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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİLYARDIM PROGRAMI DERS KATALOĞU
2019-2020

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ 
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS Z/S
İAY 100 Üniversitede Yaşam Kültürü 2 0 2 4 Ortak Z/S
İAY 103 Beden Eğitimi ve Vücut Geliş. I 1 2 2 3 Z
İAY 105 Acil Hasta Bakımı I 3 2 5 3 Z
İAY 107 Anatomi 2 0 2 3 Z
İAY 109 Fizyoloji 2 0 2 4 Z
İAY 111 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 0 2 3 Z
İAY 113 Farmakoloji I 2 0 2 3 Z
İAY 115 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 Z
AİİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Z
YD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 3 Z
TD 101 Türk Dili I 2 0 2 2 Z

Toplam 32

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS Z/S

İAY 104 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II 1 2 2 3 Z
İAY 106 Farmakoloji II 2 0 2 2 Z
İAY 108 Acil Hasta Bakımı II 2 2 3 3 Z
İAY 110 Acil Sağlık Hizmetleri II 2 0 2 2 Z
İAY 112 Resüsitasyon 2 2 4 3 Z
İAY 114 İleri Yaşam Desteği Uygulama‐I 2 4 3 2 S
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi II 2 0 2 2 Z
TD 102 Türk Dili II 2 0 2 2 Z
YD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 3 Z
STJ 116 Yaz Stajı (6 Hafta) 0 240 0 8 Z
Toplam 30

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS Z/S

İAY 201 Acil Hasta Bakımı III 3 0 4 4 Z
İAY 203 Klinikte Eğitim ve Uygulama 0 12 6 4 Z
İAY 205 Travma 2 2 4 5 Z
İAY 207 Beden Eğitim ve Vücut Geliştirme III 0 2 1 2 Z
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İAY 209 Meslekte Temel Kavramlar 1 0 1 3 Z
SEÇMELİ DERSLER 1 (3 DERS SEÇİLECEK)
İAY 211 İleri Yaşam Desteği Uygulama‐II 2 2 2 4 S
İAY 215 Topluma Hizmet Uygulamaları 0 1 2 4 S
İAY 229 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2 0 2 4 S
İAY 231 Psikoloji 2 0 2 4 S
KKI 201 Kanserden Korunma İlkeleri 2 0 2 4 S
AHL201 Ahilik ve Mesleki Etik 2 0 2 4 S
Toplam 30

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS Z/S

İAY 202 Acil Hasta Bakımı IV 3 0 3 3 Z
İAY 204 Klinikte Eğitim ve Uygulama II 0 16 6 6 Z
İAY 208 Alanda Paramedik 0 2 2 3 Z
İAY 210 Sağlık ve Hizmet Yönetimi 1 0 1 4 Z
ENF 201 Temel Bilgi Teknolojileri 2 0 2 4 Z
Toplam 20
SEÇMELİ DERSLER 2 (2 DERS SEÇİLECEK)
İAY 212 Mesleki İngilizce 2 0 2 4 S
İAY220 İlk Yardım 2 0 2 4 S
HKS 222 Halk Sağlığı 2 0 2 4 S
OBZ 202 Obezite 2 0 2 4 S
TAB 202 Temel Afet Bilinci 2 0 2 4 S
SEÇMELİ DERSLER 3 ( 1 DERS SEÇİLECEK)
SKS 232 BEDEN EĞİTİMİ 1 1 2 2 S
SKS 234 MÜZİK 1 1 2 2 S
SKS 236 RESİM İŞ 1 1 2 2 S
SKS 238 HALK OYUNLARI 1 1 2 2 S
SKS 240 SANAT TARİHİ 1 1 2 2 S
SKS 242 BİLİM TARİHİ 1 1 2 2 S
SKS 244 TİYATRO SANATI 1 1 2 2 S
SKS 246 İŞARET DİLİ 1 1 2 2 S
SKS 248 İLETİŞİM TEKNİKERLİĞİ 1 1 2 2 S

                                        *Bir öğrencinin mezun olabilmesi için alması gereken en az AKTS miktarı 122’dir.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ (T+U+K+AKTS)

İAY 100 Üniversitede Yaşam Kültürü (2+0+2+3)

Üniversitede yaşam, özgüven, atılganlık ve etkin dinleme, üniversitemiz, yüksekokulumuz, 

yükseköğretimin amacı ve yükseköğretim kurulu, üniversite organları, öğretim elemanları, 

