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ACİL BAKIM HEMŞİRELİGİ SERTİFİKALI EGİTİM PROGRAMI 

STANDARDI 
 

 

l. EGİTİMİN ADI 
 

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 
 

2. EGİTİMİN AMACI 
 

Bu sertifikalı eğitim programının amacı, akut olarak ortaya çıkan fiziksel ya da psikolojik sorunları olan 

bireylerin bakımından sorumlu, kritik ve kannaşık basta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yeterli 

bilgi , beceri ve tutuma sahip hemşireler yetiştim1ektir. 
 

3. EGİTİMİN HUKUKi DAYANAGI 
 

Bu sertifikalı eğitim programında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır. 

1.   04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim 

Yönetmeliği 

2. 08.03.2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği 

3. 16  Ekim  2009  tarihli  ve  27378  sayılı  Yataklı  Sağlık  Tesislerinde  Acil  Servis  Hizmetlerinin 

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 
 

4. EGİTİM İLE İLGİLİ TANIMLAR 
 

Acil Sağhk Hizmetleri Acil hastalık ve yaralanma hallerinde , konusunda özet eğitim almış ekipler 

tarafından, ııbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında 

sunulan tüm sağlık hizmetleridir. 
 

Acil Servis  Hizmetleri: Ani gelişen hastalık, kaza. yaralanma ve benzeri  beklenmeyen  durumlarda 

oluşan sağlık sorunlannda sakatlık ya da ölümden korunması amacıyla hastanın, acil serviste görevli 

sağlık personeli tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi , tanısının konulması, tıbbi 

müdahale ve tedavisinin yapılması için yataklı sağlık tesislerinde sunulan acil sağlık hizmetleridir. 
 

Acil Servis: Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluştan ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler 

ıarafmdan kun1lmuş yataklı sağlık tesisleri bünyesinde yer alan acil servisleridir. 
 

Acil Ünitesi: Acil hastalara ilk yardım, temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği hizmetlerinin 

verilebildiği, en az bir odadan oluşan acil sağlık birimidir . 
 

Üçüncü Seviye Acil Servis: Bünyesinde Dahiliye , Genel cerrahi. Kadın hastalıkları ve Doğum, Çocuk 

Sağlığı ve HastalıkJarı, Ortopedi ve Travmatoloji ile Beyin Cerrahi, Kardiyoloji, Nöroloji, Anestezi ve 

Reanimasyon branşlarında ve bu branşlara ilave olarak hasta yoğunluğuna göre gerektiğinde diğer 

branşlarda da 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak uzman düzeyinde acil sağlık hizmeti 

verilebilen acil servislerdir. 

Acil Bakım Hemşireliği: Akut olarak ortaya çıkan fiziksel ya da psikolojik sorunların hemşirelik 

tanısının konulması, hastanın tedavisi, bakımı ve değerlendirilmesidir. 

Klinik rehber hemşiresi: Acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına katılanların klinik 

uygulamalarını sağlayan, kurumun politikaları ve prosedürleri doğrultusunda bilgi ve tecrübesini klinik 

alanda paylaşan hemşirelerdir. 
 

5. EGİTİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI 
 

Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür. 
 

1. Eğitimin başlangıcında, eğitim süresince geçerli olan kurallar ve uygulamalar  açıklanır. 
 

2. Eğitim programı, teorik ve uygulamalı olarak yürütülür. 
 

3. Katılımcılar , eğitim programı sırasında eğitim gereği yapılacak uygulama ve çalışmalar dışında başka 

bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar. 

4. Bir eğitim programında en fazla 20 (yirmi) katılımcı eğitime alınabilir. 

5. Seıtifikalı eğitim uygulayıcıları bir eğitim programında eğitime alacakları toplam katılımcı sayısının 

en fazla °lıı20'sini (yirmisini) kendi personelinden seçebilirler. 
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6. Uygulamalı eğitim klinik rehber hemşirelerin gözetim ve denetiminde ve her 3 (üç) katılımcıya 1 

(bir) klinik rehber hemşire olacak şekilde gerçekleştirilir. 

7. Katılımcılar acil ünitelerinde uygulamaları, birebir veya küçük gruplar halinde hasta başında klinik 

rehber hemşirenin gözetiminde; "izler", "gözlem altında yardımla yapar" aşamalarını uygulayarak 

yeterlilik kazanır. 

8. Katılımcıların uygulama eğitimleri, acil servislerde ve bu servislerin tüm birimlerinde uygulama 

yapacak şekilde düzenlenir. 

9. Katılımcıların uygulama eğitimleri klinik rehber hemşireler tarafından Ek !'deki "Uygulama 

Değerlendirme Formu" ile Ek 2'deki "Acil Bakım Hemşireliği  Temel  Uygulamalar 

Değerlendirme Formu" ku!Janılarak değerlendirilir. Her bir katılımcı için ayrı doldurulan fonnlar 

değerlendirme tamamlandıktan sonra değerlendirmeyi yapan klinik rehber hemşirler tarafından 

imzalanır ve program sorumlusuna teslim edilir. 

10. Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunludur. Yasal bir mazeret 

nedeniyle teorik eğitim süresinin en fazla %10'u (onu) kadar devamsızlık yapılabilir. Yasal mazereti 

nedeniyle uygulama eğitim süresinin en fazla %10'nuna {onuna) katılamayanlar eğitime 

katılmadıkları süreyi tamamlamadıkları sürece sertifıkalandırılmaz. 

l 1. Eğitim programı eğitimin başlangıcında ön test, eğitimin sonunda son test uygulanarak ve Ek 3'deki 

standart değerlendiıme formu kullanılarak değerlendirilir. 

12. Eğitim dokümanları, ulusal ve uluslararası literatür (özellikle acil bakım ile ilgili rehberler) 

doğrultusunda ihtiyaca göre güncellenir. 

13. Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikleri uygulanır: 

Sözlü anlatım 

Video ile öğretim 

Küçük grup çalışmaları 

Uygulamaları göstererek yaptmna 

Soru-cevap ile aktif tartışma 

Simülasyon 

Klinik uygulama 

14. Eğitinıin uygulamalı kısmını aynı iJ içerisinde başka bir merkezde  verecek olan sertifikalı eğitim 

uygulayıcıları bu standartların lO'uncu (onuncu)  maddesinde yer alan "Eğitim Verilecek Yerin 

Nitelikleri" başlığı altında nitelikleri belirtilen yerlerle protokol yapabilir. 

15. Bu sertifikalı Eğitim Programının ilgili Birimi Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri 

Kurumudur. 
 

6. KATILIMCILAR VE NİTELİKLERİ 
 

Bu sertifikalı eğitim programına çocuk ve erişkin acil servislerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan 

hemşireler, hemşire yetkisi almış ebeler ve sağlık memurlan (toplum sağlığı) katılabilir. 
 

7. EGİTİMiN MÜFREDATI 
 

7.1. Programm İçeriğinde Yer Alacak Konular ve Öğrenim Hedefleri 
 

Teorik eğitim ve uygulama  eğitimi programlarının  içeriğinde yer alan konular ile her bir konuya ait 

iiğrcnim hedefleri ve süreleri aşağıdaki Tablo l 'de ve Tablo 2'de gösterilmiştir . 
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 ÖGRENİM HEDEFLERİ 

Bu proıı:ramı başarıyla lamamlavan katılımcı: 
SÜRE 

(Saat) 
A-ACİL BAKIM  HEMŞiRELIGiNDE  TEMEL KONULAR  
l. Acil Bakım Hemşirelii!i 2 
a.  Hemşirelik hizmetleri 

yönetmeliğine göre acil bakım 

hemşiresinin nitelikleri , 

görev. yetki ve 

soruınlu\ukları, 

b .     Acil bakım hemşireliği 

sertifikalı   eğitim   standartları, 

c.   Türk Ceza Kanunu ve acil 

bakım hemşirelerine 

yansıması 

L Acil bakım hemşiresinin niteliklerini sayar, 

2.  Acil bakım hemşiresinin rollerini Jisıeler, 

3. Acil bakım hemşiresinin sorurnluluklarıııı sıralar, 

4. Acil bakım hemşiresinin görev sınırlarını tanımlar , 

5.  Acil bakım hemşiresinin yetkili olduğu alanları açıklar, 

6.  Türk Ceza Kanunun( TCK) acil    bakım çalışanlarını 

ilgilendiren maddelerini açıklar, 

7. Hasta haklarını sıralar, 

8. Yasal  düzenlemeler  ve  hasta  hakları  doğnıltusunda  bakım 

verir, 

9.  Hastaya uygulayacağı  hemşirelik girişimleri hakkında  hasta 

ve yakınlarını bilgilendirir, 

10. Acil bakımda rıza gösterme ve vasilik konularını açıklar. 

 

2. Acil servisin mimarisi, organizasvonu ve yönetimi 2 
a. Acil bakım servisleri ile ilgili 

yasal düzenlemeler (acil 

bakım servisleri ile ilgili 

mevzuat) 

b. Acil servislerin 

sınıtlandırılnıası 

c.   Acil bakım ünitelerinin 

mimarisi ve donamım 

1.  Acil bakım servisini tanımlar , 

2. Acil bakım hizmetlerinin düzeylerini listeler. 

3. Acil    bakım    servislerinin    yapısal    standartlarıyla    ilgili 

mevzuatı(yasal  düzenlemeyi)  açıklar, 

4.   Acil bakım ortamının özelliklerini sıralar. 

 

d.   Ekip çalışması ve işbirliği 1.  Ekip çalışmasını tanımlar, 

2.   Acil bakımda ekip çalışmasının önemini açıklar, 

3. Her bir ekip üyesinin görev tanımlarını açıklar, 

4. Ekip üyeleri ara. ındaki iletişimin önemini tartışır, 

5.  Hasta  gereksinimleri   doğrultusunda   ilgili  ekip  üyeleriyle 

işbirliği içinde çalışır. 

6. Hastaların   tanı,   izlem,   tedavi   ve   bakım   sonuçlarını 

yorumlayarak ekip üyeleri ile tart ır, 

7. Ekip üyelerine  hastasıyla  ilgili bilgileri  eksiksiz bir şekilde 

rapor eder, 

8. Hasta  ile ilgili  ıüın bilgileri  hasıarun  transfer edildiği ilgili 

birimlere eksiksiz bir şekilde iletir. 

 

3.   Acil Hasta ve Ailesine Y a.kJası m 2 
a.   Acil servisle strese neden olan 

durumlar 
1. Acil bakımda stres yaratan faktörleri listeler. 

2. Stresörlerin olumsuz etkilerini sıralar, 

3. Stresörlcrin olumsuz etkilerini önleyici yaklaşım lan tartışır, 

4.  Stresörleri  azaltıcı  ve  hasta  stresini  yatıştırıcı  yaklaşımları 

(güven verici yaklaşım, hasta ve yakınlarının 

bilgilendirilmesi, ortamdaki stresörleri azaltmak, sedasyon 

uygulama lan) açıklar. 

 

b.   Acil ortamının hasta ve 

yakınlarının üzerine etkisi 
1.  Acil  bakını  ortamının  hasta  ve  hasta  yakınlan  üzerindeki 

olumsuz etkilerini sayar, 

2. .  Acil   bakım   ortamuıın   olumsuz   etkileriyle   başa    

çıkma yo Hannı sıralar, 

3. Hasta ve hasta  yakınlarının  endişelerini  a:ı,altıcı  girişimleri 

sıralar. 

 

c.   Acil serviste kriz durumlarına 

vakla şım 
1.  Acil serviste kriz yaratan duruml 

2.  Kriz yönetimi sürecini açıklar. 
arı sıralar,  

 

Tablo 1: Teorik eğitim programın içeriğinde yer alan konular ile her bir konuya ait öğrenim 
hedefleri ve süreleri 

 

KONULAR 
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Tablo 1 - devam 

KONULAR 

 
 

OGRENlM HEDEFLERi SÜRE 

Bu prot?ramı başarıyla tamamlayan katılımcı: (Saat) 

A-ACİL BAKIM HEMŞİRELİGİNDE  TEMEL KONULAR 

4. Acil Serviste Yaşam Sonu Bakım ile İlıı:ili KonuJar 2 
a .   Kötü haber verme 1)  Hasta yakınlarına kötü haber verirken uygun iletişim tekniklerini 

(ölümün/kayıpların  açıklar. 

bildirilmesi) 

b    Kalp akciğer 1)  Kalp akciğer canlandırılma sı sırasında aileye uygun  yaklaşımın 

canlandırılması  sırasında  önemini tartışır. 

ailenin varlığı 

c. Yaşam sonu bakım 1. Yaşam sonu bakım ile ilgili yasal düzenlemeleri açıklar , 

1) Yaşaın sonu bakım ile 2.   Yaşam  sonu  bakım   ile  ilgili  yasal  düzenlemeler  doğrullusunda 

ilgili yasa 1 düzenlemeler  baknn   vermenin  önemini  tartışır, 

3.   Hastanın    kişisel   eşyalarının   yakınlarına    teslim   prosedürün 

açıklar. 

2)  Yaşam sonu bakım ile 1.  Etik ilkeler doğrultusunda bakım vermenin önemini açıklar, 

ilgili etik kararlar 2.   Etik ilkeler doğrultusunda bakımın önemini tartışır, 

(tedaviyi  vermeme, 3.  Acil bakımda karşılaşılan etik ikilemleri sıralar, 

tedaviyi kesme, ileri 4.  Etik karar vermenin önemini tartışır, 

direktifler gibi) 5.  Etik karar verme süreci aşamalarını listeler, 

6.  Kararlara  hasta  ve  ailesinin  katılımını  desteklemenin  önemini 

tartışır. 

d.  Pa\yaıifbakım 1.  Acil bakım ve palyatif bakım arasındaki ilişkiyi açıklar, 

2.  Palyatif bakım ilkelerini sıralar, 

3.  Palyatif  bakım  ilkeleri  doğrultusunda  bakım  vermenin  önemini 

tartışır. 

c.  Organ ve doku bağışı 1.  Organ   ve   doku   bağışı    hakkındaki    yasal   düzenleınckr   ve 

hakkındaki yasal prosedürleri  açıklar, 

düzenlemeler ve prosedürler 2.   Organ nakil koordinatörü ile işbirliği sürecini açıklar. 

4. Acil Bakım Servislerinde Kalite ve Hasta Güvenli!i 4 

a. Acil bakımda sık görülen 1.  Tıbbi hata kavramını açıklar. 

hatalar, hataların analizi , 2.  Tıbbi hataları smıflandmr, 

önlemeye yönelik girişimler 3. Tıbbi hataların nedenlerini tartışır. 

ve hata raporlama sistemleri 4.  Hataların önlenmesine yönelik hasta güvenliği ilkelerini sıralar, 

5 .  Hasta güvenliğini iyileştirici ve tıbbi hataları önleyici girişimleri 

sıralar. 

