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İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Genel Bilgi

Başta sağlık kuruluşları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmetlerinde, yasa ve yönetmeliklere 
uygun, etik ilke ve kurallar doğrultusunda hareket eden, acil müdahale gerektiren hasta ve yaralılara güncel 
bilimsel bilgi ve becerilerini kullanarak ilk yardım ve acil bakım desteği veren,  ayrıca hasta ve yaralıların 
ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen, gerektiğinde hasta veya 
yaralılara ileri müdahalede bulunabilen nitelikli sağlık personelleri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık Hizmetleri, Resüsitasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tıbbi Terminoloji, Anatomi, 
Fizyoloji, Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları, Ambulans Ekipmanları ve Uygulamaları, Beden Eğitimi ve Vücut 
Geliştirme, Travma, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları, Enfeksiyon Hastalıkları, Farmakoloji, İlk ve Acil Yardım 
Uygulamaları, Enfeksiyon Kontrol Yönetimi, Ambulans Servis Uygulamaları ve bu alana özgü hazırlanan dersler 
ile öğrenciler mesleğe ilişkin teorik bilgiyi edinmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, teorik bilgilerin yanında +1 
Eğitim Modeli ile bir dönem işletmelerde tam zamanlı çalışarak uygulama etkinliklerine yönelik iş deneyimi elde 
etme fırsatı yakalamaktadır.

Çalışma Alanları
İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler; acil sağlık hizmetlerinde, acil yardım ve hasta nakil 
ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil 
servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle 
istihdam imkânları oldukça geniştir. Sektörün bu ihtiyacını karşılayacak alanında uzman kişiler yetiştirmek yeni 
dönüşüm sürecinde olan Okulumuz için bir kazanım olacaktır. Akyazı sağlık eğitimi alanında bölgenin merkez 
üssü olacaktır. Son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle program 
mezunlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri başta olmak üzere iş bulma imkânlarında artış olmuştur. Ambulans ve 
acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil 
yardım ünitelerinde, 112 acil yardım istasyonları ve 112 komuta kontrol merkezlerinde görev alabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri
Acil Yardım ve Afet Yönetimi / Hemşirelik / Sağlık Yönetimi / Sosyal Hizmet / Acil Yardım ve Afet Yönetimi / 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / İktisat / Kamu Yönetimi / Maliye / Uluslararası İlişkiler / İşletme / 
Konaklama İşletmeciliği / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi / Turizm İşletmeciliği

Çap ve Yan Dal İmkanları
Fizyoterapi / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri / Sivil Savunma ve İtfaiyecilik / Laboratuvar Teknolojisi / Eczane 
Hizmetleri

Programın Bulunduğu Meslek Yüksekokulu

 Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu -  aymyo.subu.edu.tr

Ders Planları ve İçerikleri

Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders planları ve içeriklere ulaşabilirsiniz: ebs.sabis.subu.edu.tr
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