öğretim ve öğrenciler, Adıyaman Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği, sınavlar, 

başarı notları ve not ortalamaları, disiplin cezaları, disiplin suçları, öğrenci disiplin 

soruşturmasının yapılışı ve uygulanması, yaz yarıyılı öğrenimi, yatay ve dikey geçişler, sağlık, 

sosyal, kültürel faaliyetler ve barınma, meslek yüksekokulları staj yönergesi ve staj talimatı. 
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İAY 103 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I (1+2+2+3)

Orta mesafe ve uzun mesafe koşular, sprintler, atma ve atlamalar, güç geliştirme, güç 

geliştirme ek ağırlıklar kullanmak, güç geliştirme ek ağırlıklar kullanmak, basketbolda pas ve 

turnike, basketbolda şut ve oyun kurma, yüzme çalışmaları, yüzme can kurtarma ve çalışmaları, 

voleybolda pas manşet, voleybolda servis ve amaç.

İAY 105 Acil Hasta Bakımı I (3+2+5+3)

Fiziksel muayene inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon, değerlendirme teknikleri, 

birinci değerlendirme tekniklerini uygulamak,  hasta veya yaralının birinci değerlendirmesini 

yapmak, ikinci değerlendirme tekniklerini uygulamak, hasta veya yaralının ikinci 

değerlendirmesini yapmak, solunum sistemi hastalıklarını değerlendirmek, solunum 

sıkıntısında acil bakım uygulamak (pnömotoraks, tansiyon pnömotoraks, hemotoraks, flail 

chest, dispne sebepleri, akut akciğer ödemi, KOAH, kronik bronşit, Anfizem, astım ve alerjik 

hastalıklar, akciğer embolizmi, yetişkinin solunum zorluğu sendromu, pulmoner emboli, 

solunum asidozu, solunum alkalozu, metabolik asidoz, metabolik alkoloz),  kardiyovasküler 

sistem hastalıklarını değerlendirmek, kardiyovasküler sistem hastalıklarında acil bakım 

uygulamak (kardiyak tamponad AMI, Maling HT, KKY, akut akciğer ödemi, dijital 

entoksikasyonu), göğüs ağrısı olan hastaya acil bakım uygulamak, sinir sistemi hastalıkları 

değerlendirmek, sinir sistemi hastalıklarda acil bakım uygulamak (felç, epilepsi ve nöbetler), 

vaka çalışması.

İAY 107 Anatomi (2+0+2+3)

Anatomiye giriş; anatomi nedir anatomik duruş, anatomik eksenler, anatomik düzlemler, 

Anatomik terminoloji; anatomide sık kullanılan yön terimleri ve diğer terimlerin Türkçe 

karşılıkları, hareket sistemi; kemikler, eklemler, kaslar, dolaşım sistemi; genel dolaşım bilgisi, 

kalbin yerleşimi, dış yapısı, perikard, kalbin iç yapısı kalbin beslenmesi, arterler, venler, lenf 

sistemi, solunum sistemi; burun, larenks, trechea, akciğer, puleure ve mediasitinum, sindirim 

sistemi; sindirim kanalı, ağız, pharynx, yemek borusu, mide, ince barsaklar, kalın barsaklar, 

sindirim bezleri; tükrük bezleri, karaciğer, pankreas, üriner sistem; böbrekler; üreter, mesane, 
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erkek ve kadın üretrası, genital sistek; erkek üreme sistemi, dış genital organlar, erkek üreme 

bezleri, kadın genital organları, iç genital organlar, dış genital organlar, kadın genital bezleri, 

endokrin organlar; endokrin sistem hakkında genel bilgiler; pankreas, böbrek üstü bezi, 

ovaryum, testis, glandula, thyroiddeo, glandula parathyroidea, timus epifiz, hipofiz, sinir 

sistemi; genel morfolojik bilgiler, periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi, duyu organları; 

göz, kulak, deri.

İAY 109 Fizyoloji (2+0+2+4)

Hücre fizyolojisi, uyarılabilir doku (sinir fizyolojisi), merkezi sinir sistemi fizyolojisi, kas 

fizyolojisi (uyarılabilir dokular), kalp- dolaşım fizyolojisi, solunum fizyolojisi, kan fizyolojisi, 

sindirim fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, duyu fizyolojisi.

