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YÖNETİM KURULU

KURSLAR
APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course
Çocuk Acil Tıp Kursu
Amerikan Pediatri Akademisi ve Acil Hekimleri Birliği tarafından geliştirilen bu
kursta katılımcılar kritik hastaların acil servisteki ilk saatlerinde değerlendirilme ve
tedavilerinde yoğun bir öğrenim deneyimine sahip olmaktadırlar.
Ulusal koordinatörlüğü Dernek Başkanımız Prof. Dr. Durgül Yılmaz tarafından
yürütülen bu kurs derneğimiz tarafından ülkemizin dört bir yanına ulaştırılmıştır.
APLS kursunun gerçekleştiği iller;
1. İzmir (Mayıs 2009)
2. İstanbul (Ekim 2009)
3. Ankara (Mart 2010)
4. Bodrum (Nisan 2010)
5. Kuşadası (Kasım 2010)
6. Antakya (Şubat 2011)
7. Mardin (Nisan 2011)
8. Urla (Mayıs 2011)
9. Diyarbakır (Eylül 2011)
10. Rize (Ekim 2012)
APLS Kurslarımıza 271 katılımcının % 65’i çocuk asistan/uzmanı, %24’ü acil tıp uzman/asistanı ve
%11’i ise çeşitli uzmanlık alanlarından (çocuk cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, pratisyen)
oluşmaktaydı. Katılımcıların % 95’i kurs bitirme sınavından 70 veya daha yüksek bir not aldı.
Katılımcıların tamamı kurs kitabı ve materyallerinin faydalı olduğunu ve kurstan edinilen bilgi-beceri
ile klinik uygulamalarının değişeceğini bildirdi.
Kurs sonunda katılımcılardan alınan geri bildirim anketi sonuçları:

APLS kurs materyalleri ve kitabı yararlıdır.
Sunumların kalitesi yüksekti ve öğrenmeme yardımcı oldu.
Grup tartışmalarının kalitesi yüksekti ve öğrenmeme yardımcı oldu.
Uygulamaların kalitesi yüksekti ve öğrenmeme yardımcı oldu.
Kurstaki aktiviteler uygun bir dengede idi.
Eğitmenler iyi hazırlanmışlar ve sundukları konularda bilgili idi.
Bu kursu tamamladıktan sonra, çocuk hastaları değerlendirme ve
tedavi edebilmem açısından kendime daha çok güveniyorum.
Öğrendiğim bilgi ve becerileri başkaları ile paylaşmayı planlıyorum.
Öğrendiğim bilgi ve beceriler pratiğimi değiştirecektir.

Kesinlikle Katılmıyorum
/Katılmıyorum
N (%)
0 (0.0)
6 (2.3)
0 (0.0)
11 (4.3)
11 (4.3)
0 (0.0)
0 (0.0)

Katılıyorum/Tamamen
Katılıyorum
N (%)
271 (100)
265(97.7)
271 (100)
260(95.9)
260(95.9)
271 (100)
271 (100)

0 (0.0)

271 (100)

0 (0.0)

271 (100)

Sonuç: Acil bakım kalitesini arttırmanın, pediatrik morbidite ve mortalite azalttığı bilinmektedir.
Amerikan Pediatri Akademisi ve Acil Hekimleri Birliği tarafından geliştirilen ve kurs materyalleri
derneğimiz tarafından Türkçeye çevrilen bu kurs ile katılımcılar, kritik hastaların acil servisteki ilk
saatlerinde, hastaların değerlendirilmesi, tanı ve tedavilerinde yoğun bir öğrenim deneyimine sahip
olmaktadırlar.
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Kaynak Kitap
APLS: The Pediatric Emergency Medicine Resource derneğimizce Türkçe'ye
çevrilmiştir. Bu ders kitabı 804 sayfa, tamamı renkli çok sayıda fotoğraf, tablo ve
şekil içermektedir. Tüm bölümler olgu temelli bilgilenme sağlamaktır.