6.    Hasta güvenliği ilkeleri doğrultusunda bakını vermenin 

önemini tartışır. 

b. Hasta güvenliği kültürü ve 1. Acil bakımda hasta güvenliği kültürünü bileşenlerini sıralar, 

kültürün geliştirilmesi     2.  Hasta güvenliği kültürünü iyileştirme/geliştirme stratejilerini 

(hasta güvenliğinde insan              açıklar. 

faktörü, güvenlik kültürü 

,gelistimıede modeller) 

c. Kimlik doğrulama 1.   Kritik işlemler öncesinde hasta kimi iğini doğrulamanın önemini 

açıklar, 

2.   Hasta kimliği doğrulamasının zorunlu olduğu klinik 

uygulamaları  sıralar, 

3.   Kol bandı uygulamalarını açıklar , 

4.   Doğru kimlikleııdinne  için kimlik tanımlayıcılarını  listeler, 

5.   Kimlik doğrulama sırasında hasta ve yakınları ve diğer 

çalışanlarla güven verici iletişimi açıklar. 

d. Basınç ülseri riskinin l. Basınç ülseri gelişmesine neden olabilecek riskk-ri açıklar, 

belirlenmesi ve önlenmesi 2. Basınç ülseri gelişimi yönünden hastada değerlendirilme si 

gereken durumları sayar, 

3.  Basınç ülseri ,gelişimini önleyici girişimleri sıralar. 
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KONULAR ÖGRENİM  IIEDEFLER1 

Bu proıı:ramı basarıvla tamamlayan katılımcı: 
SÜRE 
(Saat) 

A-ACİL BAKIM HEMŞİRELİCİNDE TEMEL KmHJLAR  
e.   Düşme riskinin 

belirlenmesi ve 

önlenmesi 

ı. Acil bakımda hasta düşme nedenlerini sıralar, 

2. Hastanın düşme riskinin nasıl değerlendirileceğini  söyler, 

3. Hastanın düşmesini önlemeye yönelik gerekli önlemleri açıklar, 

4.  Hasta düşı:nelerinin nedenlerini sıralar, 

 

f.   Nöbet 

değişimleri/Hasta 

Devri 

\.  Nöbet tesliminin hasta başında eksiksiz bir şekilde yazılı ve sözlü 

olarak yapmanın önemini tartışır, 

2. Birimler arası ve kurum dışına nakillerde hasta güvenliğini sağlayıcı 

yaklaşımları açıklar. 

 

g.  Kan ve kan 

bileşenleri niıı 

verilmesi 

l. Kan ve kan ürünlerinin hastaya uygulanması sürecinde alınacak 

güvenlik önlcmleriııi açıklar , 

2.    Kan ve kan ürünlerini hastaya güveııli bir şekilde \lygulama sürecini 

acıklar. 

 

h.   llaç güvenliğinin 

sağlanması 
1.  Yüksek riskli ilaçlann isimlerini sıralar, 

2.  İlaç yönetim sürecini(hasta adına ilaç temini, saklanması, ilacın 

uygulanıp, etkisinin izlenmesi) açıklar, 

3.  Hastayla ilgili ilaç istemlerini hekimden eksiksiz, doğru ve yazılı 

olarak alma aşaınalannı sıralar. 

4.   Yüksek riskli ilaçlan ilaç güvenliği ilkeleri doğrultusunda  uygulama 

ve rapor etmenin önemini tartışır. 

 

ı .  llaç uyumunun 

değerlendirilmesi 
ı. Acil bakım servisine kabulde hastanın  kullandığı ilaçlarla ilgili hasta 

ve yakınlarından  bilgi alma sürecini açıklar. 

2.  Hastanın önceden kullandığı ilaçlarla acil bakım servisinde 

kullanılan ilaçların etkileşimlerini (ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimleri) 

ekip üyeleri ile değerlendirmenin önemini tartışır, 

3. İlaç uyumsuzluklıınnın  oluşabileceği durumları açıklar, 

4. İlaç uyumsuzluklarını  önleyecek  şekilde tedavinin düzenlenme 

sürecini açıklar, 

5. İlaç etkileşimlerini  önlemede  hemşirelik  girişimlerini  sıralar, 

6.  İlaç etkileşimleri yönünden hasta izlemi ve uyumsuzlukların  rapor 

edilme sürecini açıklar. 

 

j.   Beslenme riskinin 

değerlendirilmesi ve 

önlenmesi 

1. Beslenme riski yönünden  hastanın  değerlendirilme sürecini açıklar, 

2. Uygun şekilde hastanın beslenmesini  sürdürmenin önemini tartışır. 
 

k.  Güvenli cerrahi 

uygulama lan 
1. Güvenli cerrahi uygulama ilkelerini açıklar, 

2. Güvenli cerrahi uygulama ilkeleri doğrultusunda hastanııı hazırlanma 

sürecini açıklar. 

3.   Güvenli cerrahi uygulama ilkeleri doğrultusunda bakımın önemini 

lartışır. 

 

6.Acll Bakım Servislerinde Çalışan ıı:üvenliği 3 
a.   Acil bakim 

hemşiresinin 

karşılaştığı  mesleki 

riskler (bel fıtığı, 

varisler, kesici delici 

J.   Acil bakım hemşiresinin karşılaşacağı mesleki riskleri sıralar, 

2. Bu riskleri önleyici girişimlerde bulunmanın önemini tartışır, 

3. Hastaya bakım verirken vücut mekaniğine uygun şekilde hareket 

etmenin önemini açıklar, 

4. Bakım verirken uyulması gereken vücut mekaniği ilkelerini açıklar, 

 

alet yaralanmaları, 5.     Varis oluşmasını önleyici girışimleri sıralar, 

elektromaııyeıi k 6. Çalışırken, kesici - delici alet yaralaıımalanna ilişkin gerekli 

alanlar, elekırik  önlemleri açıklar, 

kaçağı. enfeksiyona 7.  Elektro-manyetik alanlarda çalışırken alması gereken önlemleri 

maruziyet, şiddete açıklar. 

nıanıziyet, 8.  Çal.ışına ortamındaki radyasyondan korunma yollarını listeler, 

radyasyon, stres, 9.  Çalışma ortamındaki radyasyondan korunmaya yönelik koruyucu 

tükenme vb gibi)  araç-gereçleri kullanmanın önemini lartışır, 

1 O.   Çalışma  ortamından  kaynaklanan   stres  faktörlerini  sayar, 

1 1. İş yeri  stresiyle başa çıkma yöntemlerini  sayar, 

12. Tükenmişlikle ilgili belirıileri açıklar, 

13. Tükenmişliği önlemenin yollarını  sıralar. 
 

Tablo 1 - devam 
 

1 
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Tablo 1 - devam 

KONULAR 

 
 

ÖCRENİM  HEDEFLERİ 

1      Bu  proeramı  başarıyla  tamamlayan  katılımc;ı: 

 
 

SÜRE 

(Sııat) 

A-AClL BAKIM HEMŞİRELİGİNDE  TEMEL KONULAR 

7. Acil Serviste Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi 3 

a. Acil servisıe sık görülen L   Acil serviste sık görülen bulaşıcı hastalıklan açıklar, 

bulaşıcı hasıalıklar 2.    Bildirimi zorunlu bulaşıcı hasıalıkları sıralar. 

3.    Bildirimi   zorunlu   bulaşıcı   hasıalıklarda   istenen  prosedürü 

açıklar. 

b.   Enfeksiyon konrrolünde 

sıandarı önlemler (el hijyeni, 

eldiven, maske gözlük 

kullanımı), genişletilmiş 

önlemler (temas önlemleri, 

damlacık ve solunum yoluyla 

bulaşan hastalıklara yönelik 

önlemler. koruyucu  önlemler) 

c. Salgın hastalıklann  yönetimi 

 
d. Atık yönetimi 

1. Acil serviste enfeksiyon kontrolünde uygulanan önlemleri 

sayar, 

2.    Enfeksiyondan korunmada evrensel önlemleri açıklar. 

3.   Enfeksiyon kontrolünde el yıkamanın önemini açıklar, 

4.    İzolasyon önlemlerini açıklar. 

5.   Asepsi ilkelerini sıralar, 

6.   Mikrobiyolojik örnek almayı açıklar, 

7.    Aşılamanın önemini tartışır. 

1. Salgın hastalıkların yönetim sürecini tartıştır, 

2. İzolasyon önlemlerini açıklar, 

1. Atık yönetiminin önemini tartışır, 

2. Atık yönetimi ile ilgili kuralları açıklar. 

3. Acil serviste atıkları kurallara  uygun yok  eıme sürecini 

açıklar. 

8.Acil Serviste Hemsirelik De erlendirmesi 2 

a. Primer değcrlendinne l .  Acil bakımda primer değerlendinnenin aşamalannı sıralar, 

b. Sekonder değerlendirme 1.    Acil bakımda sekonder değerlendirmenin  aşamalarını açıklar. 

(yaşam bulguları,  öykü ve 

başıan ayağa 90 saniye 

muayene) 

c. Tanı uve.ulamalan 

d.  Tekrar değerlendirme ve 

sürekli izlem 

l.  Tam aşamasında hemşirenin sorumluluklarını açıklar. 

3.    Acil bakımda tekrar değerlendirme ve sürekli izlemin önemini 

tartışır. 
 

9.Triyaj 

a.   Triyaj lle ilgili politika. 

prosedür ve protokolleri, 

triyaj alanının nitelikleri, 

triyaj sınıflama sistemleri, 

triyaj hemşiresinin nitelikleri. 

3 

1.    Triyaj İle ilgili politika, prosedür ve protokolleri açıklar, 

2.    Triyaj alanının niteliklerini açıklar, 

3.    Tıiyaj hemşiresinin niteliklerini sıralar, 

4.   Tıiyaj sınıflama sistemlerini sayar, 

5.    Triyaj sınıflama sistemine göre hastaların uygun alanlara naMI 

yönlendirileceğini  söyler, 

6.    Afet ve kriz durumlannda triyajın farkını açıklar. 

10. Atlll Yakalara (istlsın:ı.r, fhmal, Cinsel Saldırı ve Taciz, YaraJanm:ılar)  Yakl:ısım  ve Balom 4 

a. Priroer, sekonder ve soruna 1.    Adli vakaların primer ve sekoııder olarak

 nasıl odaklı değerlendirıne.  değerlendirileceğini  

söyler, 

hemşirelik tanıları ve ortak 2.    Hastada ortaya çıkabilecek sorunları açıklar, 

sorwılar, planlama ve 3.   Adli vakalara ilişkin hemşirelik taııılannı sıralar, 

girişimlerin uygulanması, 4.    Adli vakalara ilişkin prosedürleri açıklar. 

tekrar değerlendirme, sürekli 

izlem. verilerin Kaydedilmesi 

b.  Ihma!, istismar, ciıısel saldın, 1. 

şiddet ve taciz 

l)  Çocuklara kötü davranma, 

ihmal, istismar, cin cı saldırı 2. 

ve tacız 

Acil servıstc sık göni l cn ve/veya acil müdahale gerektiren 

çocuklara yöndik ihmal, istismar, cinsel saldın ve  taciz 

sorunlarını açıklar, 

Çocuklara  kötü  davranma,  ihmal,  istismar,  cinsel  saldırı  ve 

taciz sorunları nedeniyle acil servise yatan hastanın fiziksel ve 

psikososyal deıi;erleııdirme sürecini açıklar. 
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Tablo 1- devam 
 

KONULAR ÖCRENIM   HEDEFLER İ 

Bu pro ramı başarıvla tamamlavım katılımcı: 
SURE 
(Saat) 

A-AC iL BAKIM HEMSiRELİCİNDE TEMEL K 01''ULAR  
2)    Yaşlılarda ihmal, istismar, 

cinsel saldırı ve taciz 
ı.  Acil  serviste  sık  görülen  ve/veya  acil  müdahale  gerektiren 

yaşlılara  yönelik   ihmal ,  istismar ,  cinsel  saldırı  ve  ıaciz 
sorunlarını açıklar, 

2. İhmal, istismar, cinsel saldın ve taciz sorunları uedeniyle acil 

servise yatan yaşlı hastanın fiziksel ve psikososyal 

değerlendirme sürecinı açıklar 

 

c.  Aile içi şiddet l.  Acil servise başvuran aile içi şiddete uğrayan hastada ortaya 

çıkabilecek sorunları açıklar, 

2. Sorunlara ilişkin l!İrişimleri sıralar. 

 

11. Acil Serviste Kültiirel Farklılıklara Duyarlık 2 
a.   Kültürel farklılıklarla ilgili 

tanımlar,  kültürlerarası 

farklılıkların  tanılanması 

1.    Kültiirlerarası hemşirelik ile ilgili kavramları tanımlar, 

2. Sağlık kühürünü tanımlar, 

3. Kültürlerarası hemşireliğin hasta bakımındaki önemini tanı sır. 

 

b .   Manevi ve dini boyut 1. Spiritüaliteyi ve spiritüalite ile ilgili ka vramları (spiritüel kriz. 

spiritfiel distres, iyi ölüm)tanımlar, 

2. Acil serviste spiritüel bakımın  önemini tartışır. 

3. Spiritüel değerleri sıralar, 

4. Spiritüel bakım stratejilerini açıklar, 

5. Hasta  ve  yakınlarını  manevi/spiritüel   yönden  desteklemenin 

öncıniru ıaruşır. 

 

c.  Ta mamlayıcı ve alternatif tıp 

uygulamalan 
1. Acil    servise   başvuran hastaların   sıklıkla   kullandıkları 

tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını sıralar, 

2. Tamamlayıcı  ve  alternatif  tıp  uygulamalarının  hasta  üzerine 

etkilerini açıklar. 

 

12.A!!rı Oeı!crlendirme !eAğrı Yönetimi 3 
a. Ağn  değerlendirme  (niteliği, 

şiddeti, süresi, sıklığı, artıran 

azaltan faktörler, presipite 

eden faktörler) ve ağrı 

değerlendirmede  kullanılan 

ölçekler, 

b. Girişimlerin planlanması  ve 

uygulanması 

c. Tekrar değerlendinnc ve 

sürekli izlem 

ı.  Acil serviste ağrı değerlendirmesinin  önemini açıklar, 

2.   Ağrı değerlendimıesinde yer alan özellikleri sıralar, 

3. Ağrı değerlendimıede kullanılan  ölçekleri sayar, 

4. .  Acil serviste hastanın ağrı değcrlendirıuesiniıı nasıl 

yapılacağını açıklar , 

5. Ağrıyı  gidermeye ilişkin girişimleri sıralar. 

6. Ağrı   gidermeye   yönelik   farmakolojik   ve  non-farmakolojik 

yöntemleri  açıklar, 

7. Hastanın   ağrısını   değerlendirme   ve   kayd etmenin   önemını 

tanı şır. 

 

d.   Yaşlı\arda ağrı değerlendirme 

\C yönetiıw 
ı.  Yaşlılarda ağrı değerlendirmesindeki  furklılıkları açıklar .  

e.  Çocuklarda ağrı 

değerlendirme ve yö n etimi 
1.   Çocuklarda ağn değerlendirmesindeki  farklılıkları açıklar  

13. Temel ve İleri Yaşam Oeste2i  
a.   Erişkinde , çocukta ve b ebekte 

Temel Yaşam Desteği  (TYD) 

b. Erişkinde, çocukta  ve bebekle 

İleri  Yaşam  Desteği  (İYD) 

1.    Kalp-solunum durmasıııa yol açan nedenleri tanımlar, 

2. Kalp akciğer canlandırmasına (KAC} başlama zamanını ve 

önemini taı11şır. 

3. Yetişkin , çocuk ve bebeğe doğru ve etkin şekilde KAC 

uygulama  şamalarını sıralar. 

4. Yabancı cisim ile havayolu tıkanmasının risk faktörlerini 

sıralar. 