İAY 111 Acil Sağlık Hizmetleri I (2+0+2+3)

Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, acil sağlık hizmetlerini değerlendirmek,  Türkiye’de acil 

sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin 

teşkilat yapısını değerlendirmek, ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de 

ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini değerlendirmek, 

Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak, Paramedik yetki ve sorumluluklarını 

değerlendirmek, görev organizasyonu yapmak, kendi güvenliğini sağlamak, hasta/yaralı 

güvenliğini sağlamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta ve 

yaralı taşıma teknikleri, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak.

İAY 113 Farmakoloji I (2+0+2+3)

Genel Farmakoloji, ilaç nedir, kullanım alanları nelerdir? İlaçlar ve emilim yolları otonom sinir 

sistemi farmakolojisi ve otonom sinir sistemi ilaçları, santral sinir sistemi farmakolojisi ve 

santral sinir sistemi ilaçları, kardiyovaskuler sistem farmakolojisi ve kardiyovasküler sistem 

ilaçları.

İAY 115 İş Sağlığı ve Güvenliği (2+0+2+2)

İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, uygulama ilkeleri, iş yeri ortam faktörleri ve riskler, 



*BEK44DBH0*
T.C.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKUL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebelge.adiyaman.edu.tr/enVision/Dogrula/K44DBH0

Altınşehir Mh. 3005 Sokak No:13 02040 ADIYAMAN Hatip YURGİDEN

Tel:04162233800   Faks:04162232071

E-Posta :shmyo@adiyaman.edu.tr   Web Adresi :www.adiyaman.edu.tr

kimyasal-fiziksel-biyolojik riskler, epidemiyolojik uygulamaları, çalışma hayatında duyarlı 

gruplar, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş yerinde sağlığın geliştirilmesi, iş kazaları, meslek 

hastalıkları, mesleksel kanserler, mesleksel riskler ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları.

AİİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0+2+2)

Türk devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve 

Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, 

Türk Topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın 

Samsuna çıkışı ve Kongreler dönemi, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferine kadar Milli 

Mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruzun ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi

YD 101 Yabancı Dil-I (2+0+2+3)

Verb to be (am/is/are), verb to be (questions and negatives), countries and numbers, have got 

has got, singular and plural nouns, there is, there are, quantifiers (a few, a little, and a lot), 

object pronouns, countable and uncountable nouns how many, how much, present simple (3rd 

person), present simple (all persons) 

TD 101 Türk Dili I (2+0+2+2)

Türkçeyi doğru düşünme, bağımsız düşünebilme, iyi bir dinleyicide bulunması gereken 

özellikler, okuma tekniği, okunanı kavrama, Türkçe’nin ses bilgisi özellikleri, düzgün ve doğru 

konuşmayla ilgili çalışmalar, sözlü anlatımın özellikleri, konuşma türleri, sözlü anlatımda plan 

türleri, sözcüklerin anlamsal değerlerinde değişimler ve bunların cümle içi kullanımlarıyla 

oluşan anlam değişimleri, cümle içinde bağlaçların kullanım alanları, bağlaç kullanımlarında 

görülen yanlışlar, üzerinde değerlendirmeler, cümle içinde ilgeçlerin işlevleri, ilgeçlerin 

anlamsal boyutları anlam ilişkisinde türevler, cümle çeşitlerinin anlatıma getirdiği katkılar, 

sıralı, basit, kesik cümlelerin yazılı veya sözlü anlatıma göre kullanışları, devrik ve kesik 

cümlelerin duygusal anlatıma katkıları, paragraf düzenleme çalışmaları.
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1.SINIF BAHAR DÖNEMİ

İAY 104 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II (1+2+2+3)

Kasların ortak özellikleri, iskelet kası fonksiyonları, kasın kaslanması, kas kasılma tipleri, kas 

hipertrofisi, kas atrofisi, kas kuvveti, kas dayanıklılığı, kasta enerji meydana gelişi ve 

kullanılışı, kalbin atım sayısı, egzersizde atım volümü düzenlemesi, egzersiz esnasında kalp 

atım volümü artışı, sporcu kalbi, egzersizde solunum volüm ve kapasite değişmeleri, sigaranın 

zararları, oksijen açığı ve oksijen borcu, sporcularda ısı düzenlenmesi, hipotermi ve hipertermi, 

sporcularda ısınma, kuvvet antrenmanlarının prensipleri, doping. 

