Acil tıp camiasının değerli üyeleri,
Bundan tam bir yıl önce birinci organizasyonuyla sizlerle buluşturduğumuz acil tıp okulu
(ATOK) bu yıl 3. okulunu yapmaktan büyük gurur duymaktadır. 3. Okulumuz bu yıl yine Ege’
nin gözdesi İzmir’ de Ege Üniversitesi Tıp fakültesinde yapılacaktır. 3. Okul konumuz
“ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ” olacaktır.
Türkiye’ de toksikoloji özellikle klinik toksikolojinin bu hasta grubuna bakan tanı ve
tedavisini, izlemini üstlenen branş olarak acil tıbbın ve uzmanlarının sahiplenmesi gereken bir
alandır. Toksikoloji hastalarının tüm tanı ve tedavi işlemlerini üstlenen bir branş olarak bu
konuya gereken akademik önemini verilmediği düşünüldüğü için acil tıp okulu bu yaz
okulunun konusunun acilde klinik toksikoloji olarak belirlemiştir. Çok kısa bir süre sonra bu
alanın acil tıbbın bir üst ihtisas alanı olacağı düşünülecek olursa bu alanda acilcilerin birçok
çalışma yapması gerektiği aşikardır. İlk taşı ATOK koysun daha sonra nasılsa inşaatın devamı
gelir dedik ve bu nedenle 3. Okulumuzu klinik toksikoloji olarak belirledik…
3. ATOK hem asistan hem de uzmanlarımıza açıktır. 3. Okul programımızda teorik dersler
öğleden önce dört saat, öğleden sonrada eğitimcilerin kontrolünde olgu sunumları (dört ayrı
olgu) standart hale getirilmiş olgular üzerinden bire bir tartışılarak klinik toksikoloji
workshop’ ı olarak yapılacaktır. Klasik bir eğitimden ziyade workshoplarla tartışarak, ayırıcı
tanıya yönelik konuşarak ve tedaviyi konuşarak öğrenme klinik toksikoloji alanında bir ilk
olma özelliği taşımaktadır. Daha önce EKG, havayolu, İKYD vb. workshoplar yapıldı fakat
klinik toksikoloji alanında hiç workshop yapılmadı bu yönüyle de ATOK bir yenilik
sunmaktadır. Türkiye’ de klinik toksikoloji alanında bir ilk özelliği taşıyan toksikoloji
okulumuza tüm acil tıpçılar davetlidir.
İzmir’ in en güzel dönemlerinden biri olacağı için program 2 günle sınırlandı. Birazda gezip
tozmak lazım değil mi …Pazar günü İzmir’i veya Çeşmeyi veya Kuş adasını veya Foça’ yı 
(ne çok seçenek var değil mi?) gezmek isteyenler için boş bırakıldı.
12 ATOK eğiticimizle (ATOK KLİNİK TOKSİKOLOJİ EĞİTİCİ GRUBUMUZ)
yapacağımız klinik toksikoloji okulumuzda workshoplar nedeniyle sayı 120 kişiyle (4 ayrı
salon workshoplar için kullanılacaktır) sınırlandırılmıştır. 3. ATOK’ a katılım ücretsizdir. Bu
okula asistanlarımız dışında acil tıp uzmanlarımızın da katılma hakkı olduğundan ve sayı 120
ile kısıtlandığı için elinizi çabuk tutmakta fayda vardır. Ege Üniversitesi Tıp fakültesine
oldukça yakın, temiz ve konforlu olması fiyatlarının da uygun olması nedeniyle Ege
Üniversitesi Misafirhanesinde 15 Mayıs’ a kadar, 22-23 Haziran 2012 tarihleri için tüm
misafirhane yatakları rezerve edildi. Ege Misafirhane toplamda 70 kişiye yakın konaklama
imkanı sağlamaktadır. Klinik toksikoloji okuluna katılmak isteyen uzman ve asistanlarımızın
misafirhane rezervasyonu içinde ellerini çabuk tutmalarında fayda vardır (Misafirhane de
günlük konaklama + kahvaltı 40-50 TL arasında değişmektedir).
3. Klinik Toksikoloji okuluna katılmak için dernek sekreterimize kaydınızı yaptırmanız
gereklidir. (Menderes HAZIR, Cep: 0 535 835 92 70, Tel: +90 312 4261214 Fax: +90 312
426 12 44
E-Mail: mendereshazir@gmail.com
mail@atuder.org.tr )
22-23 Haziran 2012’ de sizleri Egenin incisi İzmir’ de görmekten mutluluk duyacağız… 3.
ATOK ta görüşmek üzere..
Doç. Dr. Selahattin KIYAN

ATOK Başkanı veya Müdürü (Kimisi de müdürü seviyor..)
Not: 3. ATOK PROGRAM
SUNULACAKTIR…
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