5. Yabancı cisim ile hava yolu tıkanıklığının  belirti ve 

bulgularım taıırmlar , 

6. Yabancı cisim ile havayolu tıkanan bilinçli ve bilinçsiz 

yetişkin. çocuk ve bebeğe doğru ve etkin şekilde müdahale 

aşamalarını  sıralar, 

7. Güvenli şekilde otomatik dcfibrilatör kullaıumı ilkelerini 

sıralar, 

8. Güvenli intravenÖ7Jİntraosseöz  damar yolu açma sürecini 

açıklar. 
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Tablo  1  - devam 
 

 KONULAR ÖGRENİM HEDEFLERİ SURE 
  Bu proeranıı basarıvla tamamlavan katılımcı: (Saat) 

c. rişkinde İleri Y aşaın Desteği 1.    İleri yaşam desteğini tanımlar, 
(IYD) 2.     İleri yaşam desteği ekibini sayar, 

1) İleri yaşam desteği ekibi 3.     İleri yaşam desteği ekibindeki görev dağılımını açıklar, 

ve algoritmalar 4.    Erişkin İYD akış çizelgesini açıklar, 

5.   Diğer akış çizelgelerini (taşikardilerde, nabızsız elektriksel 

akıivite, bradikardi gibi) açıklar. 

6. İYD ekip cleınanlanm açıklar, 

7. İYD ile ilı,>ili kayıtların  uygun şekilde tutulmasının  önemini 

·     
açıklar. 

2) Özel durumlarda İYD l.   Gebelikte IYD ilkelerini tartışır, 

(gebelikte, zehirlenmelerde. 2.    Zehirlcıımelcrdc iYD ilkelerini sıralar, 

inmeler  ve donmalarda) 3.    İnmeli hastaya yaklaşımda farklılıkları tanımlar, 

4.    Donmalarda İYD ilkelerini sıralar. 

3)  Akut koroner sendromlarda l.  Akut koroner sendromlarda IY D yaklaşımını tartışır. 

fYD 

4) Resüsitasyon sonrası bakım 1.     Resüstasyon  sonrası  bakımın  önemini  ıanıınlar, 

2. Resüstasyon  sonrası bakımın ana ilkelerini sualar, 

3.    Resüstasyon sonrası uygun şekilde hasta izleminin önemini 

açıklar. 
-) Anın ıilerde ve IYD'dc l. İYD sırasında kullanılan ilaçları listeler, 

kullanılau ilaçlar ve ilaç 2.    İYD suasında kullanılan ilaçların dozlarını tanımlar, 

hesaplamaları 3.   İYD sırasında kullanılan ilaçlan doğru şekilde hazırlayıp 

uygulama  ilkelerini açıklar, 

4.    İYD sırasında kullanılan ilaçların van etkilerini tanımlar. 

6) İYD sırasında ve 1.   Defıbrilasyonu ve kardiyovcrsiyonu tanımlar, 

aritmilerdc ilaç dışı 2.     Defibrilasyon ve kardiyovcrsiyon ilkelerini sıralar, 

tedaviler  (dcfibrilasyon. 3.    Dcfıbrilasyon  ve kardiyoversiyon sırasında güvenlik 

kardiyoversiyon  ve  önlemlerini  sayar, 

paceınaker uygulamaları) 4.    Defıbrilasyon ve kardiyoversiyon  sonrası uygun şekilde kayıt 

tutmanın önemini tartışır, 

5.    Geçici paccmaker {transvenöz ve traııskütan) takılma 

endikasyonlarını  sıralar, 

6.   Geçici pacemaker uygulaması için gerekli malzemeleri sayar, 

7.    Geçici pacemaker takılı olan hastanın izlemini (pacemaker 

modu, algısı, hızı gibi) açıklar. 

d. Hava Yolu Uygulamalan 

1) Basit hava yolu açına 1.    Hava yolu açıklığını sağlamanın ve sürdürmenin önemini 

yöntemleri (Hava yolu  açıklar, 

açma manevralan, hava 2.    Hava yolu açma yöntemlerini sayar. 

yolu yerleştirme) 

2) Güvenli ve ileri hava yolu 1.   Güvenli hava yolu uygulamalarını  sıralar, 

uygulamalan  (balon valf 2.     Balon valv maske uygulamasını açıklar, 

maske,  laringeal maske. 3.    Endotrakeal entiibasyoıı için gerekli malzemeleri  sıralar, 

kombi tüp kullanımı, 4.    Endotrakeal entübasyoıı uygulama  aşamalarını sıralar, 

endotrakeal  entübasyon; 5.    Endotrııkeal uygulamasının  etkinliğini değerlendirmede 

krikotomi,  otomatik  kapnonıetre/kapnografi  uygulamasının önemini tartı.şır, 

rcsüsitör, gurn elastik 6.    Laringeal maskenin özelliklerini tanımlar, 

buji) 7.    Laringcal maske uygulama aşamalarını açıklar, 

8. Kombi tüpün özelliklerini tanımlar . 

9. Kombi türı uy11;ulama aşamalarını açıklar. 

e. BebekJÇocuklanla ileri 1.    Bebek ve çocuklarda iYD akış çizelgesini açıklar, 

yaşam desteği 2.    Bebek ve çocuklarda ileri hava yolu uygulamalarını açıklar, 

3.     Bebek ve çocuklarda defibrilasyon uygulamasını  açıklar, 

4.    Bebek ve çocuklarda İYD esnasında kullanılan ilaç  dozlarını 

açıklar. 
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Tablo 1 - devam 

KONULAR OGRENIM HEDEFLERİ SÜRE 

Bu pro2ramı başarıyla  tamamlayan  kalılımcı; (Saat) 
1
 

B-KLINIK ACiLLER 

1. Sıvı-Elektrolit Bozukluklannda  Acil Yaklaşımlar   3 
a. Sıvı elektrol.it dengesi L  Sıvı elektrolit dengesi ve dengesizliklerini açıklar. 
b. Sıvı elektrolit dengesizliklerinde ı. Sıvı elektrolit dengesi ve dengesizliklerinin önemini tartışır, 

acil yaklaşımlar 3.   Sıvı elektrolit dengesizliklerinde acil yaklaşımlan sıralar, 
c. Yaşlı hastalarda sıvı elektrolit 4. Yaşlı  hastalarda  sıvı elektrolit dengesizliklerinde  acil 

dengesizliklerinde  a,'.;ı yaklaşımlar  yaklaşıınlan    tartışır, 
d. Çocuklarda sıvı elektrolit dengesi 5.   Çocukluda sıvı clektroliı dengesi ve dengesizliklerde acil 

ve dengesizliklerde acil  yaklaşımları açıklar, 
yaklaşımlar 6.   Sıvı elektrolit dengesizliği olan hastanın izleminde dikkat 

edilmesi ıı.erekcn noktalan sıralaı-. 

2. Asit baz 

dengesizliklerinde acil yaklaş1D1lar 3 
a.  Asil baz dengesi 1.  Asit baz dengesinin sürdürülmesinin önemini açıklar, 
b .   Asit-baz dengesizliklerinde acil 2.  Asit-baz dengesizliklerinde acil yaklaşıınlan tartışır, 

yaklaşımlar 3.  Yaşlı hastalarda asit -baz dengesizliklerinde acil yaklaşımları 
c.   Yaşlı hastalarda asit -baz açıklar. 

dengesizliklerinde acil yaklaşımlar 4.  Çocuklarda a.'lit-baz dengesi ve dengesizliklerde acil 

d.  Çocuklarda asiı-bax dengesi ve yaklaşımlan  açıklar, 

dengesizliklerde acil yakJaşıınlar 5.  Asit baz dengesizliği olan hastanın izleminde dikkat edilmesi 

gereken durumları açıklar , 

6. Arter kan gazı örnek lem alma basanıaklannı sayar, 

7. Arter kan gazı sonuçlarını tartışır . 

3.Şokt.a acil yaklaşımlar 4 

a.  Kardiyojenik şokta yaklaşım l. Kardiyojenik şokun klinik tablosunu açıklar, 

2. Kardiyojenik şokta destek tedavilerin önemi açıklar, 

3. Kardiyojenik şok gelişen hastanın izlemini açıklar , 

4. Şok gelişen hastaya bakım sürecini açıklar, 

5. Opiimal hasta sonuçlarını listeler. 
b.  Hipovolemik şokta yaklaşım 1.  Hipovolemik şokun belirti ve bulgularını sıralar, 

ı. Tedavi ve bakım yaklaşımları açıklar, 
3. Şokun sistemler üzerind.:ki etki ini lan ışır, 
4. Hipovolemik şok gelişen hasıanın izlemini açıklar . 

c.  Vazojenik (Anaftaktik, nörojenik, 1.  Nörojenik şokun belirti ve bulgularını sıralar, 
septik) şokta yaklaşım ı. Tedavi ve bakım yaklaşımları açıklar, 

3. Vazoienik şok  elişen hastanın izlemini açıklar 

d .  Obstriiktif (perikariyal tampomıı. 1.  Obstriiktif şokun belirti ve bulgularını sıralar, 
tansiyon pnömotorak) şokta 2.  Tedavi ve bakım yaklaşımları açıklar, 

vaklaşım 3. Obsttüktif sok 2elisen hastanın izlemini açıklar. 
4. Kardiovasküler Aciller 4 

a. Acil serviste müdahale gerektiren ı. Acil  serviste  müdahale  gerektiren  kardiyovasküler  sorunları 
kardiyoııasküler acil sorunlar: listeler, 

Ritinı sorunlan (Sinüs ritmi ve 2.   Kardiyovaskülcr  sorunu olan hastanın  fizik  ve psiko-sosyal 

sinoatriyal düğümden  dcğerlendinnesini  açıklar, 

kaynaklanan aritmiler, 3,   Hastada görülebilecek aritmi çeşitlerini sıralar, 

Atriyoventriküler kavşaktan 4.   Aritmilerin EKG özelliklerini tanımlar, 

kaynaklanan aritmiler, 5.  Aritmilerin olası nedenlerini sıralar, 

Atriyumdan kaynaklanan 6.  Aritmisi olan hastanın tedavisini tartışır, 

aritmiler, Ventrikülden 7.    Aritmisi  olan hastanın bakımını  açıklar, 

kaynaklanan aritmiler. AV 8.   Kalp yetersizliğiııiıı belirti ve bulgularım sıralar, 
Bloklar) 9.   Kalp  yetersizliği  olan  bireyde  ortaya  çıkabilecek  sorunları 

Kalp yetersizliğinde acil açıklar. 

yaklaşım IO. Kalp yetersizliği olan bireyin uygun izlemini açıklar. 

Hipertansif aciller 11. Hipertansif acillerde uygun he irelik izlemıni a  ıklar. 

Periferal damar hastalı klan 12. Perifcral damar hasıalıklannın belini ve bulgularını açıklar. 

acilleri (aııcriyel -venöz) 13. Periferal damar hııstahklan olan hasıanın bakımını tartışır, 

Trombcembolik hastalıklar 14. Venöz tromboemboliwıdc tedavi yaklaşımlarını tanışır, 

(DVT) 15. Ven öz tromboembi>lizınin önlenmesi için gerekli yal<laşımlan 

sıralar. 
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Tablo l - devam 

KONULAR ÔÔRENİM HEDEFLERl SÜRE 
Bu programı başarn·la tamamlayan katılımcı: (Saa ı) 

B-KLIN IK ACi LLE R 

b    Kardiovasküler acillerde 1.  Acil müdahale gerektiren kardiyovasküler sorunlannda 
tanılama işlemleri  tanılama işlemlerini sayar, 

2.  Acil müdahale gerektiren kardiyovasküler sorunlan tanılama 

işlemlerinde hemşirenin soruınluluklannı açıklar. 
c.    Kardiyovaskülcr acillerde !.  Kardiyovasküler   acillerde tedavi yaklaşımlarını  sıralar, 

tedavi ve bakım 2.  Kardiyovasküler  sorunu olan hastanın bakımıııda 

hemsircnin sorumluluklarını açıklar. 

S.Solunum Sistemi Acilleri 4 
a. .Acil müdahale gerektiren 1.   Acil müdahale gerektiren solunum sistemi sorunları lisıeler, 

;:olunum sistemi sorunları 2.   KOAH'ın fizyopatolojik sürecini tartışır, 
(aspirasyon,  obstrüksiyon.  3.    KOAH ve  astım krizinin belirti ve bulgularını sıralar, 

kronik obstriiktif  akciğer l 4.   Nonkardiyak pulnıoncr ödeme yol açan nedenleri sayar, 

hastalığı (KOAH), astım krizi,  5. Nonkardiyak pulmoncr ödem belirti ve bulgularını sıralar, 
akut solunum yetmezliği,  6.    Pulmoner embolinin fizyopatolojisini açıklar, 

pnömoni,  oonkardiyak 7.    Pulmoner emboliye yol açan durumları sayar, 

pulmoner ödem, pulmoner 8.    Pulmoner ödemin belirti ve bulgularını sıralar. 

emboli, solunum sistemi 9. Pnömotoraks belirti ve bulgularını sıralar. 

travmaları) 

b. .Solunum sistemi acillerine 1.    s funum sistemi acillerine yönelik tanılama işlemlerini 

yönelik  tanılama işlemleri  sayar, 

2.    Solunum sistemi acillerine yönelik tanılama işlemlerinde 

hemşlren in sorumluluklarını açıklar. 

c. Solwıum  sistemi  acillerinde 1 Solunum  sistemi  acilJerinin  tedavi  yaklaşımlarını  sıralar. 

tedavi ve bakım ı.   Solunum sistemi sorunu olan hastanın  bakımında   hemşirenin 

sorumluluklarını  sıralar, 

3.    İnhalasyon  yoluyla  verilen  ilaçların  uygulama  aşamalarını 

açıklar , 

4.    Göğü· tüpü olan hastanın izlemini açıklar, 

5.   CPAP. BİPAP  ya  da mekanik  ventilatör  gereksinimi  olan 

hasta için gerekli hazırlıkları açıklar. 

6.    CPAP, BİPAP ya da mekanik ventilatör uygulanan hastanın 

izlem ve bakınunı açıl<lar. 

6. Gastroiutestinal sistem acilleri ..ı 
a. .Acil serviste müdahale 1.     A ·ıl    ervistc  miidahal     gerektiren  gastrointestinal  sorunları 

gerektiren  gastro i ntestinal  listeler, 

durumlar (Akut abdomen , 2.   Gastroiııtestinal sorunu olan hastanın fizik ve psiko-sosyal 

Koksislil, Divertikülil, GİS  dcğerlcndinncsini açıklar, 

Kamımalar. Gastrit, Akut 3. Akut karında görülecek belirti ve bulguları sıralar, 

Gastroeııteritler,  İntlaınatuar 4.    Akut abdomeni olan hastaya yaklaşımı sıralar, 

bağırsak hastalığı, Mekanik ve 5.   Hastanın sıvı elcktroliı izleminin önemini tartışır, 

paralitik ileus, Akut pankreatit, 6.    Paralitik  ilcusu  olan  bireyde  ortaya  çıkabilecek  sorunları 

Gastrointesıinal  Travmalar,  açıklar. 

Yaba ncı cisim) 

b. Gastrointestinal  sistem ve acil 1.   Acil    müdahale    gcrcktın:a    gastrointestinal    sorunlarında 

tantlama  lcmlcri tanılama işlemlerini sayar. 

2.    Acil müdahale gerektiren  gastrointestinal sorunları tanılama 

işlemlerinde hemşirenin sorumluluklarını açıklar. 

c Gastoiııtcstina 1 sistem ı.  Gastointestınal    . i  ce.m    acillerinde    tedavi    yaklaşımlarını 

acillerinde tedavi ve bakım sıralar. 