Çocuk Acil Tıp Eğitim Programı
Acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personeline yönelik geliştirilen bu kursta
hastane öncesi ve hastanede acil çocuk hastaların birincil değerlendirilme, tanı ve
tedavi önceliklerinin belirlenmesi konusunda yoğun bir eğitim ve öğrenim sağlaması
hedeflenmektedir.
07-08 Ocak 2011 tarihinde Ankara’da T.C Sağlık
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
işbirliği ile Hava Ambulansı Sağlık Çalışanlarına 2 gün
18 saatlik uygulamalı eğitim verilmiştir.

ÇATD: Çocuk Acil Triaj ve Değerlendirme Kursu
Derneğimiz yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Deniz Tekin koordinatörlüğünde
geliştirilen bu kurs, Ankara Üniversitesi ve T.C Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Eylül-Aralık
2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Acil bakım ihtiyacı olan hastaların mümkün olan en kısa zamanda bakım almalarını
sağlamayı amaçlayan kurs, içeriği ve uzman eğitmen kadrosu ile katılımcılardan
yoğun ilgi görmüştür.

KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
Bahar Toplantısı – BODRUM 2010
Derneğimiz tarafından düzenlenen 20-22 Nisan 2010 tarihinde Bodrum’da
düzenlenen Bahar Toplantısında çocuk hasta bakımından sorumlu olan hekim ve
diğer sağlık çalışanlarının çocuk acil tıp konusunda temel bilgilerinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Bilimsel program içeriği olgu temelli sunumlar formatında sık karşılaşılan tıbbi ve
cerrahi acillerin değerlendirilmesi, tanısı, tedavileri konularında çekirdek bilgilere
odaklanılmıştır. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda 70 kişilik bir katılımla aktif ve
dinamik bir toplantı geçirilmiştir.

Bahar Toplantısı – MARDİN 2011
Bölgesel olarak sık karşılaşılan acil durumlara öncelik verilen 2. Bahar Toplantımız,
mimarisi ve çok renkli kültürü ile tanınan Mardin’de, birçok akademisyenin
konuşmacı olarak katılması ile hem sosyal hem de bilimsel açıdan oldukça
doyurucu geçmiştir.
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Ulusal Çocuk Acil ve Ambulatuar Pediatri Kongresi 2010
3 -5 Kasım 2010 tarihleri arasında Kuşadası'nda Ulusal Çocuk Acil ve Ambulatuar
Pediatri Kongresi gerçekleştirildi.
Ülkemizin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 200 hekimin katıldığı kongrede pediatride
sık rastlanan aciller ve çocuk hastaya bütüncül yaklaşım getiren temel konular ve
sorunlar ele alınmıştır.

Avrupa Çocuk Acil Tıp Çalıştayı: Kongrenin
üçüncü gününde Avrupa Pediatri Akademisi Çocuk
Acil Çalışma Grubu tarafından Avrupa’da Çocuk Acil
Tıp Eğitimi konulu çalıştay yapıldı. Fransa, İtalya,
İsveç, İsviçre, Hollanda, Londra ve Liverpool’dan
katılan temsilciler kendi ülkelerindeki çocuk acil
uygulamaları ve karşılaşılan sorunları tartışmışlardır.
Ülkemizdeki çocuk acil uygulamaları ve gelişmeler
ise Çocuk Acil Tıp Derneği genel sekreteri Prof. Dr. Durgül Yılmaz tarafından aktarılmıştır. Sağlık
Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü temsilen katılan Dr. Engin Uçar ülkemizdeki çocuk acil
yan dal eğitiminin gelişim süreci hakkında bilgi vermiştir. Fransa’dan katılan Prof. Dr. Jean-Christophe
Mercier Avrupa Çocuk Acil Eğitim Müfredatını sunmuştur. Çalıştayın son konusu olarak Avrupa Birliği
Çocuk Acil Tıp Araştırma İletişim Ağı'nın oluşturulması konuşulmuştur.
Sonuçta, Çocuk Acil Tıp Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli toplantı ile Avrupa’da
Çocuk Acil Eğitiminin gelişimi ve standardizasyonu açısında önemli bir adım atılmış olup ülkemizde
yeni ihdas edilen yan dal olan Çocuk Acil’in gelişimine önemli katkılar sağlayacağı inancındayız.

