesi

Zehirlenmesi

(1 saat)
zehirlenmesi

bulgularrnr bilebilmeli,
tanrsrnr koyabilmeli,
acil mUdahalesini

Zehirlenn
Bulantt-K

rler Zehirlenmeler Organofosfat ve TCA
Zehirlenmesi
(1 saat)

Organofosfat ve TCA

zehirlenmesi

bulgularrnr bilebilmeli,
tanrsrnr koyabilmeli,
acil miidahalesini
vapabilmeli.

TT.A-K Dr.dfr.Uyesi K.KARA 4AN

Karrn a$n Kann travmalarr Kann Travmast
(1 saat)

Travmayla gelen
hastaya yaklagrmrnr

bilir, battn travmastnl
tanryabilir ve acil

mtidahalesini

vapabilir.

A Dr.6gr.Uyesi
H.H.ARMA6AN

Ba5 Airrsr
Ba$ ddnm
Biling de[i
Denge-har

ilgili sorun
kel
r

lrl
le

Kafa Travmasl Kafa Travmasr
(1 saat)

Travmayla gelen

hastaya yaklagrmrnr

bilir, kafa travmastnl
tanryabilir ve acil
mtidahalesini
yapabilir.

A Dr.OIr.Uyesi
H.H.ARMA6AN

Denge/har
ilgili sorun
Parezi/Par
Parestezi

Kel

r
izi

te Omurga
yaralanmalan

Omurga Travmast
(1 saat)

Travmayla gelen
hastaya yaklagrmrnr

bilir, omurga
travmastnt tanryabilir
ve acil mUdahalesini

Vapa bilir,

A Dr.Ogr.Uyesi K.KARAI AN

Biling deii; Ig KIBAS

Beyin Odemi
8ilin9 Bozuklugu
(1 saat)

Biling deligikli ile gelen
hastanrn aytncr tantsl
yapabilir, aytnct tantya
dzgii yardtmct teghis
yontemlerini sayabilir.
gerekli durumlarda
acil mtidahalesini

Yapa bilir.

A Dr.0!r.Uyesi
H.H.ARMA6AN

Atet
Hipotermi
Hipertermi

Srcak garpmasr,

Donma
Hipo-Hipertermi
(1 saat)

Ategi hipo/hipertermi
bulgularrnl sayabilir,
acil m0dahalesini
vapabilir,

TT-A Dr.Oir.Uyesi
H.H.ARMAGAN

llag yan etkileri Parasetamol
Zehirlenmesi

Parasetamol
metabolizmastnl
bilebilmeli,
parasetamol

zehirlenmesi
bulgularrnr bilebilmeli,
tanrsrnr koyabilmeli,
acil mtidahalesini
vaoabilmeli.

TT-A Dr.OIr.Uyesi A.OSKAy

Vajinal Kanat na Travma ile gelen

hastalar
Gebelikte Travma
(1 saat)

Gebe hastantn
fizyolojik anatomik
deligikliklerini
sayabilmeli, gebelikte
travma yaklaStmlannl

sayabilmeli ve acii
mi.idahalesinl
yapabilme

T-A Dr.Ogr.Uyesi A.OSKAy

ParezilPa ralifi
Kas lskelet Siften
A!rrlarr
Kazalar

Travma ile gelen

hastalar
Qocuk ve Yaglr

Travmalarr
(1 saat)

Qocuk ve yaglr

hastantn fizyolojik
anatomik
deligikliklerini
sayabilmeli, travma
yaklagrmlarrnl

sayabilmeli ve acil
mtidahalesini
vaoabilme

T.A Dr.OIr.Uyesi
H.H.ARMA6AN
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Ifrumu tanrmlayarak acil tedavisini

tedavi hakkrnda bilgi sahibi 6n islemleri YaParak, uzmana

.r'ndr ,trn si.ireli takip (izlem) ve kontrolUnil

ikincil ve Ucilnciil korunmadan

I Durumlar ile ilgili Ders igerigi ve 0

fa* yolu guu"nlilini sayabilmeli ve havayolu agma

ffi savabilmeli ve gerekli
* maaae kullanrmtna ait sorunlar ve ba$tmltltk

Of tiil -nrat-naa gerekli durumlarda kdtu haber verme

Z"hirl."rn. btlcrl.rtnl sayabilmeli ve !erekli durumlarda

Hekimlik Uygulamalarr igeri$i, O$renme Hedefleri ve Ogrenme

Genel ve soruna Y6nelik <jykii
ve soruna ydnelik 6YkU alabilme

Karmagtk olmaYan olgularda

bag boyun ve KBB muaYenesi

biling de[erlendirmesi ve

ruhsal durum muayenesi

delerlendirmesi ve ruhsal durum

Karmagrk olmaYan olgularda

digital rektal muaYene

Kargrlagtrir olgularda genel

durum ve vital bulgulart
durum ve vital bulgulartn

Karmagtk olmaYan olgularda
gdz, gdz dibi mubYenesi

Karmairk olmaYan olgularda

kas-iskelet sistem muaYenesi

KarSrlaSttEt olgularda

solunum sistemi muaYenesi

direkt radYografileri



I

EKG gekebilir ve sonuqlarlnl
dpEprl endi rebi l i r

17

t
uygulama 5 Karmagtk olmaYan olgularda

airwav uvgulvabilir

Ttlm Ogretim UYeleri

18

-fv
rsyon uygulaYabilme 5 Karma5rk olmaYan olgularda

defibrilasvon uveulaYabilir

Tiim Olretim UYeleri

Er yon yapabilme 3 Karmagrk olmaYan olgularda

ent0basvon YaPabilir

T0m 0!retim UYeleri

20 koma skalastntn delerlendirilebilme 4 Glaskow Koma skalastnt

deie rlendirebilir

Tiim OEretim UYeleri

27 H koma pozisyonu verebilme Hastaya koma Pozisyonu
verebilir

TUm Ogretim LlYeleri

H ra)
,b

lundaki yabanct cismi uygun manevra

ahilme

3 Karmaslk olmayan olgularda T0m 6lretim UYeleri

z5 llt yi am destegi sa!layabilme Krlavuz ve ydnergelere
uyarak ileri yagam desteBi

sailavabilir

Tiim Olretim UYeleri

24 K :!l ber verebilme 5 Karmagtk olmaYan

durumlarda hasta Yaktnlartna

ve hastaya kdt0 haber

verebilir

T0m Olretim UYeleri

z>

26

rrilz I collar (boyunluk) uygulayabilme 4 Boyunluk uygulaYabilir T0m Olretim UYeleri

/aSam destegi saElaYabilme 4 Temel yasam desteEi

saPlavabilir .

Tilm OEretim UYeleri

A il yr drmlartn organizasyonunu yapabilme Krlavuz ve y<inergelere

uyarak acil Yardrmlartn
orga nizasYonlartnt
sailavabilir

Ttim ogretim Uyeleri

DUzeyi Agtklama
arrklarI

. durumda Kllavuz / yoner8eye uyBurr urvrrluc uv6urqr"st' tuF-"

lrrI

velrrnlart
*Ond
toolun bi

rndirmeyi / deEerlendirmeyi yapa r, gereKll planla rl olulrurur' uvBurdr ve 5ur cv vs rv' 'vv'q' '| t 'e

ilendirir.
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