2. Gasıointestinal  sorunu olan hastanın  bakımında  hemşirenin 

sorumluluklarını  açıklar, 

3. Gastointestiııal sorunu olan hasıanın bakımını  açıklar. 
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TabJo l - devam 

KONULAR ÖGRENJM HEDEFLERJ SURE 

Bu prol!ramı başarıy la tamamlayan  l...a ıılımcı : (Sııat) 
8-KLİNIK ACiLLE R 

7. Genitaü

riner Sistem aciUer
 4

 

n.  Acil serviste müdahale gerektiren l.  Acil   serviste   müdahale   gerektiren   genitoüriner 
genitoüriner sistem sorunları (Yabancı sorunları listeler, 
cisim, GÜS Enfeksiyonları, Fimozis, 2.    Genitoüriner sonınu olan hastanın fizik ve psiko-sosyal 
Erekti! penis , Prostat acilleri, Böbrek  değerlendinnesini açıklar . 

t.aşı, Testis torsiyonu , GÜS Travmalan , 

Uriner retnnsiyon ( travmatik- nörolojik), 
Akut Böbrek Yetmezli ıli) 

b.  Genit<ıürincr sistem ve acil tanılama ı.   Acil müdııhale gerektiren gcnitoüriner sistem 

sorunlıırında tanılama işlemlerini sayar, 
2. Acil müdahale gerektiren genitoüriner sistem sorunları 

tanılama işlemlerinde hemşirenin sorumluluklarım 
açıklıır. 

c.   Genitoütincr acillerde tedavi ve bakım 1.    Genitoüriner acillerde tedavi yaklaşımlarını sıralar. 
2. Gcnitoüriner sorunu olan  hastanın  bakımmda 

hemşirenin sorumluluklanm açıklar, 
J.    Gcnitoüriner sorunu olan hastanın bakımını açıklar. 

8. Jinekolojik ve Obsletrik AciUı.-r 

a. Jineko l oJik  aciller 2 

1) Acil müdahaie gerektiren 1.    Acil serviste    müdahale gerektiren    j inekoloj ik 

jiııckolojik sorunlar (kanamalar,  sorunları listeler, 
enfeksiyon, jinekolojik  ıravmalar 2.  Jinekol ojik  orunla acil servise yatan hastanın fiziksel 

vb.J  ve psik ososyal değcrlcndinn   ini açıklar, 
3. J inekol ojik kanama nedenler in i açıklar. 

4. Jınekol ojik kan ama sonu cund a    h :ıstada

 ortay.ı çıkabilecek sorunları sayar, 

5.  Jinekolojik enfeksiyonların belirtil ve bulgularını 

sıralar, 

6.  Ji.ııekolojik    enfeksiyonlar.ı    bağlı    hastada    ortaya 

çıkabilecek sorunlan sayar. 

7.  Jincko\ojik travma çeşitlerini sıralar, 

8. Jinekolojik travmalara bağlı hastada ortaya çıkabilecek 

sorunlan açıklar. 

9. Jinekolojik sorunla gelen hastayı llluayene içın uyguıı 
şekilde hazırlamanm önemini tıırt1şır. 

2) Jinekolojik acillerde ıaııılama 1.  Jiuekoloj ik acillerdeki tanılama işlemlerini sayar, 

işlemleri 2. Jin ekol ojik acillerde tanılama işlemlerinde bemşirenin 
sorumJuluklannı  açı kl ar. 

3)    Jinekolojik acillerde tedavi ve :ı.    J inekolojik acillerde tedavi yaklaşımlannı sıralar, 

bakım b.   Jinekoloj.ik sorunu olan hastanın bakımında 
hemsirenin sorumlulukl arını açıklar. 

b. Obsteı.nk aoillcr 2 
1) Ac.:il m üdahale gerektiren obstetrik 1 Acil  müdahal e gerektiren obstctrik sorunları  listeler, 

sorunlar (düşük tehdidi/spontıın 2.      Obsıelrik  sorunu  olan  hasr:ınuı  fizik  ve  psiko-sosyal 
abartus, ektopik gebelik , acil  değerlendim1esini   açıklar, 

doğum, gebelikte kanamalar, 3.     Obstetrik  sorunu  olan  hastanın  muayene  için  uygun 
hipereınesiz  gravidarum.  şeklide hazırhınmasının önemini tartışLr. 

preeklcmsi, eklemsi , HELLP 4.   Obsıctri k kan ama nc<lcnlennı açıklar, 

sendromu. erken doğum. obstretrik 5.     Hıperenıezis  gravidarumun  gebede  oluşturabileceği 

travmalar  vb.)  etkileri sıralar. 
6. Preeklemsi ve cklemsideki farkları karşılaştırır, 

7. Prceldemsi/   eklemsideki   hastanın   uygun   izlemini 
açıklar, 

HELLP sendromunun belirti ve bulgularını sıralar. 

9.    HELLP  sendromu  olan  bireyde  ortaya  çıkabilecek 
onınlan açıklnr, 

10. HELLP sendromu olan bireyin uygun izlemini açıklar, 

1 1.  /\ cil   doğum   eylemin de   gebe   ve    bebeğe    yönelik 
baztrlıkları  sırnlar. 
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Tablo t -devam 
 

KONULAR ÖGRE iM HEDEFLER! ÜRE 

Bu Programı başarıvla tamamlayan katılımcı: (Sa at) 

B-KLİN1K AClLLER 

2) Obstctrik acillerde l)    Obstetrik acillerdeki tanılama işlemlerini sıralar, 
tanılama işlemleri 2) Obstetrik adllerde tanılama işlemlerinde hemşirenin 

sorumluluklannı açıklar. 
3)    Obsteırik acillerde 1.    Obsıetrik acillerde tedavi yaklaşımlannı sıralar, 

tedavi ve bakını 2 .    Obsteırik sorunu olan hastanın bakımında  heınşircnüı 
sorumluluklarını açıklar. 

3.    Hipercmezis gravidaruınun yönetimi için uygun hcm irelik 
e.irişimlerini sıralar. 

   9. Kulak Burun Bol!az ve e:öz acilleri   

:ı. Kulak Burun Boru(KBB) 2 
l) Acil müdahale gerektiren    ].  Acil müdahale gerektiren KBB sorunlarını listeler, 

KBB sorunları (burun 2.   KBB sorunu olan hastanın fizik ve psiko-sosyal değcrlcndimıesini 

kanaması,  yabancı cisim.  açıklar, 
KBB enfeksiyonları, KBB   3.    Akut vcrtigo çeşiılerini sıralar . 

travmaları. akut verıi go) 

2) Acil müdahale gerektiren      \.    Acil müdahale gerektiren KRB somnlannda tanılama işlemlerini 
KBB sorunlarında sayar. 
tanı lama işlemleri ı.  Acil müdahale gerektiren KBB sorunlarının tanılama işlemlerinde 

lıenısırenın sorunıluluklannı açıklar. 

3)  Acil müdahale gerektiren      1.    KBB  tedavi yaklaşımlannı sıralar, 
KBB sorunlarda tedavi ve    2.    KBB sorunu olan hastanm ba.kmıında  hemşirenin sorumluluklarını 
bakım açıklar, 

3. Burun kanamasını durdurmaya yönelik girişimler için gerekli 
hazırlıkları açıklar, 

4. KBB'dc yabansı cisimlerin çıkanlınasma yönelik girişimler için 

eerckli hazırlıkları söyler. 

b. Göz 2 

1) Acil müdahale gerektiren      1     Acil  servi t.:  sık  görülen  ve/veya  acil  müdahale  gerektiren  göz 

göz sorunları (göz yaııığı, sorunlarını listeler, 

yabancı cisim, glokom, 2.    Göz sorunu olan hastamn fizik ve psiko-sosyal  değerlendirmesini 

göz enfeksiyouları. retina) gerçekleştirir, 

arter ukanınası. göz 3.    Glokom çeşitlerini sayar, 

travmaları ) 4.    Glokom krizinin belirti ve bulgularını sıralar. 

2) Acil müdahale gerektiren     1.    Acil müdahale gerektiren göz sorunlarında tanılama işlemlerini 
göz sorunlarında tanılama sayar, 

işlemleri -·  Adi müdahale gerektiren göz sorunlannın tanılama işlemlerinde 
heınşirenın sorum luluklnnnı açıklar . 

3)   Acil müdahale gerektiren L    Acil müdahale gerektiren göz sonınlarınuı tedavi yaklaşımlarını 
göz sorunlarda tedavi ve  sıralar, 
bakım 2. Acil müdahale gerektiren göz sorunu olan hastanın bakımında 

hemşirenin sorumluluklarını açıklar. 

3. Göze ilaç uygulamasının nasıl yapılacağını söyler. 

4. Göz iriı::asyonun un UYJ?'Ulama  nasıl y.ıpılacağını  söyler. 

LO. Nöroloji k Acil ler 3 

a.Acil müdahale gerektiren ı.  Acil miıdahale gerektiren nörolojik sorunları listeler, 

nörolojik sorunlar (kronik ı.  KiBA' nın patofizyolojisini açıklar, 

nörolojik hastalıklar,     3.    KİBA'ya yol açan durumları sayar, 

nörolojik enfeksiyonlar baş  4.  KiBA belirti ve bulgularını sıralar. 

ağrısı, kafa içi basıncının            5.   Epilcpsi türlerini sayar, 

anması (KİBAJ. epilepsi, 6.    Epilepsinin aşamalarını sıralar. 

serebrovaskülcr olay(SVO) ) 7.     SVO çeşitlerini sayar, 
8. SVO belini ve bulgularını stralar, 

9. Komanın hasuı üz.erine ctkılerım açıklar. 
 

 
 
 

14 

 
Evrakın elektronik iınıah suretine htıp:!lc-bdgc.saglik.gov .tr adresinden 31340lcc-fd27-4322-aa02·0335c4b20cce  kodu ile erişebilirsiniz 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imw ile iın1.alanmıstır 



 

Tablo 1-devam 

KONULAR 

 

 
ÖGREN İM HEDEl- LERİ 

 

 
 
SURE 

  Bu pro ramı basarı:yla tamamlav:ın katılımcı: (Saac)   
8-KLtNIK ACiLLER 

 

b.  Acil müdahale gerektiren 
nörolojik sonınlarda 
tanılama işlemleri 

1.    Acil müdahale gerektiren nörolojik sonınlarda tanılama 
işlemlerini sayar, 

2. Acil müdahale gerektiren nörolojik sorunların tamlama 

şlemlerinde lıcmşirenin sorumluluklannı açıklar, 
3. inmenin hızlı dcğerlcndinncsini açıklar. 
4.    Gloskow Koma Skalası'nm nasıl uygulandığını söyler, 
5.    Pupil, duyu ve motor değerlendirmenin nasıl yapılacağını söyler, 
6.    Bilinci kapalı hastada ağn değerlendinnesinin nasıl yapılacağını 

açık lar. 
c.   Acil müdahale gerektiren 

nöro\ojik sorunlarda tedavi 
ve bakım 

l.  Acil müdahale gerektiren nörolojik sonınlann tedavi 
yaklaşımlarını sıralar, 

2.    Hastanın düzenli aralıklarla nörolojik değerlendinnesinin önemini 
tanışır . 

3.   Acil   müdnhale   gerektiren   nörolojik   sorunu   olan   ha!>1anın 

bakımında hemşirenin sorumluluklarını açıklar. 

4 .    KİBA'yı önlemeye yönelik hcmşir lik girişimleri sayar, 

5.   Epileptik nöbet geçiren hastava uvmın müdahalevi açıklar. 
11. Tr.ıvma larıı Baelı Aci Uer 8 
a. Travma 1 .  Travma çeşitlerini sayar, 

2. Travma çeşitlerine göre mekanizmaları açıklar. 

3. Travmanın sistemler üzerine etkisini açıklar. 

 

b    Yara 1.  Yara çeşiUerini özelliklerine göre açıklar, 

2.  Yara iyi leşme sürecine etki eden faktörleri sıralar, 

3.  Yara değerleııdinnesinde dikkat edilmesi gereken durumlan sayar. 

4.  Yara özelliklerine uymm bakımı ocıklar. 

 

c.  Kas ls.keleı Sistcmı Travnıalan  
1)  Acil müdahale gerektiren 1.     Kınk çeşiılerini sayar, 

kas-iskelet sistemi 2. Kınkta ortaya çıkan fizyopatolojik mekanizmaları açıklar, 

travmaları (amputasyou. 3.    Kırığa bağlı komplikasyonları sayar, 

çıkıklar, kırıklar , 4.  Kırık ve çıkık ara ındaki farkları karşılaştırır, 

kompartman scndonnu . 5 .  Koınpartnıan sendromunu açıklar, 

spinal kord travmaları , 6.  Konıpartman endronıunun belirti ve bulgulanııı sayar, 

toraks ırııvm alan , uzuv 7.    Uzuv kopmal nnnda, uzvun güvenli şekilde saklanma ve transfer 

kopmıılan) süreçlenni  açıklar. 

 

2)  Travmalara yönelik 1 Travmalara  yönelik  tanılama  işlemlerinı  saynr, 
tanılama işlemleri 2.   Travmalara yönelik !.anılama işlemlerinde  hemşirenin 

sorunıluluk.Januı açıklar. 

 

3)  Travmalarda tedavi ve 1.  Travmalarda tedavi yaklaşımlarını sıralar, 
bakım 2.    Travmalı hastanın bakımında hemşirenin sorumluluklannı açıklar, 

J.   Alçı, atel ve traksiyoıı uygulamalan için gerekli hazırlıkları sıralar, 
4.   Dolaşım kontroliiniin nasıl yupıldığıııı açıklar. 

 

12. Psikososval Aciller 4 
a.  Sık görülen ve/veya acil 

müdahale gerektiren psiko 
sosyal sorunlar(anksiyete, 
depresyon, panik aıak, 

psiko7Jar, saldırgan hasta, 

intihar, madde  bağımlılığı, 

deliryum. kriz yönetimi) 

1. .    A  ıl müdahak gerektiren nıh al sorunları listeler, 
2. Deliryum trem ensin beliniler ıni sayar, 
3. Bağımlılık yap ıın madde turlerini sıralar, 
4.   Yo  ;unluk ·endromunu açı.klar, 

5 . Bağımlılık yapan maddelere göre yoksunluk belirtilerini sıralar. 

6. Psika yal  sorunu  olan  ve acil  mütlalıale  gerektiren  hastaya 

uygun yaklaşımın önemini tartışır, 

7. Kriz \'Ônetinı sürecini tartışır. 

 

b.  Psikososyal acillere yönelik 

ıanılama işlemleri 
1.   Psiko osyal acıllere yönelik tamlama işlemlerini sayar. 
2 Psiko o yal acıll  re yönelik tanılama işlemlerinde  hemşirenin 

sorumlulukJannı açıklar. 

 

c. Psikososyal acillerde tedavi 
ve bakım 

l Psiko o yal acillerde tedavi yaklaşımlarını sıralar, 
2.     Acil   müdahale   gerektiren   psikososyal   sorunu  olan hastanın 

bakımmda  henışircain sorumluluk.lannı açıklıır. 
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Tablo 1- devam 

KONULA R OCRENİM HEDEFLERİ SURE 
Bu programı başarıvla tama mJavan katıhm cı: (Saat) 

B-KLi Ni K AC i LL ER 

13. Endokrinolojik, llcmııtolo ji k,   mmünoloj i k Vl'  Onkoloii k A ciller 

a.      Endokrin Sistem Acilleri  

 3
 

1) Acil müdahale gerektiren L   Acil müdahale gerektiren endokrin sistem sorunlarını listek"T, 
endokrin sistem 2.   Hipo-hiper gliscıni belirti ve bulgularını karşılaşıırır , 
sonııılan(diyabet veya 3.    Diabetik ketoasidozun fızyopaıolojisini açıklar. 
glikoz metabolizması 4.    Diabetik ketoasidozun belirti ve bulgularını sıralar, 
acilleri , troid krizi, adrenal 5.    lnsülirı çeşitlerini karşılaştınr, 
kriz) 6.    Troid krizine yol açan durumları sayar, 

7.     Troid krizinirı belirti ve bulgularıııı açıklar. 
8.    Adrenal krizin belini ve bulgularını sayar. 

2) Endokrin sistem acillerine l.  Endokrin sistem acillerine yönelik tanılama işlemlerini sayar, 
yönelik  tanılama işlemleri 2.   Endokrin sistem acillerine yönelik tanılama işlcmlerindl! 

hemşirenin sonrrııluluklanru açıklar . 
3) Endokrin sistem acillerinde 1 Endoknn sistem ncıllcrinin ıcdavı yaklaşımlarını sıralar, 

tedavi ve bakım 2.    Endokrin sistem sonınu olan hastanın bakımında hemşirenin 
soruınluluklannı açıklar. 