Ulusal Çocuk Acil Sağlık Kongresi 2012
11-14 Mart 2012 tarihleri arasında Antalya’da T.C Sağlık Bakanlığı işbirliği ile
gerçekleştirdiğimiz kongremize 400 Çocuk Acil Sağlık çalışanı katılmıştır.
Almanya, Yunanistan, Rusya ve Azerbaycan’dan katılımcı konuklarımız olmuştur.
Kongrede çocuk acil sağlık hizmetleri, acil durumlarda yenidoğan ve çocuk hasta
nakli, çocuk acil servis organizasyonu ve çocuk acil tıpta sık rastlanan sorunlara
bütüncül yaklaşımın ele alındığı konferanslar ve paneller yer almıştır.

Ayrıca kongremizde, acil sağlık ekiplerinin çocuk acil
sağlık hizmetleri konusunda tıbbi bilgi ve
becerilerinin yarıştırıldığı bir organizasyon olan
PEDİRALLİ (Çocuk Ambulans Rallisi) düzenlenmiştir.
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PEDİRALLİ (Çocuk Ambulans Rallisi)
11-14 Mart 2012 tarihleri arasında Antalya’da T.C Sağlık Bakanlığı işbirliği ile
gerçekleştirdiğimiz rallide 14 il yarıştı. 112 acil yardım ambulansında görev yapan 2
paramedik ve bir acil tıp teknisyeninden oluşan ekipler, çocuk hastaları kurtarmak için
bilgi ve becerilerini ortaya koymuştur.




Pediralli Şampiyonu: KAYSERİ 112
Pediralli İkincisi: BURSA 112
Pediralli Üçüncüsü: ANTALYA 112

Pediralli sonrası her bir yarışmacıdan geri
bildirim alıp, 5li Likert ölçekli bir değerlendirme
anket çalışması yapılmıştır.
Yarışmacıların:
 %88’i… Pediralli’deki senaryolar gerçekçi idi.
 %90’ı…Pediralli’ye katıldıktan sonra çocuk hastaları değerlendirme/müdahale etmede kendime
daha çok güveniyorum.
 %82’i… Pediralli’de edindiğim deneyimler çalışmamı değiştirecektir.
 %85’i… Pediralli kendi eksikliklerimi fark etmemi sağladı.
 %85’i… Çalışma motivasyonumu artırdı.
 %88’i… Pediralliye tekrar katılmak istiyorum.
İfadelerine olumlu görüş vermişlerdir.
Sonuç olarak; Pediralli eğitimsel bir deneyim olarak algılanmıştır. Bu veriler, Pediralli’nin bir yarışma
fakat kaybedenin olmadığı bir yarışma olduğunu kanıtlamaktadır

PROJELER
Çocuk Acil Bakım-Güvenli Okul Projesi
2010 yılında İl Sağlık Müdürlüğü ve Acil Ambulans Hekimleri Derneği iş
bilirliği ile gerçekleştiğimiz bu projede İzmir Karşıyaka İlköğretim okulları
öğretmenlerine okul acillerine yaklaşım ve ilk yardım eğitimi verilmiştir.

Çocuk Dostu Otel Projesi
Bu projenin genel amacı, çocukları ile tatile çıkan ailelerin güvenli bir ortamda
tatil yapmalarını sağlamaktır. Projenin uygulanması ile elde edilecek en
önemli sonuç ise ülkemizde ÇOCUK DOSTU OTEL kavramının bütüncül bir
şekilde tanımlanmasıdır. Bu proje kapsamında 13.03.2012 tarihinde
Antalya’da Çocuk Dostu Otel Platform Toplantısı yapılmıştır. Mart-Nisan
2012’de otel, tatil köyü veya diğer eğlence-dinlenme tesislerinde çocuklar ile
ilgili alanlarında çalışanlar (bebek bakıcıları, çocuk kulübü çalışanları, havuz ve
aquapark görevlileri ve diğer personeller) 2 gün 18 saatlik Çocuk Güvenliği ve Acil Durumlarda İlk
Yardım eğitimi verilmiştir.
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