
 
  

1. Komite: Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemopoetik Sistem Komitesi- Dönem 3, Türkçe 
Dersin Adı Saati Amacı Hedefi Hocası 
Hastane öncesi bakım 1 Hastane öncesi hastaya yaklaşım prensiplerini 

öğrenmek 
Bu dersin sonunda  
1.Bir hekim hastane öncesinde TYD uygulamasını,  
2. Olay yerinde transport sırasında hastanın ihtiyaç duyduğu DYD ve İleri YDğini,  
3. Nakil sırasında hastanın hangi merkeze transfer edileceği konucsunda gerekli bilgileri, 
4. Anbulans ile 112 KKM arasındaki iletişim kurallarını öğrenecek. 

 

Yaralanma ve kanamalarda 
ilk yardım ve acil kan 
transfüzyonu 

2 Kanamalı hastaya ilk yardım prensiplerini 
öğretmek. 

Bu dersin sonunda 
1. Kanamalı hastada kanamanın ciddiyetini, 
2. Hastaya kan verme zamanını, 
3. Kan nakli sırasında muhtemel komplikasyonları ve buna yönelik tedavileri, 
4. Kuagülopatiye yaklaşımı öğrenecek  

 

Acil Serviste 
premedikasyon, analjezi ve 
anestezi. 

1 Acil Serviste ağrılı hastaya uygulanacak 
premedikasyonu öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1. Sedoaneljezi prensiplerini, 
2. Analjezi ve anestezinin acildeki önemini, 
3. Anesteziye bağlı komplikasyonları ve müdahaleyi, 
4. Vakaya göre hangi ajanın secileceğini öğrenecek. 

 

Acil Serviste Laboratuar ve 
Görüntüleme 
Yöntemlerinin Kullanımı. 
Ne ? Ne Zaman? Niçin? 

1 Hastaların durumuna göre hangi tetkik ve 
görüntülemelerin yapılacağını öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1. Ne zaman ve nasıl tetkik isteneceği, 
2. bunların değerlendirilmesini,  
3. Gerekli durumda raporlandırılmasını, 
4, Sonuca göre müdahaleyi öğrenecek. 

 

Acil serviste yüksek ateş ve 
yönetimi 

1 Yüksek ateşli hastayı değerlendirme ve 
müdahaleyi öğretmek. 

Bu dersin sonunda 
1. Yüksek ateşin vital bulgulara etkisini,  
2. Ateşin kaynağını bulmayı, 
3. Yüksek ateş çeşitlerini, 
4. Erişkin ve çocuklarda yüksek ateş etkisinin farklarını, 
5. Müdahale etme zamanını öğrenecek. 

 

Anaflaksi ve acil tedavi 
 

1 Anaflaktik hastayı tanıma ve tedavi etmeği 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1. Anaflaksinin ciddiyetini, 
2. Sebeplerini ve Patofizyolojisini, 
3. Tedavi yaklaşımlarını ve özellikle adranalini tedavideki yerini, 
4. Hastanın stabilizasyonunu ve taburculuk zamanını öğrenecek. 

 

Tetenoz ve kuduz 1 Tetanoz ve kuduz hastasına yaklaşımı öğretmek Bu dersin sonunda 
1. Kuduz ve tetanozdan nasıl ve ne zaman şüpheleneceğini, 
2. Kuduz hastasını ne zaman karantinaya alması gerektiğini, 
3. Kuduz ve tetanozun evrelerini, 
4. Her iki hasta için aşı ve takvimini ve ilgili yerlere bildirimini  
5. Her iki hastalıktan korunma yöntemlerini öğrenecek. 

 

 
 



2. Komite: Solunum ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları Komitesi-Dönem 3, Türkçe 
Dersin Adı Saati Amacı Hedefi Hocası 
Temel yaşam desteği 1 Kardiyopulmoner arrest hastasına yaklaşımı 

öğretmek 
Bu dersin sonunda 
1. KPA hastalarının tanınmasını, 
2. 112 i aktif hale getirmeyi, 
3. Havayolu kontrolünü, 
4. Göğüs kompresyonu ve solunumu, 
5. OED kullanımını ve hastanın monitörize edilmesini öğrenecek. 

 

İleri kardiyak yaşam desteği 1 Kardiyopulmoner arrest hastalarında İKYD 
algoritmasını öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1. İKYD sırasında medikasyonları, 
2. ETE uygulamalarını, 
3. Ventilatör kullanımını 
4. Post arrest sendrom ve komplikasyonların yönetimini öğrenecek.   

