
Acil servislerimiz, yıllık doksan milyon hastanın başvurduğu, her gün afet, her gün    
olağan üstü hal, her gün insanüstü bir çalışma gücü, özveri ve tabii ki en başta insan 
sevgisi ve hayatı korumak, yaşamları kurtarmak… Uygun müdahalenin ve iyi hasta 
bakımının yüz güldürücü sonuçlar verdiği, ölümün ve sakatlığın engellenmesine 
yönelik tıbbi, vicdani ve insani müdahaleler… Ölümle doğumun, sevinçle, hüznün 
aynı anda yaşandığı acil servislerimizde çalışan ordusunun en önemli unsurlarından 
birisi olan acil hemşireleri… Sağlık hizmetinin kalitesinin, verilen tedavinin 
uygunluğunun, acil servis düzeninin sağlanmasındaki en önemli gücümüz…  Yine 

birlikteyiz... Mezuniyet sonrası eğitimlerimiz devam ediyor. Acil Tıp Hemşireliği konusunda eğitim 
ihtiyacı oldukça; ATOK olarak bu ihtiyacı karşılamak ve Acil Tıp Hemşireliğinde eğitim boşluğunu 
doldurmak için sizlerleyiz.

1. Acil Hemşireliği Okulumuzu Ocak 2013' de İstanbul' da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, 2. Acil 
Hemşireliği okulumuzu da Nisan 2013 de Ege Üniversitesi' nde yapmıştık. Her iki okulda, toplamda 
650 acil hemşiresi, paramedik ve ATT eğittik. 3. okulumuzu ise daha çok klinik pratiğe yönelik bir kurs 
formatında hazırlamaya özen gösterdik. 

3. Okul ve Hemşirelik Sempozyumu programında İzmir Kuzey ve Güney Hastaneleri Genel 
Sekreterlerimiz, İzmir İl Sağlık Müdürümüz,  Acil Sağlık Hizmetleri Müdürümüz, Ege, Dokuz Eylül, 
Katip Çelebi Üniversitelerimizin Sayın Dekanları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız, İzmir' de 
bulunan tüm eğitim araştırma hastanelerinin eğitim ve idari sorumluları bizlerle olacaklar.

Sempozyumumuzun ilk gününde ATOK' un marka kursu olan yla beraber, yeni bir marka 
olma yolunda ilerleyen muzu ATOK müdür yardımcımız Sayın Doç. Dr. İsmet 
PARLAK hocamızla siz acil hemşirelerimize sunacağız. Bu kurslarla acil hemşirelerimiz 

2. günde resüsitasyon paneliyle temel yaşam desteği, ileri kardiyak yaşam desteği uygulamalarını son 
bilgiler ışığında önce teorik dinleyecek öğleden sonraki pratik uygulamalarla da 

 Şok hastanın tanınması, tedavisi, multiple travma 
hastasına yaklaşım ve bu hastalıklarda ekip çalışmasının önemini kavrayacaktır. Günün ikinci yarısında 
acil serviste sıkça kullanılan damaryolu uygulamalarını (periferik, santral yol ve intraosseöz yol), bu 
damaryollarının açılmasına yardımcı yeni cihazları tanıyacak 

 

Amacımız özellikle devlet hastaneleri ve periferde sağlık hizmeti 
veren acil hemşirelerimize tamamen pratiğe yönelik net, uygulanabilir, kolaylaştırılmış bilgiler sunmak. 

EKG kursu
Acilde Havayolu Kursu

EKG okuma, 
yorumlamayı öğrenecek, acilde entübasyon yapabilecek, hızlı ardışık entübasyon ilaçlarını ve özel hasta 
gruplarında hangi ilaçları seçmesi gerektiğine karar verebilecek, laringeyal tüp, combitüp, laringeyal 
mask airway (LMA), video laringoskop kullanımını ve zor havayolu yönetimi konusunda pratik 
uygulamaları maketler üzerinde uygulayarak öğreneceklerdir.  

defibrilatörü tanıyacak, 
kullanımını öğrenecek, ileri kardiyak yaşam desteği uygulamalarını simülasyonlu maketler üzerinde 
vakalarla uygulama şansı bulacaktır. Ve resüsitasyonda ekip çalışması üzerine pratik yapma ve 
uygulamada sıkça yapılan hataları tartışacaktır.

(ultrasonografi, i.o kit ve damaryolu 
görüntüleme) ve kullanımlarını öğrenecektir. 
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Acilde en sık kullanılan kardiyovasküler, solunumsal ilaçların hazırlanışı, infüzyon cihazı kullanımı, olası 
komplikasyon ve yan etkileriyle mücadele etmeyi, yine sıkça kullanılan sedoanaljezik ilaçlar ve acilde 
sıkça görülen zehirlenmelere yaklaşım ve antidot kullanımını öğreneceklerdir. 

 Bu kurslara katılım sonrasında alacağı katılım belgesinde "EKG, 
havayolu uygulamaları, defibrilatör kullanımı konusunda eğitim almıştır" yazacaktır. Acil hemşiresinin 
eğitim alması durumunda yapabileceği girişimleri kapsayan kurslarımız, acil hemşirelerinin, acil 
servisteki uygulamalarda primer rol almasında yasal olarak ellerinin güçlenmesini ve bu işlemleri hem 
klinik pratik içerisinde hem de yasal olarak yapmaya hak kazanmalarını sağlayacaktır. Bu noktada 
okulumuza katılım,

Ülkemizde 20 yıllık bir uzmanlık alanı olan acil tıp, uzman sayısı bine yaklaşan, bin beş yüze yakın acil 
asistanı ve binlerce acil servis hemşiresiyle, tüm bileşenleriyle halen çok hazırlıklı ve donanımlı hizmet 
veremeyen bir birim olup ve fakat bu hizmet kalitesinin her geçen gün eğitimli personelle artacağına 
inanan biz acil tıp profesyonelleri, sizleri acil tıp asistanlarınızla, pratisyen ve aile hekimlerinizle, 
hemşirelerinizle, paramedik, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurlarınızla acil hemşirelik okulu ve 
hemşirelik sempozyumuna, bu bilimsel şenliğe davet ediyoruz. Sizlerle çok daha güçlüyüz…
Haydi acilciler okula...

B
müdahalesi ve tedavi yönetimi hakkında bilgi ve beceriye sahip olacak ve acilde hayat kurtarıcı girişimler 
ve uygulamalara hakim olacaktır.

hemşirelik hizmetleri uygulamalarının yasal yönünü de rahatlatmakta ve önünü 
açmaktadır.

Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü

u sempozyumumuzla acil hemşiresinin en sık karşılaştığı ölümcül hastalıkların tanısı, ekip çalışması, 
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