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Yönetim

İLK VE ACİL YARDIM

Program Başkanı: Öğr. Gör. İrem MALATYALI, irem.malatyali@kent.edu.tr

Program Bilgileri
AMAÇ:
İlk ve acil yardım programı ile hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini verip, ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar
geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taşınmasını ve yaşam kurtarıcı, sakat kalmayı önleyici olanakları sağlayabilecek
yardımcı sağlık personeli yetiştirilmektedir.

KAZANILAN DERECE:
Programı tüm gereksinimlerini başarı ile tamamlayan mezunlar “İlk ve Acil Yardım alanında Önlisans Diploması” derecesi alırlar ve “İlk ve Acil
Yardım Teknikeri” unvanını alırlar.

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI:
İlk ve Acil Yardım Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden
yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle
kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun
santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde
iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları
gerekmektedir. Ayrıca Bu programa kabul edilebilmek için lise veya dengi bir eğitimi derecesinden diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim
Kurumları Sınavı’ndan (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI:
Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az
2,00 olması gerekmektedir.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:
Türk Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey,yatay ve kurum içindeki geçişler Yüksek Öğretim
Kurumu’nun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleşmektedir. İstanbul Kent Üniversitesi,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik yılın
başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

BİLGİ

-Kuramsal, Olgusal-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alanına özgü temel bilgi düzeyine sahip olur.
Acil aracın mekanik ve teknik donanımı ile ilgili bilgiye sahibi olur.
Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini bilir.
Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını bilir.
İlaç uygulama yöntemlerini bilir.
Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini bilmek.

BECERİLER
-Bilişsel, Uygulamalı-
7. Acil durumlarda kullanılan ekipmanların kullanımı ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
8. Acil araç ve ekipmanlarının enfeksiyon kontrollerini sağlar.
9. Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisini edinir.

YETKİNLİKLER
-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği10. Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verir.
11. Olağan ve olağan dışı durumlarde sorumluluk alır.
12. Kişisel ve çevresel güvenlik sağlamada yetkindir.

-Öğrenme yetkinliği13. Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahipdir.
14. Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.

-İletişim ve Sosyal Yetkinlik15. Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirir.
16. Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.

-Alana Özgü Yetkinlik17. Ani hastalanma veya yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşabilme, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirebilme,
gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlayabilme.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:
▪ Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma,
sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir.
▪ AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür.
▪ Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu AKADEMİK ORTALAMA ile belirlenir.
▪ Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencinin mezun
olabilmesi için, ders programındaki asgari 120 AKTS kredisine sahip olan tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
▪ Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
▪ Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının
toplanması sonucunda elde edilen nottur.
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği”kapsamındadır.