 

Acil serviste nefes darlığı 
ve göğüs ağrılı hastaya 
yaklaşım 

2 Nefes darlığı ve göğüs ağrılı hastaya 
yaklaşımı öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı olan hastayı tanımayı, 
2. Bu hastalarda mortal seyreden durumları tespit etmeyi, 
3. Anti iskemik tedavi yaklaşımlarını, 
4. Nedenlerin ayırıcı tanısı,  
5. Duruma göre hangi tetkiklerin isteneceği öğrenecek. 

 

Onkolojik aciller 1 Onkolojik hastaya yaklaşım metodlarını 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Onkolojik hastaların diğerlerinden olan farklarını, 
2. Altta yatan onkolojik nedeni, 
3. Kemoradyoterapilere bağlı komplikasyonları, 
4. Altta yatan nedene yönelik tedaviyi öğrenecek 

 

Elektrolit imbalansı ve 
tedavisi 

2 Elektrolit imbalansının tanınması ve ilk 
tedavisini öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Hipo/Hiper natremi, potasemi, kalsemi ve magnezemiyi, 
2. Bunların klinik bulgularını, 
3. Tedavi yaklaşımlarının ve monitörizasyonunu öğrenecek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Komite: Sindirim Sistemi Hastalıkları Komitesi-Dönem 3, Türkçe 
Dersin Adı Saati Amacı Hedefi Hocası 
Zehirlenmelerde genel 
tedavi prensipleri ve 
dekontaminasyon 

1 Zehirlenme hastasına temel yaklaşımı öğretmek Bu dersin sonunda 
1.Zehirlenme hastasının tanıması, 
2. Bu hastaların ilk değerlendirmesi ve monitörizasyonunu, 
3. Tedavi prensipleri ve dekontaminasyonunu öğrenecek. 

 

Hayvan ısırıklarında ilk 
yardım 

1 Hayvan ısırıklarında ilk yardımı öğretmek Bu dersin sonunda 
1.Isırılmış hastayı tanımasını, 
2. Bu hastaların ilk değerlendirmesi ve monitörizasyonunu, 
3.Yılan ve akrep serumu uygulamasını, 
4.Temel destek tedavilerini ve takibini, 
5.Hastaların ne zaman taburcu edilebileceğini öğrenecek. 

 

Çevresel aciller (Donuk, 
yanık ve sıcak 
çarpmalarında ilk yardım) 

1 Donuk, yanık ve sıcak çarpmalarında ilk yardımı 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1. Donuk, yanık ve sıcak çarpması olan hastayı tanımasını, 
2. Bu hastaların ilk değerlendirmesi ve monitörizasyonunu, 
3.Bu hastalarda temel tedavi prensiplerini ve hasta takibini, 
4.Yanık yüzdelerini ve sıvı tedavisini, 
5. Hastaların ne zaman taburcu edilebileceğini öğrenecek. 

 

Karın ağrılı hastanın acilde 
yönetimi. 

1 Karın ağrılı hastaya acilde ilk yaklaşımı 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Karın ağrılı hastanın acilde tanınması, 
2.Mortal seyredebilecek karın ağrısı sebeplerinin erken tanınması, 
3.Bu hastalarda ayırıcı tanı ve kesin tanıda takip edilecek yolun bilinmesi, 
4.Hastaların erken dönem tedavilerinin başlanması, 
5.Sebebe yönelik olarak hangi branşlarla irtibata geçileceği, 
6.Takip gereken hastaların acil serviste takibini öğrenecek. 

 

GIS kanamalı hastanın 
acilde yönetimi, 

1 GIS kanamalı hastaya acilde ilk yaklaşımı 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.GIS kanamalı hastaların acilde erken dönemde tannıması, 
2. Bu hastaların ilk değerlendirmesi ve monitörizasyonunu, 
3. Temel destek tedavilerini ve takibini, 
4.Endoskopi öncesi hazırlığını öğrenecek. 

 

Gastroenteritli hastaya 
yaklaşım 

1 Gastroenteritli hastanın acil serviste tanı ve 
tedavisini öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Gastroenteritli hastaların acil serviste tanınması, 
2.Tiplerinin bilinmesi, 
3. Bu hastalarda sıvı replasman tedavisinin planlanmasını, 
4.Yatış ve ayaktan tedavi edilecek hastaların ayırımı, 
5.Ayaktan tedavi edilecek hastalarda seçilecek ajanları öğrenecek.  