3.   Hipo-hipergliserni belirlenen haı.1anın kan şekeri izleminin 
önemini tanışır. 

... 
b .    llematolo iik Sistem Acilleri 3 

l)  Acil müdahale gerektiren 1.    Acil müdahale gerektiren hcınatolojik acilleri listeler, 
henıatolojik sistem 2 Agronülo iıozu tanımlar. 
sorunları(agroııülasiıoz, 3.   Agromllo itoz belirti ve bulgularını listeler, 
aplastik anemi krizi , 4.    Agronülo .toza bağlı komplikasyonları sayar, 
diseminat::d intra vasküh:r 5.   Aplastik anemı krız.ine yol açan faktörleri saynr, 
kaagulasyon (DiK), 6.   Apla ·tik anemi knzınin belirti ve bulgularını   ır.ılar , 

hemofili. orak hücreli 7.   DiK' e yol açan faktörleri say-.ı r, 
anemi) 8.    DİK fızyopaıolojisini açıklar, 

9.    DiK sonucu ortaya çıkabilecek komplikasyonları sayar, 
10. Ornk hücre anemisinin özelliklerini sıralar, 

1 1.  Orak hücre anemi k rizinı ıcıiklcyen fakı.örlerı sayar 

2) Hematolojik sistem ı.   Hcnıaıolojik  sısıem ncillerinc yönelik  tanılama  işlemlerini 
acillerine yönelik tanılama sayar, 
işlemleri 2.    Hcmatolojik sistem acillerine yönelik tanılama işlemlerinde 

hemsircn.ııı sorunılululdıırını açıkl:ır. 

3)   Henıatolujik sistem 1.   Rerruııolojik sistem acillerinin tedavi yaklaşınılannı sıralar, 
acillerinde tedavi ve bakım 2.   Jlcrnıııolojik .orunu ol:ın hastanın bakımında hemşirenin 

sorumluluklarını  açıklar. 
 

 lmmun Sistem Acilleri 1 

1)  Acil müdahale gerektiren 1. Alerjik reaksiyon ç itlerini sıralar,  
lınmürı sistem 2. Alerjik reaksiyonların fizyopaıolojisini açıklar.  
sorunları( a llerjik 3. İmmün yetmezliğe yol açan durumları sayar,  
reaksiyonlar , immün 4. İmmün yetmezliğe bağlı gelişebilecek komplikasyonlan açıklar .  
yeımczliklcr  )    

2)   İmmün sistem acillerine 1. lınmün  ıstenı acillerin.: yönelik tanı lama işlemlerini sayar,  
yönelik tanılama işlemleri 2. İmmün sistem yönelik tanılama işlemlerinde hemşirenin  

  sorumlu luklannı nçıklar  
)) İmmün sistem acillerinde 1. lınmiln sistem acillerinın ıedavı yak laşımlarını sıralar,  

tedavi ve bakım 2. lmmun si ·lCln   onınu olan hastanın bakımında  hemşirenin  
  soruınlulullnnnı açıklar.  

d. Onkolojik Acıllcr   2 
 1)  Acil müdahale gerektiren 1. Tümöre bağh oluşabilecek konıplika. yonları ;ıçıklar,  
 onkolojik sorunlar(tümörün 2. Nötropeniyi ıo.nımlnr,  
 metastaz, bası, obstrüksiyon, 3. öıropenik hastaya uygun izolasyon önlemlerini sıralar,  
 kanama vb. 4. Tümör lizis sendromunu nçıklar .  
 komplikasyonlarına  yönc:lik 5. Tümör li:ıis sımdromunun belini ve bulgulıınnı sıralar.  
 aciller, nötropenik hasta ,    
 tümör lizis sendromu  )    
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Tablo l -devam 

KONULAR ÖGRENİM HEDEFLERi SÜRE 
Bu proeramı basarıyla tamamlayan katılımcı: (S:ıat) 

8-KLINlK  ACİLLER 

2) Onkohıjik acillere yönelik !. Onkolojik acillere yönelik tanılama işlemlerini sayar. 
tanılama işlemleri 2. Onkolojik  acillere yönelik tanılama işlcmleriııde 

hemşirenin sorumluluklarını açıklar.   
3) Onkolojik acillerde tedavi ve 1. Onkolojik acillerde ıe-Oavi yaklaşımlarını sıralar, 

bakım 2. Onkolojik sorunu olan hastanın bakımında hemşirenin 
sorumluluklarını açıklar . 

14. Çevresel Aciller ve Zehirlenmeler 

a CeHesel aciller 3 
1) Sık karşılaşılan çevresel 1. Hayvan ısınnaları ve sokmalarının çeşitlerini sıralar, 

aciller(lıayvan ısınnaları, hayvan 2. Hayvan ısırma ve sokmalarının etkilerini açıklar, 
sokmaları . boğulmalar. KBRN) 3. Boğulma çeşitleriııi sayar, 

4. Boğulmaların fizyopatolojik etkilerini açıklar. 

5. K.BR.,'I olayları listeler, 

6. KBRN olayların birey üzerine etkilerini tartışır, 

7. KBRN olaylannda acil serviste gerekli önlemleri sıralar, 

8. KBRN ekibinin sorumlu!uklannı sayar. 
2) Çevresel acillere yönelik 1. Çevresel acillere yönelik tanılama işlemlerini sayar, 

tanılama işlemleri 2. Çevresel acillere yönelik tanılama işlemlerinde  hemşirenin 
sonımluiulclannı acıklar. 

3) Çevresel acillerde tedavi ve 1. Çevresel acillerde tedavi yaklaşımlarını sıralar, 
bakını 2. Çevresel faktörlere maruz kalan hastanın bakımında 

hemşirenin sorumluluklarını açıklar, 
3 . KBRN için koruyucu ekipmanları sıralar. 

4. KBRN olaylarda izolasyon ve dekontaıninasyon işlemlerini 

açıkla r. 

b. Zehirlenmele: 2 
1) Sık karşılaşılan ilaç 1. Zehirlenme çeşillerini sıralar, 

zehirlenmeleri (solunum yolu 2. Zehirlenme çeşitlerine göre belirti ve bulguları listeler, 

zehirlenmeleri, gastro inıestinal 3. Zehirlenmelerin etkilerini açıklar . 

sistem yolu ile: zehirlenmeler, cilt 4. Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin önemini tartışır. 

yolu ile zehirlenmeler, ilaç-madde 
kullanınııııa bağlı zehirleıırnelerJ 

2) Zehirlenmelere yönelik  ıanılanııı  1. Zehirlenmelere yönelik tanılama işlemlenni sayar, 
işlemleri  2. Zehirlenmelere yönelik tanılama işlemlerinde hemşirenin 

sorumluluklannı açıklar. 

3) Zehirlenmelerde tedavi ve bakım 1. Zehirlenmelerde teda  i yaklaşıınhınnı sıralar, 

2. Gasırik zchirlcnmelcnn tcdavisi.nde kullıınılan yöntemlerin 

(kusıunn:ı , mide lavajı, aktif kömür, knt:ırtık ve antidot vb.) 

gerekli olduğu duruın!an sıralar, 

3. Zehirlenen hastanın bakımLnda hemşirenin sorurnluluklarmı 

açıklar, 
4. Aktif köm ür uyı,rulama sınııı nasıl yapılacağını söyler, 
5. Mide lavaJı uygulamas ının ııasıl yapılacağını söyler. 

ıs. Yıınıklarda ve Donuklard a Acil Vııklas ıml:ır 2 
a.   Yanık ve donuklann sınıflandırılması 1. Yanık ve donuğa yol açan durumları!isteler. 

2. Yanık ve donuk fızyopatolojisini açıklar, 
3. Yanık ve donuk derecelendinnesini açıklar. 

4. Yanık ve donuktaki sıvı resüsitasyonunu açıklar, 

5. Yanık   ve  donuğa  bağlı   gelişebilecek   komplikasyonl arı 

Slf31nr. 
b. Yanık ve donuklar:ı yönelik tanılama 1 . Yıınıklar.ı yöneli k ı:ımılama işlem lerini  ay:ır, 

işlemleri :ı. Yanıklara  yönelık tanılama işlemlerinde   lıeınşironın 

sorumluluklarını açıklar. 

c .    Yanık ve donuklara yönelik tedavt ve 1 .  Yanıklarda  tedavi  yaklaşımlanııı  sıralar, 

bakım 2. Yanığı olan hastanın b:ıkımındıı hcmşircnin 
.orurnluluklannı  açıklar 

1 3. Y:ınık   bilyıiklüğilntin   nıısıl   hcs:ıplandığını    açıklar, 
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Tablo 1- devam 

KONULAR ÖGRENİM HED EFLERİ SURE 
Bu orol!raıru basarıvla tamamJayan katılımcı: (Saat) 

   B-KLiNİ.K A CTLLER    
4. Yanığın büyüklüğüne uygun sıvı replasınanının önemini tartışır, 

S. Yanık yaralannın bakımında dikkat edilmesi gereken durumları 
sıralar. 

   16. Pediatrik Acill er 
 9

 
n    Acil Müdahale gerektiren 1.    Yaş gruplanna  göre çocukların  fiziksel  ve psikososyal  gelişim 

çocuk hasta ve ailesine özelliklerini karşılaştırır , 
yaklaşım 2.    Çocuk ve ailesinin acil müdahalı;ı gerektiren sunma ve adi serviste 

bulunmava vönelik teokilerinc uvıı.un yaklasınıı acıklıır. 
b.  Çocuklarda sık karşıl ılan 1.    Çocuk hastada acil müdahale gerektiren  solunum yolu sorunlannı 

aciller(solunum yolu acilleri,  (yabancı  cisim aspirasyonu,  bronşit-brnnşiyolit,  pnömoni,  astım 
kalp-damar sorunları. febril vb.) sıralar, 
konvülsiyon , alerjik 2.  Çocuk hastada acil müdahale gerektiren  kalp-damar sorunlannı 
reaksiyonlar. epilepsi krizi,  sıralar. 
akut batın, hipoglisemi- 3.    Febril konvülsiyon belirt ilerini açıklar, 
hiperglisemi , diyabctik 4.    Çocukluk çağında sık görülen ı;pilepsi çeşitlerini karşılaştım , 
Kctoasidoz, idrar yolu s.  Çocukluk çağında sık görülen cpilı;psileıin belirti ve bulgulannı 

enfeksiyonu, travma) sıralar, 

6. Çocuk hasıada akut batın ncdenkıini sıralar. 

7. Çocuk larda divabetik keıoa sidoz belirti ve bu lgulannı sıralar. 
c.  Acil müdahale gerektiren 1.   Acil mildııhalc gerektiren sorunu olan çocuk hastaya  yönelik 

sorunu olan çocuk hastada  tanılama işlemlerini sayar, 

tanılama işlemleri 2.    Acil müdahale gerektiren sorunu olan  ocuk hastaya yönelik 

tanılama.  işlem l erinde    bemşirııni n  son.ıınlulııkl:ırını   eçıldnr 

d.  Acil müdahale gerektiren 1.   Acil müdahale gerektiren sorunu olan çocuk hastada  tedavi 

sorunu olan çocuk hastaya  yaklaşımlannı  sıralar, 

yönelik tedavi ve bakım 2.    Acil müdahale gerektiren sorunu olan çocuk hastanın bakımında 

hemşirenin sorumluluklannı açıklar , 

3. Çocuk hastanın yaş özellikleri ve dunımuna uygun güvenlik 

önlemlerini sıralar. 

4. Çocuk yaş gruplarına göre yaşam bulgularının farklarını 

karşıl rınr, 

5. Çocuk y gruplanna uygun ilaç dozu hesaplamalarının nasıl 

yapılacağım  ··yıer. 

6. Çocuk yaş gruplnnna uygun sıvı hesap lanıalaruıın nasıl 

yapılacağını söyler, 

7. Çocuklarda yaş gruplanna göre farklı yollardan ilaç 

uvgulamalannı karsı lııstınr. 

17. Acil Serviste Yaşlı Hastaların Güvenliiliııin Sa/!lıııım:ısı 4 

a. Y ııslılık fizvoloiisi 1. Yaşlılıı!a baıilı fizyolciik dcfüsimleri  açıklar. 

b. Kırılgan yaşlılık kavramı 1.   Kırılgan yaşlılık kavraıntnı açıklar, 

(frailiıy) c.   Kırılganlık döngüsünün bileşenlerin i sayar, 

d. Kırılgan yaşlıd;ıkı belinileri sıralar, 

e. Kınl anlıı"ta  yönelik ıedııvi yakl ımlannı açıklar. 

c.   Yaşlı hastalarda ı:,rüvenli ilaç 1.     Yaşlılığa  bağlı  ilaç mcıaboliznıas ındaki değişiklikleri  açıklar, 

kullammı 2 .    Ynşlılardn ilaç güvenliğini tehdit eden durumlan sıralar, 

3.   Yaşlılarda ilaç güvenliğini artırmaya yönelik uygulaınalrın 

savar. 

<l. Y lı hastalarda beslenmeııi 1 Y !ı ha talarda beslenme sorunlannı açıklar, 

ı;ilrdilrülmcsı 2.    Yaşlı hastalarda beslenme bozuklanna yol açan durumları 

sıralar, 

3. Ya şlılarda beslenme bozukluklıırınııı nasıl değerlendirile ceğini 

açıklar , 

4. Yaşlılarda beslenme bozuklarına uygun beslenme seçeneklerini 

ıralar. 

e. Yaşlı hastalarda Dcınans 1.   Demansın fizyopaıolojisini açıklar, 

2. Demaıısın belirti ve bulgularını sıralar, 

3. Demansın hastanın tedavi yaklaşımlannı  sayar, 

4. Demanslı hastaya yönelik güvenlik önlemlerini sayar, 
5. Demaııs\ı hast anın bu kı mındn hcnısirclik uygulanıalannı açıklar. 
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Tablo 2: Programm içeriğinde yer alan uygulama eğitim konuları ile her bir konuya ait öğrenim 
hedefleri ve süreleri 

KOKULAR Ö(;REN1M  HEDEFLE R i 

Bu ııronaııu bıı.sıırıv la tıımamlııyrHı ka tıJını cı : 
1. Triya_ı uygulama ı 1. Triyaj  sınıflama  sistemine  göre  hastalan  uygun  alanlara 

yönlentliıir. 

2. Acil bakım hastasını sistemli olarak baştan 1.  Acil bakım hastasını sisıeınli olarak baştan ayağa muayene 

ayağa muayene etme  eder. 
2. Primer ve sekonder değerlendirme  yapar. 