İAY 106 Farmakoloji II (2+0+2+2)

Acil serviste sık kullanılan ilaçlar; anti hipertansifler, anti enflamatuvarlar, adrenalin, atropin, 

sodyum bikarbonat, kalsiyum, magnezyum, oksijen, narkotik analjezikler, nonnarkotik 

analjezikler, kardiyopulmoner resusitasyonda kullanılan ilaçlar, akut astım atağında kullanılan 

ilaçlar, kronik obstruktis akciğer hastalığında kullanılan ilaçlar, zehirlenmeler ve antidotları, 

akut myokart enfarktüsü tedavisinde kullanılan ilaçlar, acil serviste kullanılan serumlar ve 

verilme yolları, kan ürünleri. 

İAY 108 Acil Hasta Bakımı-II (2+2+3+3)

Tıbbi ve cerrahi asepsi uygulamaları, sıvı-elektrolit dengesi, asit- baz dengesi, ilaç 

uygulamaları, sindirim sistemi hastalıklarını değerlendirmek, sindirim sistemi acilleri (akut 

batın, disfaji, kusma ve kusmuk aspirasyonu, hematemez, melana, diyare, sarılık, kolik, 

özafagial reflü, bulimia, anoreksia nervoza, konstipasyon) ve sindirim sistemi uygulamaları, 

karın ağrılı hastaya acil bakım uygulamak, metabolik hastalıkları değerlendirmek, metabolik 

hastalıklarda acil bakım uygulamak (diyabetik aciller, diyabetik koma ve insülin şoku), 

enfeksiyon hastalıklarını değerlendirmek, enfeksiyon hastalıklarında acil bakım uygulamak, 

ürogenital hastalıkları değerlendirmek, ürogenital hastalıklarda acil bakım uygulamak ve 

üregenital sistem uygulamaları, vaka çalışması

İAY 110 Acil Sağlık Hizmetleri II (2+0+2+2)

afetlerde temel korunma prensiplerine uymak, afetlerde acil bakım uygulamak, triyaj, KBRN 
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riskini değerlendirmek, biyolojik kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, kimyasal 

kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, nükleer, radyoaktif kaza veya saldırıda acil 

sağlık hizmeti uygulamak, personel güvenliği ve sorumluluk kazanmak, yangın önleme, 

yangınla mücadele etmek, denizde kişisel can kurtarma tekniklerini uygulamak, hasta yaralıyı 

kurtarma çıkarma teknikleri, vaka çalışması.

İAY 112 Resüsitasyon (2+2+4+3)

Temel yaşam desteği, hava yolunu açma teknikleri, entübasyon, solunum desteği sağlamak, 

oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, oksijen tedavisi, TYD uygulama, katı cisme bağlı 

boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- erişkin- çocuk- bebek, erişkinde temel yaşam desteği, 

çocukta temel yaşam desteği, bebekte temel yaşam desteği, defibrilasyon, kardiyoversiyon, 

iğne ve tüp torakostomi, vaka çalışması 

İAY 114 İleri Yaşam Desteği Uygulama I (2+4+3+2)

EKG ile ilgili temel kavramlar ve kardiyak monitörizasyon, kalbin ileti sistemi, EKG 

derivasyonları ve kardiyak AKS, EKG dalgaları ve kalp ritminin değerlendirilmesi, kalp 

hızının değerlendirilmesi, ritim analizi ve normal sinüs ritmi, erken vurular, bradiaritmiler, 

bradiaritmilerde hastane öncesi bakım, supraventriküler taşikardiler (SVT) (Dar QRS’li 

taşikardiler), supraventriküler taşikardilerde geniş QRS’e neden olan durumlar ve ventriküler 

taşiaritmiler (Geniş QRS’li taşikardiler), taşiaritmilerde hastane öncesi bakım, akut koroner 

sendromlar, akut koroner sendromlarda hastane öncesi bakım, kardiyak arrest ritimileri, 

hastane öncesinde kardiyak arrest yönetimi, ileri yaşam desteği uygulamaları.

AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2+0+2+2)

Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gruplar, 

Cumhuriyetin İlanı, 3 Mart 1924 de Yapılan Devrimler, 1924 Anayasası, Çok Partili 

Demokratik Yaşama Geçiş Çabaları, Devrimi yok etme çabaları, Devrimler, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ya da Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi’nde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Dış Politikası (1923-1938).
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TD 102 Türk Dili-II (2+0+2+2)

Türkçe’de doğru düşünme, bağımsız düşünme, dinleme uğraşı, iyi bir dinleyicinin özellikleri, 

okuma-kavrama ilişkileri, okuma tekniği, seslendirme, vurgu, tonlama, sözlü anlatımının 

öğeleri konuşma türleri, sözlü anlatımlarda plan, cümle kurma çalışmalarında sözcük değerleri, 

cümle içinde bağlaçların görevleri çeşitliliği, cümle içinde ilgeçlerin türevleri anlam ilgileri.

