İlk ve Acil Yardım

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım Programı olarak amacımız; Hastane öncesi acil sağlık
hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen;
mevcut ve olası travmaları tanıyarak uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk
müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir
şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.
Bölümümüz alanında uzman, güçlü akademik kadrosu ile, teknolojide
yaşanan değişim ve piyasa beklentilerine uygun bir müfredatla önlisans
düzeyinde nitelikli eğitim verme misyonunu üstlenmektedir. Öğrencilerimizin
meslek hayatlarına sağlam ve emin adımlarla başlamalarını hedeflediğimiz
üniversitemizde, siz aday öğrencilerimizi aramızda görmek bizlere
büyük mutluluk verecektir. Hepinize eğitim sürecinizde ve hayatınızın
tüm aşamalarında başarılar dileriz.
Öğr. Gör. Büşra GÖK
Bölüm Tanıtımı
İlk ve Acil Yardım Programı, hastane öncesi acil
sağlık hizmetlerinin hızla gelişimi ve hizmetten
faydalanan acil hastaların tıbbi uygulama ihtiyacının
artması ve insan sağlığı ile doğrudan ilişkili olması
bu programın önemini arttırmaktadır. Hasta veya
yaralıya müdahalede bulunacak kişilerin, ilk ve acil
yardım eğitimi almış kişiler olması, yaşamın
sürdürülmesine, sakatlıkların önlenmesine, iyileşme
süresinin kısalmasına olumlu katkılar sağlar. Hastane
öncesi, hasta veya yaralıya acil bakım ve kurtarma ile
ilgili hizmet verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı
olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta veya yaralının
durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi
uygulamak önem teşkil etmektedir. Tüm bunların
yapılabilmesi için iyi eğitim almış ilk ve acil yardım
çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İlk ve Acil Yardım
Programı olarak amacımız; Hastane öncesi acil
sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve
ileri yaşam desteği verebilen; mevcut ve olası
travmaları tanıyarak uygun acil yaklaşımı yapabilen;
ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların
ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere
ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.
Ders müfredatı; temel dersler, ilk ve acil yardım alanının
mesleki dersleri olan Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık
Hizmetleri, Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği,
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Farmakoloji, Halk Sağlığı, Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi
Terminoloji, Meslek Etiği, Mesleki Uygulama gibi
dersler ile eğitim ve sağlık kurumlarında deneyimlenen
uygulama derslerinden oluşmaktadır. Bu temel ve
mesleki derslerin yanı sıra öğrencilerimiz, ilgi ve becerileri doğrultusunda, titizlikle hazırlanan müfredatımızın
içerdiği seçmeli derslere katılarak alanın gerektirdiği
uygun donanımın yanı sıra sosyal hayatlarında da
kullanabilecekleri birçok özelliğe (girişimcilik, takım
çalışmasına yatkınlık vb.) kazanabilirler. İlk ve Acil
Yardım Programının teorik ve uygulamaya dayalı ders
programı dikkat ve titizlikle hazırlanmıştır. Zorunlu
derslerle öğrencilerin alanda ihtiyaç duyacakları temel
bilgi ve becerileri kazanması, seçmeli dersler ile ilgi
duydukları konu ve alanlarla ilgili daha derinlemesine
bilgi edinmeleri gözetilmiştir. Öğrencilerimiz aldıkları
diploma ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel
yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil
Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol
Merkezleri ve Özel Ambulans Hizmetlerinde görev
alabilmektedirler. Bunun yanısıra dikey geçiş sınavı ile
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve
Sağlık Hizmetleri lisans programlarına devam edebilirler.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Mezunlarımız

Bölümümüz mezunları çağın gerektirdiği standartlarda gördükleri teorik ve uygulamalı dersler ile kamu ve özel sektöre ait
sağlık kurumlarında çalışabilirler. Sağlık sektöründeki ulusal ve uluslararası hızlı değişime uyum sağlayan ve gelişime açık ilk ve

acil yardım meslek elemanları olarak görev yapabilirler. Mezunlarımızın donanımlı bir altyapıya sahip olması için müfredatımız
her daim ulusal ve uluslararası standartlarda güncellenmektedir. Bölümümüzde, zorunlu dersler ile öğrencilerin sahada ihtiyaç
duyacakları temel bilgi ve becerilerin kazanması yanısıra seçmeli dersler ile ilgi duydukları konu ve alanlarla da bilgi sahibi olmaları

hedeflenmiştir. Üniversitemizin öğrencilerimize sunduğu ulusal ve uluslararası değişim programları ile sosyal, mesleki ve kişisel
gelişimleri çok yönlü olarak desteklenmektedir.
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