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Özet- İlk ve acil yardım teknikerleri, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ve hastaya gereken acil bakımı 

uygulayan sağlık çalışanlarıdır. İlk ve acil yardım teknikerleri hastayı hastane şartlarına ulaştırana kadar geçen sürede hastane 

öncesi acil sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdürler. 

 

İlk ve acil yardım teknikerleri, Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği ön 

lisans programlarında öğrenim görmektedirler. Ön lisans eğitimi ilk ve acil yardım teknikerinin hastane öncesi uygulaması 

gereken acil bakımla ilgili bilgi ve beceri kazandıkları önemli bir dönemdir. Hastane öncesinde karşılaşılan travmalı hastalara 

uygun hastane öncesi acil bakımın sağlanabilmesi amacıyla öğrencilere verilen derslerden biri de Travma Dersidir. Öğrenciler 

Travma Dersi kapsamında; travma kinematiği,  çoklu travma hastasına alanda genel yaklaşım, kanama kontrolü ve şok, toraks 

travması, kafa travması, spinal travma, göz travması, pelvis travması,  abdominal ve üriner bölge travması, pediatrik travma, 

geriatrik travma, kas iskelet sistemi travması, gibi çeşitli konularda hastane öncesi acil müdahale ilgili eğitim almaktadırlar. 

 

Sunulan bu derleme çalışmasında ilk ve acil yardım teknikerlerinin görev tanımlarına, hastane öncesi travmalı hasta bakımının 

önemine, travma eğitimi ile ilgili yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler- ilk ve acil yardım, travma eğitimi, hastane öncesi 

 

Trauma Training in First and Emergency Aid Programs 

Abstract- First and emergency aid technicians are health workers who work in emergency  pre-hospital medical services and 

who need urgent care to be applied to the patient. First and emergency technicians are obliged to provide emergency pre-

hospital care until the patient reaches hospital conditions.  

 

First and emergency help technicians, Vocational School of Health Services of Universities, First and Emergency Aid 

Technicians are studying in associate degree programs. Associate Degree education is an important period in which first and 

emergency technicians gain knowledge and skills related to emergency care that should be performed before the hospital. One 

of the lessons given to the students in order to provide appropriate prehospital emergency care for traumatic illnesses 

encountered before the hospital is Trauma Course. Within the scope of the students trauma course; trauma kinematics, general 

approach to multiple trauma patients, bleeding control and shock, thoracic trauma, head trauma, spinal trauma, eye trauma, 

pelvis trauma, abdominal and urinary tract trauma, pediatric trauma, geriatric trauma, musculoskeletal trauma they are 

receiving pre-hospital emergency intervention training. 

  
In this presented review, the task descriptions of first and emergency aid technicians, the importance of pre-hospital trauma 

patient care, the problems related to trauma education and suggestions for solutions were given. 
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