YD 102 Yabancı Dil-II (2+0+2+3)

Can/Can’t, adverbs of frequencies (how often,how long), past simple (regular verbs), past 

simple (negatives ago), a lot of, much, many, enough would you like and can, comparative 

adjectives, comparing people and things, superlative adjectives, comparing people and things, 

revision of gramer points.

STJ 116 Yaz Stajı (30 İş günüdür) (0+240+0+8)

Paramedik programı öğrencileri için 1. Sınıf sonunda 30 (otuz) iş günü staj başlar. Bu 

öğrenciler yaz stajında yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının birçok biriminde uygulama 

yapmaktadır.

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

İAY 201 Acil Hasta Bakımı III (3+0+4+4)

Gebelik, normal doğum eylemine yardımcı olmak, lohusalık, yeni doğan, obstetrik acillerde 

acil bakım uygulamak, jinekolojik acillerde bakım uygulamak, pediyatrik hastaları 

değerlendirmek, pediyatrik hastalara acil bakım uygulamak, geriyatrik hastaları 

değerlendirmek, geriatrik hastalara acil bakım uygulamak, vaka çalışması

İAY 203 Klinikte Eğitim ve Uygulama I (0+12+6+4)

Gebelik, normal doğum eylemine yardımcı olmak, lohusalık, yeni doğan, obstetrik acillerde 

acil bakım uygulamak, jinekolojik acillerde bakım uygulamak, pediatrik hastaları 

değerlendirmek, pediatrik hastalara acil bakım uygulamak, vaka çalışması.
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İAY 205 Travma (2+2+4+5)

Travma vakalarına genel yaklaşımı uygulamak, dış kanamalarda acil bakım uygulamak, 

yumuşak doku yaralanmalarında acil bakım uygulamak, kafa travmalarında acil bakım 

uygulamak, yüz ve boyun yaralanmalarında acil bakım uygulamak, omurga yaralanmalarında 

acil bakım uygulamak, göğüs yaralanmalarında acil bakım uygulamak, karın yaralanmalarında 

acil bakım uygulamak, pelvis yaralanmalarında acil bakım uygulamak, ekstremite 

yaralanmalarında acil bakım uygulamak, çevresel acillerde bakım uygulamak (soğuk 

zararlarında acil bakım uygulamak, sıcak zararlarında acil bakım uygulamak, boğulmada acil 

bakım uygulamak, ısırık ve sokmalarda acil bakım uygulamak, yabancı cisim varlığında acil 

bakım, zehirlenmelerde acil bakım uygulamak, yanıklarda acil bakım uygulamak, elektrik ve 

yıldırım çarpmalarında acil bakım uygulamak), vaka çalışması.

İAY 207 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III (0+2+1+2)

Toplum sağlığı açısından beden eğitimi ve sporun önemi, beden eğitimi ve sporun vücut 

gelişimindeki rolü, vücut gelişimde biyomotor özelliklerin önemi (teori) dayanıklılık çalışması: 

yavaş devamlı koşular (uygulama), dayanıklılığın solunum sistemi ile ilişkisi (teori) 

dayanıklılık çalışması: ektensif interval koşular (uygulama), kuvvet gelişimi ve hareket sistemi 

(kaslar) (teori) genel kuvvet gelişimi: vücut ağırlığı ile alıştırmalar (uygulama), kuvvet çeşitleri 

ve geliştirme.

İAY 209 Meslekte Temel Kavramlar (1+0+1+3)

İnsan kavramı, temel insan gereksinimleri, sağlık-hastalık kavramı, bütüncül sağlık kavramı, 

hasta hakları, çevre kavramı, stres kavramı, anksiyete kavramı, benlik ve beden imajı, kriz ve 

öfke, umut ve umutsuzluk, kayıp kavramı, ölüm kavramı.