 

CO2-Metanol-Parasetamol 
zehirlenmesi ve Salisilizm 

2 CO2-Metanol-Parasetamol ve Aspirin 
zehirlenmesinin yönetimini öğretmek 

Bu dersin sonunda. 
1. CO2-Metanol-Parasetamol ve Aspirin zehirlenmesinin acil serviste tanımasını, 
2.Bu hastaların monitörizasyonunu, 
3.Tedavi prensiplerini ve antidotlarını, 
4. Ne zaman nasıl taburcu edilebileceğini öğrenecek. 

 

 
 
 



5. Komite: Sindirim Sistemi Hastalıkları Komitesi-Dönem 3, Türkçe 
Dersin Adı Saati Amacı Hedefi Hocası 
Şuuru kapalı hastaya 
yaklaşım 

1 Şuuru kapalı hastanın tanınması ve 
stabilizasyonunu öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Şuuru kapalı hastanın tanınması, 
2.Hastanın acil serviste monitörizasyonu, 
3.Olası sebeplerin bilinmesi ve ayırıcı tanısı, 
4.Koma kokteylini, 
5. Bu hastalarda tanıya götürecek algoritmik yaklaşımın bilinmesi, 
6.Sebebe göre tanı konulmuş hastada hangi tedavinin uygulanacağını öğrenecek. 

 

Travma resüsitasyonu 1 Travma hastasının stabilizasyonunu öğretmek Bu dersin sonunda 
1.Travma hastasının acil serviste tanınması, 
2. Hastanın monitörizasyonu, 
3.Hastalarda spinal hattın korunmasını, 
4.Sıvı ve kan replasmanı durumlarını ve yönetimini, 
5.Şok durumunun tanınması ve yönetimini öğrenecek. 

 

Kırık çıkıklarda ilk yardım 1 Kırık çıkıklarda ilk yardım ve stabilizasyonu 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Kırık-çıkık hastasının acil serviste tanınması, 
2.İlk yapılacak müdahale ve stabilizasyonunu, 
3.Kırık-çıkık tiplerini ve olası koplikasyonlarını, 
4.Alçı-atel yapılma durumları ve nasıl yapılacağı öğrenecek. 

 

Akut strok ve acil yönetimi 1 Akut inmeli hastalarda ilk yardımı ve 
stabilizasyonu öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Akut inme ile gelen hastanın acilde tanınmasını, 
2.Bu hastaların monitörizasyonunu, 
3.Hastalarda istenecek görüntüleme ve laboratuar tetkiklerini, 
4.İnme tipleri ve ayırıcı tanısını, 
5. Sebebe göre tanı konulmuş hastada hangi tedavinin uygulanacağını öğrenecek. 

 

Acil serviste kalabalık ve 
personel yönetimi 

1 Acil serviste kalabalık ve personel yönetimini 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Acil serviste hasta ve hasta yakınları ile iletişimin nasıl olacağı, 
2.hasta yakınlarının nasıl bilgilendirileceği, 
3.Etkili personel kullanımı ve yönetimini öğrenecek. 

 

Acil serviste nöbet geçiren 
hastaya yaklaşım 

1 Acil serviste nöbet geçiren hastaya ilk yaklaşımı 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Acil serviste nöbet geçiren hastanın erken dönemde tanınmasını, 
2.Bu hastalarda ilk yapılacak müdahale ve stabilizasyonunu, 
3.Nöbet tipleri ve tiplere göre tedavilerini, 
4.Status epileptikusun tanınması ve müdahalesi, 
5.Ne zaman nicin görüntüleme isteneceğini öğrenecek. 

 

 

 
 
 
 
 
 



5. Komite: Sindirim Sistemi Hastalıkları Komitesi-Dönem 3, Türkçe 
Dersin Adı Saati Amacı Hedefi Hocası 
Şuuru kapalı hastaya 
yaklaşım 

1 Şuuru kapalı hastanın tanınması ve 
stabilizasyonunu öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Şuuru kapalı hastanın tanınması, 
2.Hastanın acil serviste monitörizasyonu, 
3.Olası sebeplerin bilinmesi ve ayırıcı tanısı, 
4.Koma kokteylini, 
5. Bu hastalarda tanıya götürecek algoritmik yaklaşımın bilinmesi, 
6.Sebebe göre tanı konulmuş hastada hangi tedavinin uygulanacağını öğrenecek. 

 

Travma resüsitasyonu 1 Travma hastasının stabilizasyonunu öğretmek Bu dersin sonunda 
1.Travma hastasının acil serviste tanınması, 
2. Hastanın monitörizasyonu, 
3.Hastalarda spinal hattın korunmasını, 
4.Sıvı ve kan replasmanı durumlarını ve yönetimini, 
5.Şok durumunun tanınması ve yönetimini öğrenecek. 