3. Temel vasam desıei!ini uyı.ıulama J.     Temel yaşam dcstel!i (TYD) uygu lamalarını  yapnr. 
4.    İlen vasam tlesı oiıni bilme ve uw;ulııma 1. İleri vasam d tefil UYl!ulaınalarıru  yapar. 

5.    Hava   yolu   açıkhğnu   sağlama   ve  sürdürme 1.    Endotrakeal tiJp takar. 
(basit bava  yolu.  laringeal  maske uygulama ,    2 Hastayı Kapnometre ile izler. 
kombi   tüp   uygulama,   balon   valf   maske    3.    Larengeal maske uygular, 
kullanımı. endotrakeal tüp, krikotoıni, 4.    Otomatik rcsüsitür uygular, 
otomatik resüsitör uygulama ya da     5.    Krikotomi uygulamasını asiste eder. 

uygulamaya  yardım;  endotrakeal  aspirasyon, 6.    Endotrakeal aspirasyon yapar, 
arter kan gazı alma, trakcostomi bakımı) 7.    Arter kan gazı örneği alır, 

8.    Arter kan gazı sonuçlarını yonımlar, 

9.   Trakcostonu bakımı vaoar. 
6.    Resüsitasyon  gereken durumları tanıyıp uyarı 1.    Resesütasyon gerektiren durumları erken saptar, 

sistemini başlaurn:ı 2.     Uvarı sistc:ııtlerini bııslaıır. 

7.   Dcfibrilatör.  monitör  ve  venıilatör  sistemini ı.  Monitör,  defibrihıtör ve vcnıilatör bağlantı  ve ayarlarını 
kullanma yapar. 

2.     Monitör, defibrilatör ve ventilatöriin alannlannı tanır, 

3.    Monitör,  defibrilatör  ve  ventilatörün  alarmlarını  uygun 

şekilde çözer. 

4.    Mönitöriize    hastada    yaşam bulgulan ve    oksijen 

saıurasyonunu  değerlendirir. 

5.    Mönitörizc hastada ritim sorunlannı yorumlar. 

8.   Acil durumlarda güvenli kardiyoversiyon ve 1       Acil durumlarda  güvenli kartliyovcrsiyon  ve dcfibrilasyon 

detibrilasvon ıı.irısıminde bulunma ıı.irişiminde bulunur 

9.    Hasta  güvenliğinin  sağlanması  (hasta tespiti, 1.   Hasta güvenli!;..\ ilkclcıi doğrultusunda bakım verir. 

düşme  ri ki.  izolasyon   yöntemleri,   kimlik 

doğrulama,    ilaç   güvenliği ,   kan    ve   karı 

ürünlerinin uv!?Ulanması vb ııibi ) 

10. Hasta izlemi ve bakımını kayıt etme 5.   Hasta izlemi ve bakımını kayıı eder 

11.  Çalışan güvenliği önJı:ml1:rinin  ağlanması 1.   Bakım verirken vücut mekaniğine uygun davranır . 

2.     Varis oluşmasını önleyici girişimlerde bulunur , 

3.   Çalışırken,  kesici  - delici  alet  yaralanmalarına  ilişkin 

gerekli ünlemleri alır, 

4.    Çalışma  ortamındaki  radyasyondan   konınmaya  yöııelik 

koruyucu araç- .:reçleri kullanır . 

l2. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınma ı 1.  Enfeksiyon kontrol önlemlerini ııhr. 

2.    izolasyon önlemlerini uygula r 

13.  Acil serviste :ıcil arabası/canıanın kullanımı 1.    Acil arabasınıfçantasını  hazırlar . 

14. Güvenli ilaç uygulama 
1.    Güvenli ilaç uygulama basam aklarına göre ilaç uygular, 
2.    Yaş ,eruplanna uygun ilaç dozu hesaplaması yapar. 

15. Sıvı ve elektrolit rcplasnıanı 1.   Sıvı ve elektrolit rcplasman tedavik'Tini yapar, 

2. Çocuk yaş gıııplannıı uygun sıvı hesaplamalanm yapar . 

3. Hastaya  gerekıiğindc   inırao:s. 1:oz  yol  ile  sıvı  ve     ilaç 
uygulnr . 

16. Kan ve kan bilesenlı.:ri transfözvonu ı. Kıın ve kan bilcsenleri ıransfıizYonu vııonr. 
17. Perifera\ ve santral katatcr bakımı L  Hastanın kaıatcr bakımını yapar. 

18.  Laboratuvar  ı.etkikleri  için  kan,  idrar,  sıvı  ve 1 Laboraıuvar  tcıkilderi  için  kanlidrar örneği  alır, 

doku örneklerinin ahnmaşı 2.    Laboraruvar tcıkikleıi için   ıvı ve doku örneği alınmasını 

destekler. 

19. EKG çekme 1.     Hastanın EKG 'sinı çeker, 

2. Hastanın EKG sonucunu vorumlar 

20. N/G sonda uygul:ınıası 1.    -:-.ıG sonda takar. 

2. N!G dckomprcsyonu y.ıpılıın hastayı izler 

2 l. Göğüs tüpü ve kapalı drenaj sistemi 
1.  Göğü  ti.ipil ve kapalı drenaj sisteminin takılmasını 

dc::stekler. 
uygulaması 

2.   Göıhls tüpleri ve kapalı drenaj StSlem.İ olan hasmyı ızh:r. 
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2.,2,. Glaskow koma skalasını uy u !aına !. Bi lınc, ouoil ve ekstremite dclkrlendinnesi vaoar 
0.J. Ağrıyı tanılama 1.   H;c;tıının ağrısını değerlendirir , 

2.    Ai!:n tedavisini uv ular. 

  24. Bilinci acık/ kapalı hastaı.la aı1nyı izleme !.Bilinci acıldknoalı hasında al!nvı izler. 
- 

25. Kan şekeri bozukluğu ile gelen hastayı izİ'ffiı-; 1.   Hipo-bip rgliscmi belirlenen hıısuının kan şekeri izlemini 
ııerçckleştirir 

26. Travmalı hastaya müdahale 1.   Alçı,   atcl   ve   traksiyon    uygulamaları    için   gereklı 
hazırlıkları yapar 

2. Dolaşım kontrolü vaııar. 
27. Yanıklı hasta;a müdahale 1.   Yanığın b\iyükUiğüne uygun sıvı replasmanını 

gerçekleştirir . 
2. Yanık  varalarının  bakımını  l!Crçekleştirir. 

28. Yara oluşmaması için önlemleri alma 1.   Yara deı!crlcndinncsi varıar 

29. Yarıısı olan hastanın vara bakımını vanabilme ı.  Yara özelliklerine uvırun bakım vaoar 
30. Zehirlenmelerde gerekli girişimlerde 1.   Mide lavajı uygular 

bulunabilme 2.    Mide lavajı yapılan hastayı izler 
3.    Aktif kömür uy ular 

31.  Adli   vakalarda   güvenli   bir   şekilde   hasta ı.  Adli vakalara ili kin prosedürleri uygular 

bakımı ve izlemini sai!lama 2.    Prosedürlere uygun  şekilde kanıtları korur 

32.  Nöbetle    gelen   hastalarda    hızlı   müdahale 1.    Epilepıik   nöbet   geçiren   hastaya   uygun   müdahaleyi 

edebilme gerçekleştirir. -- 33. Güvenli olarak hasta ıcslimi yapma (nöbet 1.  Güvenli olarak hasın teslimi ynpar 
deıiişimlcri. üniteler arası transfer ) 

34. Acil bakım hastasını ıaburculuğa hazırlama L Acil bakını hastasını taburculu!!a ha:ı:ırlar 

35. Yasam sonu bakımın sailanması 1. Yaşam sonu baktmın vnDılrnasını saı!lar 

Toolam: 126 saat - 
 

7.2. Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri 
 

Eğit imde kullanıJacak ınateıyal ve malzemeler aşağıda belirtilmişlir: 

1. Eğitimin   i   eriğinde   y  r   alan   konuları   içeren   yazılı   eğitim   materyalleri   (kitaplar,   slaytlar,  eğitim 

rchb rleri, bilimsel dergiler vb. gibi) 

2. Gör elli it el eğitim mateıyalleri (konıpakı disk ler, video filmler, resimler vb gibi) 

3. Uygulamalı  der  ter içın maket/ model ve ılgili malzemeler 

4.   ilgili mevzuata göre a il seiVİ tc bulunması gereken tüm araç gereçler 

5.  Eğitim yapılacak yerde bulunan her lürlü cihaz ve malzeme (bebek , çocuk, yetişkin temel yaşam 

d . t ği  ve  entüba yon  maketi   otomatik/yarı  otomatik  ekstcmal  defıbrilatör, pcrfüzör,  infüzyon 

poınpa ı, mekanik  enlilacör. EKG monitoriza yonu, acil girişim için gerekli teknolojik donanımın). 
 

7.3. Eğitimin Süresi 
 

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının süresi tablo 3'te verilmiştir. 
 

Tablo 3: Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının Süresi 
 

EGITtM TURÜ SURE 
Saat Gün (İş Günü) 

Teorik Eğitim 120 15 
Uygulama/Saha EIDtimi 120 15 

ı GENEL TOPLAM 240 30 
 

7.5. Eğitimin Değerlendirilmesi (Smav Usulü, Başarı Ölçütü, Ek Sınav Hakkı vb gibi) 
 

Eğitimin değeri ndırilmc  iaşağıdaki usul ve esaslara göre yapllacaktır . 

l.   Eğitim programını tamamlamayan karılımcılar sınava alınmaz. 

2.    Serti fıkalandım1a i in katıluı1c ı lar hem teorik sınava alınır heın de uygulama değerlendim1esi yapılır. 

Katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygul ama dcğerlendimıesinden ayrı ayn ba.şanlt olması 

gerekir. Başan n  tu 100 (yüz) puan üzerinden en az 75 (yetmjşbeş) puandır . 

3. Teorik eğitimin biıiminde yapılacak teorik sınav onılan progr.ım onımlusunun başkanlığında 

eğitimcilerden olu an en fazla 5 (beş) kişılik sına komisyonu tarafından eğiıimin içcriğind yer alan 

konularının ağırhklan   c öğrenim hedefleri doğrultusunda çoktan  cçmeli olarak hazırlanır. 
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4. Teorik sınavdan başarısız olan katılımcılara 3 (üç) iş günü içerisinde girecekleri 1 (bir) sınav hakkı 

daha verilir . Bu sınavda da başarısız olan katıhnıcıların acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim 

programına tekrar başvurması gerekir . 

5. Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi uygulama eğitimi konularında yer alan becerilerin 

geliştirilmesi doğrultusunda. klinik rehber hemşireler tarafından Ek 1'deki "Uygulama 

Değerlendinne Fonnu" ile Ek 2'deki "Acil Bakım Hemşireliği Temel Uygulamalar 

Değerlendinne Fonnu" kullanılarak yapılır. Formların doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat 

edilir: 

a. Fom1larda yer alan her bir uygulamanın değerlendim1esi formların altında belirtildiği şekilde 

yapılır. 

b. Acil servisin her bir birimi için bir klinik rehber hemşire tayin edilmiş ise katılımcının uygulama 

değerlendirmesi tüm klinik rehber hemşireler tarafından ayrı ayrı yapılarak puanları fonnlardaki 

ilgili yerlere işlenir. 

c. Foımlarda yer alan her bir uygulama; Oldukça Yeterli (4),  Yeterli (3), Kısmen yeterli (2). 

Yetersiz ( l ). Değerlendirilemedi (O) derecelerinden biri ile değerlendirilir. 100 (yüz) puan 

üzerinden 75 (yetmişbeş) puan olan katılımcı uygulama değerlendirmesinden başarılı sayılır. 

6. Uygulama değerlendirmesinde başarısız olan katılımcıların acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim 

programına tekrar başvurması gerekir. 

7. Sertifıka1andınna  için  katılımcının  başarı  puanı  teorik  sınav  ile uybrulama  değerlendirmesinin 

ortalaması alınarak belirlenir. 

8. Acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik sınav 

ve uygula ma eğitimi değerlendirmesi notlarına yazılı olarak itiraz eden katılımcıların itirazları 

ertıfikalı eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde değerlen dirilerek 

sonuçlandırılır. 

9.  Başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika ilgili birimce tescil edilir. 
 

8.  PROGRAM  SORUMLUSU  VE NİTELİKLERİ 
 

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programda aşağıdaki şartlardan birini sağlayan kişiler program 

sorumlusu olarak görevlendirilir; 
 

1. Acil servislerde görev yapan hemşirelikte yüksek lisans yapmış hemşireler, 

2. Acil servislerde en az 3 (üç) yıl çalışan, acil bakı m hemşireliği sertifikasına sahip ve hemşirelikte en 

az lisans mezunu hemşireler, 

3.   Hemşirelikte en az lisans mezunu eğitim hemşireleri, 

4.  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında öğretim üyeleri. 
 

Program  sorumlusunun  "Acil  Bakım  Hemşireliği  Sertifikalı  Eğitim  Programı"  süresince  programı 

yürüten kurumda tam zamanlı görev yapması zorunludur. 

9.  EGİTİCİLER  VE NİTELİKLERİ 
 

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programında aşağıdaki şartlardan birini sağlayan kişiler eğitici 

olarak görevlendirilir . 

1) Teorik eğitimlerde göre   alacak eğiticiler ; 

a.   En az üç yıl a il baklm hemşiresi olarak çalışmı ş hemşirelikte lisans mezunu ve/veya acil bakım 

hemşireliği   ertifıkasma   ahip hemşirelil..'t    lisans mezunu hemşireler 

b.  Sağlık Bakanlığınca onaylanmış özel dal (enfeksiyon kontTol hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, 

ycnidoğnn yoğun bak ım hemşireliği , .ıoma ve yara bakım hemşireli ği, hemşirelik hizmetleri 

yönetimi. kemoterapi hemşireliği veya onkoloji hemşireliği, DAS (dezenfeksiyon, antisepsi, 

sterilizasyon) vs.) scrlifıka  ına  ahip hemşirelikte lisans mezunu hemşireler 

c.  Cerrahi Ha ıalıklan , İ Ha talıklan ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Acil Bakım hemşireliği 

alanında lisansüstü eğitim almış hemşirelik öğretim üyeleri ve/ veya hemşireler 

d.  Hemşirelikte en az lisans mezunu eğitim hemşireleri, 

e.  Sertifıkalandınnaya  esas eği cım programın  da yer alan konularda  acil tıp uzmanı  ve diğer meslek 
üyeleri (temel ve klinik bilimlerde uzman hekim, diğer hemşirelik alaıılannda öğretim üyesi, 

farmakolog, psikolog, psikiyatrist , etik , adli tıp uzmam, hukukçu , sağlık bilışiıncisi , kimyasal madde 

uzmanı vh) 
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2) Uygulamalı eğitimlerde görev alacak eğiticiler (Klinik Rehber Hemşin ); 

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama eğitiminin eğitimcileri klinik rehber hemşirelerdir. 

Klinik rehber hemşireler ; acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına katılanların klinik 

uygulamalarını sağlayan, kurumun politikaları ve prosedürleri doğrultusunda bilgi ve tecrübesini klinik 

alanda paylaşan ve aşağıdaki  niteliklerden  en az birini  sağlayan hemşirelerdir . 

a. Acil Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip en az 2 (iki) yıl acil serviste çalışmış hemşirelikte lisans 
mezunu hemşireler, 

b. En az üç yıl acil baluın hemşiresi olarak çalışmış hemşirelikte lisans mezunu hemşireler. 
 