İAY 211 İleri Yaşam Desteği Uygulama II (2+2+2+4)

İleri yaşam desteği bakış açısı, durumu kötüleşen hastanın tanınması ve kardiyorespiratuar 

arrestin önlenmesi, akut koroner sendromlar, hastanede resüsitasyon, ileri yaşam desteği 

algoritması, havayolunun açık tutulması ve ventilasyon, kardiyak monitörizasyon, 

elektrokardiyografi ve ritim tanınması, defibrilasyon, kardiyak peys uygulaması, periarrest 
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ritimler, özel durumlarda kardiyak arrest, resüsitasyon sonrası bakım, hastane öncesinde 

kardiyak arrest, kan gazı analizi ve nabız oksimetresi, resüsitasyon ile ilgili kararlar, 

resüsitasyon uygulamasından hasta yakınlarının desteklenmesi.

İAY 215 Topluma Hizmet Uygulamaları (0+1+2+4)

Sosyal doğal kültürel vb. sorunu saptayabilmek ve saptanan sorunun çözümü için disiplinler 

arası iş birliği geliştirmek için yürütülen projeler.

İAY 229 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi (2+0+2+4)

Kalite nedir? kalite ile ilgili kavramlar, kalite yönetim sistemleri, doğru hastaya doğru işlemin 

yapılması (kimlik doğrulama), sağlıkta risk yönetimi, sağlıkta risk değerlendirme yöntemleri, 

kalite iyileştirmede ekip çalışması ve önemi, sağlıklı çalışma yaşamı, sağlıkta ölçme ve 

değerlendirme kültürü, sağlıkta gösterge yönetimi, ulusal sağlık göstergeleri, SKS göstergeleri, 

klinik kalite göstergeleri, uygulama ve proje sunumu. 

İAY 231 Psikoloji (2+0+2+4)

Bir bilim olarak psikoloji ve tarihsel gelişimi. Psikoloji alt alanları ve psikolojide kullanılan 

yöntemler beyin ve sinir sistemi duyum ve algı öğrenme klasik koşullama öğrenme edimsel 

koşullama bellek ve bellek türleri güdüler ve duygular Yaşam kültürü boyu gelişim stres ve 

stres yönetimi sosyal psikoloji sosyal etki sosyal psikoloji sosyal biliş sosyal psikoloji tutumlar 

ve kalıp yargılar.

KKI 201 Kanserden Korunma İlkeleri (2+0+2+4)

Hücre tanımı ve özellikleri. Kanserin tanımı, kanser hücresi ve özellikleri. Kanserle ilgili 

kavramlar. Kanser oluşumu. Kanserde risk faktörleri. Kanserin nedenleri. Kanserin belirtileri. 

Kanserlerde tanı yöntemleri. Sigara ve kanser. Beslenme ve kanser. Sigara, beslenme, kalıtım, 

enfeksiyon, radyasyon, çevre kirliliği, kimyasal karsinojenler, tahriş ve yaralanma vb. kanser 

oluşumundaki etkileri. Kanserden korunma yolları Kanserde tedavi, KETEM. Kanser Türleri. 

Dünya’da ve Türkiye’deki dağılımı. Akciğer kanseri. Baş Boyun Kanserleri. Cilt Kanseri. 

Mide Kanseri, özefagus kanseri, kolorektal kanserler. Kadın üreme organ kanserleri (rahim, 
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serviks vb.). Erkek üreme organ kanserleri (prostat vb.). Kanserli hasta ve yakınlarına 

yaklaşım, psikolojik destek ve eğitim.

AHL 201 Ahilik ve Mesleki Etik (2+0+2+4)

Ahilik kavramı tanımı ve tarihçesi, ahi birlikleri, ahi yetiştirme, ahi birliklerinin faaliyetleri, 

ahilik ve eğitim, ahilik ilkeleri, ahilikte örnek olaylar ve günümüze yansımaları, etik-ahlak 

teorileri ve kaynakları, mesleki etik kavramı, mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışlar, işletme 

fonksiyonları ve mesleki ahlak ilişkisi, meslek örgütleri ve mesleki etik, meslek örgütlerinin 

etik sorumlulukları.

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

İAY 202 Acil Hasta Bakımı IV (3+0+3+3)

Psikiyatrik hastalıklarda acil bakım uygulamak, psikiyatrik hastalıkları değerlendirmek, 

kanserli hastalarda acil bakım, hematolojide acil durumlar ve acil bakım, madde bağımlılığı ve 

acil bakım, suicide girişiminde acil bakım.