 

Kırık çıkıklarda ilk yardım 1 Kırık çıkıklarda ilk yardım ve stabilizasyonu 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Kırık-çıkık hastasının acil serviste tanınması, 
2.İlk yapılacak müdahale ve stabilizasyonunu, 
3.Kırık-çıkık tiplerini ve olası koplikasyonlarını, 
4.Alçı-atel yapılma durumları ve nasıl yapılacağı öğrenecek. 

 

Akut strok ve acil yönetimi 1 Akut inmeli hastalarda ilk yardımı ve 
stabilizasyonu öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Akut inme ile gelen hastanın acilde tanınmasını, 
2.Bu hastaların monitörizasyonunu, 
3.Hastalarda istenecek görüntüleme ve laboratuar tetkiklerini, 
4.İnme tipleri ve ayırıcı tanısını, 
5. Sebebe göre tanı konulmuş hastada hangi tedavinin uygulanacağını öğrenecek. 

 

Acil serviste kalabalık ve 
personel yönetimi 

1 Acil serviste kalabalık ve personel yönetimini 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Acil serviste hasta ve hasta yakınları ile iletişimin nasıl olacağı, 
2.hasta yakınlarının nasıl bilgilendirileceği, 
3.Etkili personel kullanımı ve yönetimini öğrenecek. 

 

Acil serviste nöbet geçiren 
hastaya yaklaşım 

1 Acil serviste nöbet geçiren hastaya ilk yaklaşımı 
öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Acil serviste nöbet geçiren hastanın erken dönemde tanınmasını, 
2.Bu hastalarda ilk yapılacak müdahale ve stabilizasyonunu, 
3.Nöbet tipleri ve tiplere göre tedavilerini, 
4.Status epileptikusun tanınması ve müdahalesi, 
5.Ne zaman nicin görüntüleme isteneceğini öğrenecek. 

 

 

 
 
 
 
 
 



6. Komite: Halk sağlığı, Aile Hekimliği, Biyoistatistik ve Tıp Etiği Komitesi-Dönem 3, Türkçe 
Dersin Adı Saati Amacı Hedefi Hocası 
Felaket tıbbı ve hastane afet 
planı 

1 Felaket durumunda yapılacakları-hastane afet 
planının nasıl yapılacağını öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Falaketin ne olduğunu, 
2.Falaket durumunda nasıl haraket edileceği ve triaj uygulamasını, 
3. Hastane afet planının nasıl yapıldığı, 
4.Pratikte uygulamanın nasıl olacağını öğrenecek. 

 

Yara bakımı ve kapama 
teknikleri 

1 Yara bakımı ve kapama tekniklerini öğretmek Bu dersin sonunda 
1.Yara ve yara çeşitlerinin ne olduğu, 
2.Sütür metaryalleri ve tipleri 
3.Hangi sütürün hangi keside kullanılacağı, 
4.Sütür tekniklerini ve sütürlerin kaç gün sonra alınacağını öğrenecek. 

 

Dünyada ve Türkiye de acil 
sağlık sistemleri 

1 Dünyada ve Türkiye de acil sağlık sistemlerinin 
tiplerini öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Dünyada ve Türkiye de acil sağlık sistemlerinin tiplerini, 
2. Bu tiplerin birbirleri ile kıyaslaması avantaj ve dezavantajları, 
3.Türkiyede tercih edilen sitemin pratikte uygulamalarının yansımasını öğrenecek 

 

Bilgiye ulaşma ve kullanma 1 Bilgiye ulaşma ve kullanma yollarını öğretmek Bu dersin sonunda 
1.Hangi bilgiye hangi yolla ulaşılabilineceği, 
2.Elde edilen bilginin uygun kullanımının nasıl olabileceğini öğrenecek. 

 

Acil Serviste görüntüleme 1 Acil Serviste görüntüleme tipleri ve hangisinin 
seçileceğini öğretmek 

Bu dersin sonunda 
1.Görüntüleme tipleri ve birbirlerine üstünlüğü, 
2.Hangi hastada hangi görüntülemenin istenmesi gerektiği, 
3.yapılan görüntülemelerin nasıl yorumlanacağını öğrenecek. 

 

Acil Serviste 
konsültasyonlar 

1 Acil Serviste konsültasyonların ne zaman ve nasıl 
isteneceğini öğretmek. 

Bu dersin sonunda 
1.Konsültasyonun ne olduğunu, 
2.Ne zaman niçin istendiğini, 
3.Nasıl istendiğini öğrenecek. 

 

 