10.  EGİTİM VERİLECEK  YERİN NİTELİKLERİ 
 

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının (teorik ve uygulama eğitimi için) yapılacağı yerin 

nitelikleri ve gerekli donanım özellikleri: 
 

1. Bakanlıkça tescil edilmiş gerekli donamına sahip 3 'üncü (üçüncü) düzey acil servisi olmalıdır. 

2. Eğitime alınacak katıhmcı  sayısına uygun  yeterli  ısı ve ışığa sahip, havadar ve modüler sitemin 

kullanılabileceği en az 20 (yinni) kişilik eğitim salonu olmalıdır . 

3.  Katılımcı sayısına göre uygun ve yeterli masa-sandalye bulunmalıdır. 

4. Eğıtıının uygun teknoloji ile yap ılmasına olanak sağlayacak gerekli  bilgisayar, gör-işit araçları , 

uygulama ınakeılen. yazı tahı·ısı , eğitım hedeflerinin, konu ve içeriklerinin/sunumların katılımcılara 

verilme ini ağlayabilecek baskı.lprinı er, fotokopi, kağıt destek sistemleri , eğitim salonunda tercihen 

görsel animasyonların/eğitim materyallerinin kullanılabileceği intemet bağlantısı erişimi olmalıdır. 

1t.  SERTİFİKA.1\TIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 
 

Acil Bakım Hemşireliği  Sertifikasının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır . 
 

12. SERTİFİKANIN  YENİLENME  ÖLÇÜTLERİ 
 

Sertifikanın yenilenme. inde aşağıdaki ölçütler kullanılır. 

1. Sertifikaların geçerlilik süresi sonunda sertifika sahiplerinden; 

a_ Sertifika geçerlilik süresi içerisinde acil serviste aktifolarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemiş 

olınalan şartıyla Ek 4'te belirtilen mesleki etkinliklerden 200 (iki yüz) puan alımların, 

b. Sertifika geçerlilik süresi içerisinde acil serviste aktifolarak en az l (bir) yıl çalıştığını belgelemiş 

olmaları şartıyla EK 4 'te belirtilen mesleki etkinliklerden 500 (beş yüz) puan alanların , 

sertifikalarının süresi 5 (beş) yıl daha uzatılır. 

2. Birinci maddedeki şartlan sağlamayan sertifika sahipleri sertifikanın geçerlilik süresi olan 5 (beş) 

yılın sonunda sertifika yenileme sınavına tabi tu tulur . 

3. Yenileme sınavı, Bakanlık ilgili biriminin koord inasyonund a acil bakım hemşireliği s rtilikalı eğitim 

programı uygulayıcıları tarafından acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim pr  gramı konulan ile 

alandaki güncel gelişmeler doğrultusunda hazırlanan çoktan seçmeli orulardan oluşan teorik ınav 

şeklinde uygulanır. 

2. Yapılan yenileme sınavından en az 75 (yctınişbeş) ve üzeri puan alan sertifika sahipleri ba.şanlı sayılır 

ve sertifika süreleri 5 (beş) yıl daha uutılır. 

3. Yenileme süreci tamamlanıncaya kadar sertifika sahiplerinin sertifikala rı geçerlidir. 

4. Hukuken kabul edilebilir mazeret halleri dışında sertifika yenileme sınavına peş peşe iki kez 

katılmayanlann sertifikaları geçersiz sayılır. Hukuken kabul edilebilir mazeretinin sona ermesini 

takiben yapı lacak ılk yenileme  ınavın:ı alı nır . 

5.  Sertifikalı eği ıım programı uygu l ama yetkisi verilen yerin herhangi bir sebeple eğitim faaliyetlerinin 

durması ve scnifikal ı eğitim uygulama  ye tki belgelerinin  iptal edilmesi ya da kapatma ve devir 

durumlarında yenileme sınavları Bakanlığın ilgili birimince yapılır. 

6.   Senitika yenileme sınavında başarısız olan sertifika sahiplcrinın yenileme sınavı notlanııa itirazları 

sertifika  yenileme  sınav  komisyonu   tarafından   en  geç  5  (beş)  gü n   içerisinde  değerlendirilerek 

sonuçlandınlır . 

 

13. DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLİK İŞLEMLERİ  USUL VE ESASLARI 
 

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmelı ği hükümleri do&rrultusunda Bakanlıkça hazırlanan denklik 

başvuru fonnu kullanılarak  denk lik talebinde bulunulur . 

Bu fonnda belirtilen tüm belgelerin sunulması zorunludur. 

22 

 
Evrakın elektronik imzalı suretine http :tc-bclgc.saglik.go•'.lr adrcsindcıı 31340kc-fö27-4322-an02-0335c4b20ccc kodu ile crişcbilirsiniı 

Bu belge 5070 sayılı dcktronik imza kanuna göre g.ii\'cnli clcktronık İm7.a  ile iım::ıılaıtmıstır. 



 

Bu fom1da belirlenen her bir başlığın altı ayrıntıları ile birlikte doldurulacak. eğitimin verildiği 

kurum/kuruluşça onaylanmış ve aşağıda belirtilen belgelerin aslı, eğitim yurt dışında alınmış ise ayrıca 

belgelerin yeminli mütercim tarafından Türkçeye çevirisi formun ekinde dosya halinde sunulacaktır. 

 
Başvuru Formu Ekinde Yer Alacak Belgeler 

 

1. Sertifikanın aslı 

2. En son bitirmiş olduğu okul/yüksekokul (hemşirelik. ebelik. sağlık memurluğu) diplomasının aslı ve 

fotokopisi 

3. Varsa Lisansüstü eğitimi bitirme belgesi aslı ve fotokopisi 

4. T.C Nüfus Cüzdanı/ Yabancı Uyruklu Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi 

5.  Başvuru Formunun 4'üncü maddesinde yer alan Eğitim Müfredatı  ile ilgili tüm bilgi ve belgeler 

(Eğitimin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile) 

6. Başvuru Formunun 3'üncü maddesinde yer alan ve eği1imin alındığı Kunınv'K.uruluş /Özel Hukuk 

Tüzel Kişisi/Gerçek Kişisımn Eğitim alınan Ülkenin resmi sağlık otoritesi ve  o  ülkedeki  Türkiye 

misyon şefliğinden eğ.itim veren kurumun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecektir. Üniversite 

hastaneleri ve resmi enstitü lerden bu belge istenmeyecektir. 
7. İlgili alanın >tandart lannda komisyonca belirlenen ve isten diğer tüm belgeler (Varsa) 

 
Denklik İşlemlerinin Nasıl Yapılacağı 

 

1. Sertifika denkliği için müracaat edenlerin başvuru dosyalan Bakanlık ilgili birimince Acil Bakım 

Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları doğrultusun da incelenir. 

2. Dosyalan uygun ve yeterli bulunan başvuru sahiplerine scrtıtika denklik belgesi düzenlenir. 

3. Sertifika Denklik Belgesi ilgili birimce tescil edilir. 
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EKLER 
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EK-1:    ACİL BAKIM HEMŞİRELİÖİ SERTİFİKALI     EGİTİM PROGRAMI UYGULAMA 
DEGERLENDİRME FORMU 

 

Katılımcının Adı Soyadı 
1 

Uygulama Değerlendirilen Uygulamalar Oeğerlendlrmc notu No 
 

 
 

A. Proft> yooel Da  ramşlar 

1 Acil bakım ünitesini organize etme 

2 
Bakımı sağlama ve sürdürmede yeıerli kuramsal bilgiye 
sahip olma 

3 
Öğrenme vc--kendini  cliştinÜc iswği 

4 
Sorumluluk alma isteği (bakım, eğitim ve ünitenin işleyişi 
ile ilgili) 

5 Kendine  ıdiven 

6 Ünitenin durumuna göre hasta sorunlarının önceliğini 
belirleme 

7 Hasta ile İll!ili verileri zamanında ve tam olarak kaydetme 

8 Kliniğe zamanında gelme ve zamanını etkin kullanma 

9 Bakım için kullanacai!:ı  malzemeleri  cksıksiz hazırlama 

10 Bakım verdiği bireyin güvenliğini sağlama ve sürdürme 

il Hastaya bütüncü ve hümanistik yaklaşımda bulunma 

12 
Gerektiğinde klinik rehberlerden danışmanlık alma/aldığı 
ııeri bildirimlere açık olma 

B. Kişiler Arası İliskiler 

13 
Bakım verdiği hasta güven verici bir iletişim kunna 

14 Hasta yakınları ile güven verici hır iletışim kurma 

15 Ekıp ile ışbirliği içinde çalışm:ı 

C. Sorun Çözme/Kritik Dü şünme/Ka rar Verme 

16 Hastanın gereksinimine yönelik doğru ve yeterli veri 
ıoplnnıa 

 

17 Toplanan veriler doğrultusunda hastanın gereksinimlerini 

öncelik sırasına koyma 

18 Tonlanan verilere  e:öre dol!ru hemşirelik  tanısı  kovabilme 

19 Belirlenen sorunların nedenini açıklama 

20 
Belirlenen soruna yönelik kanıta dayalı uygulamaları 
urastınna 

 

21  
Hemşirelik tanılarına yönelik gerçekçi , ulaşılabil ir ve 

hastaya özgü hedefleri belirleme 

22 Hedeflere uygun hemşirelik girişimlerini belirleme 

23 Belirle diğı girişimleri uygulama 

24 Bakımm  onuçlannı değerlendirme 

25 Sorun çözülmediğinde bakı mın her aşamasını gözden 
ıı.eçirme 

ORTALAMA P UA!' n·oplam Puan/Deeerlc.ndirilcn Uv2ulam:ı Sayısı) 

YÜZ ÜZER iNDEN ORTALAMA PUAN (Ortalama Pu:ınx25) 
 

Actklama: 

J 2 3 4 
. ORTA- 

LAMA 

Bu değerlendirme formu katılımcıların uygulama yaptığı tüm acil servis birimlerinde görevli klinik rehber 

henışirelerince doldurulacaktır 

Form, acil ·ervi ·ıe her birimde yap ılaca uygulamaların o birimde görev yapan klinik rehber hemşire tarafından 

dcğı:rlendirilm ·ine ımkfın verecek şekilde hazırlanmıştır . Değerlendirme yapan klinik: rehber hemşirelerden her 

birı katılımcıyı fomıda yer alan her bir uygulama için değerlendirecektir . 
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Değerlendirme 4 (dört) puan üzerinden yapılacak olup klinik rehber hemşire değerlendirdiği uygulamada katılımcıyı 

oldukça yeterli buluyorsa  4(dört), yeterli buluyorsa  3 (üç), kısmen yeterli buluyorsa 2 (ilı..'i), yetersiz buluyorsa 1 
(bir) sayısını fonn üzerinde kendisine  ayrılan  sütuna  yazacaktır.  Değerlendirilemeyen  uygulamalar  için  O  (Sıfır) 
sayısı yazı.lacaktır. 

 

En son klinik rehber hemşire değerlendirmesini tamamladıktan sonra "ORTALAMA PUAN" ve "l00 (yüz) 

ÜZERİNDEN ORTALAMA PUAN" hesaplanacak ve tablonun ilgili hücrelerine yazılacaktır. 
 

Form üzerinde katılımcı değerlendinnesini tamamlayan klinik rehber hemşireler aşağıdaki tabloyu da doldurarak 

imzalayacaklardır. 
 

100 (yüz) puan üzerinden 75 (yetmişbeş) ya da üzeri puan alan kursiyerler uygulamada başanlı sayılacaktır. 
 

 
UYGULAMA  DEGERLENDJRME  FORMUNU DOLDURAN 

KLİNİK   REHBER  HEMŞİRELERİ 
 

Sıra 

No 
Adı, Soyadı Değerlendirmenin  Yapddığı Acil Servis 

Oniteıl 
Değerlendirme 
Tarihi 

İmzası 

J     
2     
J     
4     
s     
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Katılımcının Adı Soyadı 
1 

 
Uygulama 

No 
1 

 
Değerlendirilen  Uygulamalar 

Değerlendirme 
 

ı 
 

2 
 

3 
 

4 
 

s 
 

ORTA - 
LAMA 

 

1. Triyaj sınıflama sistemine göre hastaları uygun alanlarını 

yönlendirme 
       

2. Acil bakını hastasını sistemli olarak baştan ayağa 

muayene eıme 
      

3. Primer ve sckondcr dcğcrlen<lırmc yapma       
4. Temel yaşam desteği (TYD) uygulamalannı  yapma       

5 1!eri yaşam desteği uygulamalarını yapma       

6. Endoırakcal tilp ıakma       

7 Hastayı Kapnometre ile izleme       

 Lıı.rcngeal  ma  ke uygulama       

9. Otomatik resüsitör uygulama       

10. Krikotorni  uygulamasını a  isıe eımc       

11. Endotrakeal aspirasyon yapma       

12. Arter kan gazı örneği alma       

13. Arter kan gazı sonuçlarını yorumlama       

14. Trakcostomi bakımı yapma       
15. Resesütasyon durumlannı erken saptama       

16. Uyarı sistemlerini başlatma       

17. Monitör,  dcfibrilatör  ve ventilatör  bağlantı  ve ayarlarını 

yapma 
      

18. Monitör, defibrilatör ve ventilatörün alarmlarını tanıma       
19. Monitör,  defibrilatör  ve  ventilatörün  alarmlarını  uygun 

şekilde çözme 
      

 

20. Möniıörüze hastada    yaşam    bulguları ve    oksijen 

aturasyonunu def!crlcndinnc 
      

21. Mönitörüze hastada ritim sorunlarını yorumlama       
22. Acil durumlarda güvenli kardiyoversiyon  ve 

defibrilasyon girişiminde bulunma 
      

23. Hasta güvenliği ilkeleri doılrultusunda bakım verme       
24. Hasta izlemi ve bakımını kayıt etme       
25. Bakım verirken vücut mekaniğine uygun davranma       
26. Varis oluşmasını önleyici girişimlerde bulunma       

 

27. 
Çalışırken, kesici - delici alet yaralanmalarına ilişkin 

gerekli önlemleri alına 
      

28. Çalışma  onamındaki  radya syondan  korunmaya  yönelik 

koruyucu  araç-gereçleri kullanma 
      

29. Enfeksiyon kontrol önlemlerini alma       
30. lzolasyon önlemlerini uvırulama       
31. Acil serviste acil arabasınıiçantasını hazırlama       

 

32. 
Güvenli ilaç uygulama basamaklanna göre ilaç uygulama       

 33. Ya.ş gruplannn göre uygun ilaç dozu hesaplııması yapma       
34. Sıvı replasman tedavilerini yapma       

 Çocuk ya, gr.ıplanna uygun sıvı hesaplamalarını yapma       

 

 

EK-2: ACİL BAKIM HEMŞİRELİGİ TEMEL UYGULAMALAR DEÖERLENDİRME FORMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35. 
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- -------------------------- 



 

40. Laboratuvar tetkikleri için sıvı ve doku 

destekleme 
örneği alınma 

41. Hastanın EKG'sini çekme 
42. Hastanın EKG sonucunu yorumlama     
43. NG sonda takma   

 

 

36.  
Hastaya  gerektiğinde  intraosseöz  yol  ile  sıvı  ve    ilaç 

uvırolama 

37. Kan ve kan bileşenleri transfüzyonu yapma 

38. Hastanın katater bakımını yapına 

39. Laboratuvar tetkikleri için kaniidrar örneği alma 

sını 
 

 
 
 

44. N/G dekompresyonu yapılan hastayı izleme  
-

 

Göğüs tüpü ve kapalı drenaj sisteminin takılmasını 
-

 

45. destekleme 
 

46. Göğüs tüpleri ve kapalı drenaj sistemi olan hastayı 
izleme 

47 . Bilinç. pupil ve ekstremite değerlendirmesi yaoma 

48 Hasıımın ağrısını dcğerlendimıc 

49. Ağrı tedavisini uygulama 

50 Bilinci açık/kapalı hastada ağnyı izleme 

51.  
Hipo-hiperglisemi belirlenen hastanın lcan şekeri izlemini 

gerçekleştirme 
Alçı,   atel   ve   traksiyon    uygulamaları için   gerekli 

52. 
huzırlıkları yapına 

53. Dolaşım kontrolü yapma 

54. Yanığın büyüklüğün e uygun sıvı replasmanın ı 
ger:rekleştirmc 

55 . Yanık yaralannın bakımını gerçekleştirme 

56. Yara değerlendirmesi yaoma 

57. Yara özelliklerine uygun bakım yapma 

58. Mide lavajı setini hastaya uygulama 

59 Mide  lavajı yapılan  hastayı  izleme 

60. Aktif kömür uv2ulama 

61. Adli vakalara ilişkin prosedürleri uygulama 

62. Prosedürlere uygun şekilde kanıtlan konuna 

63. 
Epilepıik    nöbet    geçiren    hastaya    uygun    müdahaleyi 
gerçekle ştirme 

64. Güvenli olarak hasta teslimi vapma 

65 Acil bakım hastasını  taburculu.i!a  hazırlama 

66.        Yaşam sonu bakımın yapılmasını sağlama - 
OR TALA MA PUAN (foplam Puan/Deicrlcndirilcn  Uygulama Sayısı) 

YÜZ ÜZERiNDEN ORTALAMA PUAN (Ortalama Puanx25) 

 
Açddama: 

Bu değerlendirme formu katılımcıların uygulama yaptığı tüm acil servis birimlerinde görevli klinik rehber 

hemşirelerince  doldurulacaktır. 