İAY 204 Klinikte Eğitim ve Uygulama II (0+16+6+6)

Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, dezenfeksiyon, hasta veya yaralıya mesane 

kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına 

uygun pozisyon vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta yaralıyı taşıma 

teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak, özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, 

aracı tanımak ve kullanıma hazır tutmak, ambulans sürüş teknikleri uygulamak.

İAY 208 Alanda Paramedik (0+2+2+3)

Olay yerinin ve hastanın değerlendirilmesi, solunum sıkıntısı olan hastada hastane öncesi 

yaklaşım, nörolojik acillerde hastane öncesi yaklaşım, psikiyatrik acillerde hastane öncesi 

yaklaşım, zehirlenmelerde hastane öncesi yaklaşım, göğüs ağrısı olan hastada hastane öncesi 

yaklaşım, boğulmalarda hastane öncesi yaklaşım, anaflakside hastane öncesi yaklaşım, travmalı 

hastaya hastane öncesi yaklaşım ve travmalı hastanın stabilizasyonu.
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İAY 210 Sağlık ve Hizmet Yönetimi (1+0+1+4)

Yönetime giriş, yönetim ve organizasyon teorileri, liderlik teorileri, liderlik ve yönetim süreci, 

sağlık kurumlarında organizasyon tipleri, yöneticinin işlevleri, yönetsel beceriler-değişim 

yönetimi, güç kavramı, iletişim çatışma ve stres yönetimi, zaman yönetimi, çalışma koşulları –

meslek hastalıkları; sorun çözme ve karar verme, personel seçme, işe alma, yerleştirme, iş 

analizi ve grev tanımı, bütçe yapma ve kaynakların kullanımı, kalite güvenliği ve risk yönetimi, 

bakım yönetiminde yasal ve etik konular.

İAY 206 Temel Bilgi Teknolojileri (2+0+2+4)

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, kişisel web 

sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş 

görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, 

tanıtıcı materyal hazırlama.

İAY 212 Mesleki İngilizce (2+0+2+4)

İngilizce ile ilgili temel kavramlar, Paramedik mesleğine özgü İngilizce terimler ve 

kullanımları, konuşma ve telaffuz egzersizleri.

İAY 220 İlk Yardım (2+0+2+4)

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam 

desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, 

dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında 

ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite 

kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, 

zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil 

taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları 

taşıma.

HKS 222 Halk Sağlığı (2+0+2+4)

Sağlık ve hastalık kavramları, halk sağlığının tarihsel süreci, halk sağlığı kavramı, Türkiye’de 
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sağlık hizmetleri ve sağlık örgütlenmesi, üreme sağlığı, aile planlaması, bulaşıcı hastalıklar, 

cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bağışıklama, sağlığa zararlı alışkanlıklar.

OBZ 202 Obezite (2+0+2+4)

Sağlık, hastalık, sağlıklı yaşam kavramları. Beslenme, besin ögeleri. Sağlıklı beslenme, 

alışkanlıklar. Obezitenin tanımı ve önemi, Dünya’da ve Türkiye’de obezite prevalansı. 

Obeziteye neden olan faktörler; iyatrojenik faktörler, diyete bağlı obezite, nöroendokrin 

obezite, sosyal ve davranışlara bağlı obezite, genetik obezite, sedanter yaşam, post-operatif 

inaktivite, yaşlılık. Obezitenin tanı yöntemleri. Beden Kitle İndeksi. Obezitenin tipleri. 

Obezitenin zararları, obezitede yapılması gerekenler Beslenme, fiziksel aktivite, davranış 

değişikliği vb.). Obeziteden korunma yolları ve öneriler.

TAB 202 Temel Afet Bilinci (2+0+2+4)

Afet nedir; afetlerle mücadele temel bilgi ve kavramlar. Afet bilincinin önemi. Güvenli yaşam 

kültürü; yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması. Afetler sırasında doğru davranış 

şekilleri; afet yönetini. Afetlerde yerel, global organizasyon ve koordinasyonun önemi. 

Bölgesel ve yerel afet ve acil durum geçmişi afet türleri; deprem afeti tanım ve özellikleri. 

Depremlerde zarar azaltma. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası eylem planı. Sel, 

heyelan, obruk, çığ, hortum, fırtına, kasırga, yıldırım, tsunami vb. afetlerin tanımı, özellikleri 

ve eylem planı. Yangın; tanımı, özellikleri ve eylem planı. Afetlerin toplumlarda oluşturdukları 

olumsuz durumlar. Afet psikolojisi.
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