Form. acil servisıe her birimde yapılacak uygula maların o birimde görev yapan klinik rehber hemşire tarafından 

değerlendirilmesine imkan verecek ek.ilde hazı rlanmışnr . Değerlendirme yapan klinik rehber hemşirelerden her 

biri katılımcıyı formda yer alan her bir uygulama için değerlendirecektir . 
 

Değerlendinne 4 (dört) puan üz.erındcn yapıla ak olup klinık rehber hemşıre değerlendird iği uygulamada katılımcıyı 

oldukça  yeterli  buluyorsa  4 dört),  yeterli  buluyorsa (üç), kısmen yeterlı buluyorsa 2 (iki), yetersiz buluyorsa  1 

(bir) sayısını fonn üzerin de kendisine ayrılan  ünma  ynzacakur.  Değerlendirilemeyen  uygulamalar  için  O  (Sıfır) 

sayısı  yazılacaktır. 

En  son  klinik  rehber  hemşire  değerlendirmesini   tamamladıktan   sonra  "ORTALAMA   PUAN"  ve  ·•100  (yüz) 

ÜZERİNDEN  ORTALAMA PUAN .. hesaplanacak ve tablonun ilgili hücrelerine yazılacaktır. 
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Form üzerinde katılımcı değerlendinnesini  tamamlayan klinik rehber hemşireler aşağıdaki tabloyu da doldurarak 
im7..alayacaklardır. 

 

100 {yüz) puan üzerinden 75 (yetmişbeş) ya da üzeri puan alan kursiyerler uygulamada başarılı sayılacaktır. 
 

 
UYGULAMA DEGERLENDİRME FORMUNU DOLDURAN 

KLiNİK REHBER  HEMŞİRELERİ 
 

Sıra 
No 

Adı, Soyadı Değerlendirmenin Yapıldığı Acil Servis 
Ünitesi 

Değerlendirme 
Tarihi 

imzası 

ı     
2     
3     
4     
5     

 
 

 

DEGERLENDİRM.E SONUCU 
 

Değerlendirme 

Sıra No 
 

Değerlendirme/Sınav Türü 
Puan 

Rakamla Yazı ife 

l Teorik Sınav   
2 ı Uygulama Değerlendirme (Ek-1)   
3 Acil Bakım Hcmşireliğinde Temel Uygulamalar (Ek-2)   

ORTALAMA (Sertifikaya Esas Başarı Notu)   
 

 

Program Sorumlusu 
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EK-3: EGİTİM PROGRAMI DEGERLENDİRME FORMU 
 

Eğitim Programının Adı 
 

Eğitim Prograuunıu Yapıldığı Yer 

Eğitim Programının Tarihi 

Program Sorumlusuııun Adı Soyadı 

A-EGITİM   ORTAMININ   DEGERLENDİRiLMES1 ivi      Yeterli Yet rsiz 
Sınıf, katılımcı sayısına UVl!Ull büvüklükte mivdi? (  ) (  } (   ) 

Sınıfın ha valandırma ve ısıtma.ı veterli mi ydi? (   ) {   ) (   } 

Sınıfın avdınlattlması yeterli miydi? (   ) !l (   ) 
Eğitim için kullanılan teknik araçlar (projeksiyon, tepegöz. tahta . video, vb.) (   ) (   ) (   ) 

yeterli miydi ? 

Projeksivon , tepegöz ve tahta net olarak görülüyor muydu? (   ) (   ) (   ) 

Sınıflar temiz mivdi ? (   ) (  ) (   ) 

Tuvaletler temiz miydi? (   ) (   ) (    ) 

Yemek ve ikramlardan memnun kaldınız mı? 
--

 (    ) .L ) (    ) 

Oturulan koltuklar ergonomik miydi?                                                                      (   )          (   )                  (   ) 

B- EGJTİM MATERYALİNİN  DEGERLENDİRİLMESİ 

Eğitim materyalleri (eğitim kitabı, eğitim notları. diğer verilıın dokümanlar.         (  )         (   )             (   } 

sunumlar) eğitim programı  içeriğine UYRUn muydu'' 

Eğitim materyalleri (eğitim kitabı, eğitim notları, diğer verilen dokümanlar,           (   )          (  )                (   ) 

sunumlar) cifüiın orograııu için yeterli mivdi? 

Uygulama I beceri eğıtımı için kullanılan maket . mat-;; yal , ekipm n. vb.              (   )         (  )              (  ) 

veterli mivdi ? 

C-EC ITiMtN D EGE RL EN D lRİLM ESİ 

Eğitim programının içerd ği konular eğitim programı amaçlarına uygun                (  )         (  )             (   ) 

muvdu? 

Eğilim programında kullanıla n öğrenme yöntemleri uygun muydu? (teorik             (   )         (   J                  (   ) 
ders, maketler üzerinde uygulama. beceri laboratuvarında maket-materyal 

kullanma, vaka analiz! yapma, klinik alanlarda u ygulama, ev ödevleri 

üzerinde calısma) eli:ilim pro!lraıru amaclarına uygun muydu? 

Eıfüiınin süresi uveun muydu'?                                                                           (  )        (  )              (  ) 

Eğitim  iin ve saatleri uygun muydu?                                                                 (   )         (   )              (   ) 

Eğilim süresince adayların bilgı ve becerileri ndeki gelişmelerin takibi yeterli       (  )       (  )            (  ) 

miydi ? 

Eğitimin değerlendirilme inde kullanılan yöntemler (sınav. beceri                     l J           (  )            (  ) 

   değerlendirme, vb) uvırnn muvdu ?   

   Genel olarak eititım prol!fa mmda n mem nu niyet iııız  (   ) {   } (  ) 

D-KLiN iK EG ITİM  ORTA MININ DEGER LENDiRtLMESt 

   Klıııik uy mı l a ına sür esi , ei!itim oro ırramı hedeflerinc uvırun muydu''  {    ) (   ) (   ) 

Seçilen kl ın ik eibum ortamı, ei!itim oroımımı hedefleruıe UYRUn muydu'/              (   )           (   )             (   ) 

Klinik uvırnlanıııdn, eğitimcilerden aldıfmız dc:sıek yeterü miydi?               (   )         (   )               (   ) 

Klinik uygulamada. ilgili kli nikte çalışanlardan aldığınız destek yeterli          (   )          (  )          (   ) 

miydi '! 

E- ECITİMClNJN D EC'.: ER LENDlRILM ESİ 
Konuvu açık ve anlaşıl!r bir dille anlatabildi ıni? (    l (   ) (   )   

Eğitim inin ders / uygulama sırn ·ında yaptırd ığı alıştırmalar !verdiği                 (  )         (  )             (  ) 

örnekler yeterli ınivdi? 

EJ!iıimci katılımcıların akt if olarak derse ka t ılımını sağlayab il di m i? (    ) (  ) (   ) 

Eı!itimci, katı l ımcı lanıı soru !an na vet erli açıklama yaptı mı ?                                   (    )           (   )               (   ) 

Eğitimcinin lıaı.ırladığı I kullandığı doküman l ar ve ma teryaller (sunu, video        (  )       (  )           (  ) 

gösterimi , vaka inceleme, maket ve diğer materyaller, vb) kurs amaçlarına 

uygun  muydu '? 

Eğitimcinin kullandığı eğitim araç ve gereçleri lsunu, video gösterimi. vaka        (  )        (  )            (  ) 

inceleme. maket ve dii!er mııterval!er .vb) yeterli miydi? 

İhtiyacınız olduğunda. eğitim saatleri <!ışında eğıtimcidcn aldığınız destek          (  )       (  )          (  ) 

veı!!di miydi')    

E!dtimci, derse/ uygula mava avrılan süreve uydu mu? 

Genel olarak eifüimciden mcmnun i veıiniz                                                        (   )          (   )               (  )
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F• PROGRAMIN B  
 
 
 
 

 
azandli 
d- - 

medu::zindc başka 

 
 

 
 
 
 
 

Eğitim programında 
ama aktarma 

Bu cjitim 
misiniz1 

 
 
 
 

 
ıruz bilgi ve becerileri 
üvor muswıuz? 

Evet 

 
 

 
(  ) 

(  ) 

Hayır 
 
 
 

 
(  ) 

Yanıtınız 

"Evet"r'Hayır" 

ise nedenini 

a ıkla IDIZ 

bir eğitimcbtılmak ister (  ) ()  

Bu eğitim mCrkczinde eğitim almayı başka1arma önerir 
misiniz? 

( ) (  )  

 

 
 

 
 
 

 
k 

 
 
 
 
 
 
 

 
Genel olarak eğitim programını değerlendirdiğinizde en olumlu bulduğunuz noktalan yazınız. 

 
 
 
 
 
 

Genel olarak eğitim programını değerlendirdiğinizde en olumsuz bulduğunuz noktalan yazınız. 
 
 
 
 
 
 

Eğitim programının geliştirilmesi için önerileriniz nelerdir? 
 
 
 
 
 
 

•Bu förnı eğitim prognıınımn sonunda doldurulacaktır. 
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Yayını n Başlığı Yayın Türü Görevi l Yayın Yılı Puan 

    1  

   1  

  1  
Toplam Puan  

 

 
Koıniıe!Kurul Adı 

 

K 
 

omitedeki Görevi 
 

Hizmet tarihleri 
 

Puan 

  

    

    
Toolam Puan  

 
 

EK-4: ACİL BAKIM HEMŞİRELİGİ SERTİFİKA YENİLEME ÖLÇÜTLERİ 
 

 
Bu fonnda tüm başlıklar altında yer alan her türlü faaliyetin acil bakımla ilgili olması ve belgelendirilmesi 

gerekmektedir. 
 

1.  Sürekli  Eğitim  Faaliyetleri:  Bu  kategoriden  maksimum   100 puan  alınabilir .  Eğitim  faaliyetleri 

katılım belgesi ile belgelendirilmelidir (Mesleki kurslar, kongreler, diğer bilimsel toplantılar). 
 

Eğitim/Kongrenin  Adı Tarih Eğitimin Süresi Puan 

    

    
    

Toplam Puan  

Not:  1 saat: 2 puan 
 

2. Acil Alanında Akademik Eğitim: Bu kategoriden 150 puan alınabilir. Alınan dersler transkript ile 

belgclcndirilmelidir. Acil bakım alanında alınan tüm dersler (lisans,  tezli/tezsiz  yüksek  lisans, 

doktora) 
 

 

Üniversitenin Adı 
 

Bölümün Adı 
 

Dersin Adı 
 

Dersin Kredisi 
 

Yıl 
 

Puan 

      
      

      
Toolam Puan  

Not: Alınan dersin kredisi başına 15 puan 
 

3. Yayınlar: Bu kategoriden  maksimum  250 puan alınabilir. Yayın başlık sayfası. içindekiler ya da 

özet  ile belg
=
elendirilmelidir 

 

 
 
 
 
 
 

Not: 
a) Acil bakım hemşireliği alanındaki bir kitapta bölüm yazarlığı 7100 puan 

b}  Acil bakım hemşireliği alanındaki bir kitapta editörlük 7100 puan 

c)    Mesleki dergilerde yayın7100 puan 

d) Mesleki dergilerde editörlük /yardımcı editörlük 7 50 puan 

e) Sözel bildiri725 puan 

f) Poster bildiri720 puan 
 

4. Kurum ya da kuruluşlarda komite yöneticiliği veya üyeliği: Bu kategoriden maksimum 100 puan 

alınabilir. 

 

 
 
 
 
 
 

Not: 
a) Gerekli b !gel r; Yönetim k"Urulu toplantı raporu (her yıl minimum 4 toplantı} 

b) Ul usal , ulu  lararası kom i ıc üyeliği 730 puan (her yıl ) 

c) Sağlık kurumları komite iiycliğ17 15 puan (her yıl) 
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5. Sunumlar : Bu kategoriden maksimum  150 puan alınabilir. (Sunumlar, panel, konforans, kurs vb. ) 
 

 

1   Progra mın A d ı 
 

unum Başlığı 
 

unum 

Süresi 

 

Su n u m 

Tarihi 

 

Sunum Yeri 
 

Puan 

      

      

      

Toplam Puan  

Not: 

a) Gerekli belgeler; program broşürü , katılım belgesi (başlık. tarih belirtilmeli) ve her sunum farklı bir 

konuda olmalıdır. 

b) Sunumun her 60 dakikası için 20 puan 

 
6. Eğitmenlik/meotörlük   rolü   (Yeni   başlayan   personele   en   az  iki   hatta   eğitim   ve  mentörlük 

yapma):Maksimum  100 puan 
 

 

Mentôrlük Yapılan Kişinin Adı Soyadı 
 

Başlama tarihi 
 

Bitiş tarihi 
 

Puan 

    

    
 

1    
 

1   Top lam Puan  

Not: 

a) Gerekli belgeler; Kurumdan alman onaylı belge 

b) Mentörlük yapılan her çalışan için 25 puan (maksimum 4 mentörlük: 100 puan) 

 

 
SERTİFİKA YENİLEMEYE ESAS EGİTİMLER VE FAALİYETLER 

GENELDEGERLENDİRMETABLOSU 
 

(l-6. maddelerde belirtilen ve değerlendirilen eğitim ve faaliyetlerden alman toplam puanlar bu 

tabloya  yazılacaktır.) 
 

 

Eğitim/ 

Faaliyet No 

 

Eğitimin/Faaliyetin  Adı Toplam Puan 

1 Sürekli Eğitim Faaliyecleri  

2 Acil Bakım Hemşireliği Alanında Ak ademik Eğitim  

3 Yayınlar  

4 Kurum ya da kuruluşlarda komite yöneticiliği veya üyeliği  

5 Sunumlar  

6 Eğitmenliklmcntörlük  rolü  

Genel Toplam Puan  
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