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linik Geliﬂim dergisinin bu say›s›nda konumuz Acil
T›p prati¤inde kulland›¤›m›z ve uygulad›¤›m›z tan›
ve tedavi yaklaﬂ›mlar› olacakt›r. Bunun için kapa¤›m›zda güzel bir kedi resmi koyduk. Aralar›nda ne gibi bir
ba¤lant› oldu¤u merak yaratabilir. Her ne kadar merak kediyi öldürür derlerse de meraktan hiçbir canl›n›n öldü¤ü görülmemiﬂtir. Kediyi tedbirsizlik öldürür, ö¤renmeye olan
merak› ise onun hayat›n› kurtar›r. Kedi her zaman ö¤renmeye heveslidir, iyi bir gözlemcidir. Kedi ak›ll› bir hayvand›r
ama ancak iﬂine gelen konularda e¤itilebilir. Aksi takdirde
bir kediye neler ö¤retirdik neler? Bu inad›ndaki amac› ise
gayet nettir, kediler etraflar›ndaki uyaranlara karﬂ› seçicidirler. Patilerini cerrahi amaçl› olarak çok yönlü kullanabilirler. Geceleri de az uyurlar ve her saat sürekli tetiktedirler. T›pk› Acil T›p hekimleri gibi.

kabul gören bu k›lavuzlar ülkemizde Acil T›p anabilim dallar›nda ﬂu anda standart olarak uygulanmaktad›r ve her
hastada hangi evrede nas›l bir yaklaﬂ›m olmas› gerekti¤i
standart hale gelmiﬂtir.
Derginin bu say›s›nda Acil Servise en çok baﬂvuran hasta
tiplerine göre yaklaﬂ›mlar›m›z derlenmiﬂtir. Buradaki hedef
kitlemiz Acil Servislerde çal›ﬂan tüm pratisyen, asistan veya uzman hekimlerdir. Multidisipliner bir yaklaﬂ›m Acil T›p
uygulamas› ve e¤itiminde önemli bir ilke olup, k›lavuzlar da
buna göre haz›rlanm›ﬂt›r. Konular acil serviste s›k karﬂ›laﬂ›lan ﬂikayetler ve bulgulara göre yaklaﬂ›mlar halinde haz›rlanm›ﬂt›r. Bu k›lavuzda hedefimiz bu tablolarda özellikle

Dünyada ilk kez ABD de 40 y›l önce ayr› bir ihtisas konusu
olarak baﬂlayan Acil T›p Türkiye’ de ise yaklaﬂ›k 15 y›ld›r
ayr› bir ihtisas olarak devam etmektedir. ‹lk önceleri bu uzmanl›k dal›n›n ç›k›ﬂ noktas› acil servise baﬂvuran hastalara
24 saat kesintisiz ayn› kalitede hizmet vermek idi. Acil serviste çal›ﬂan hekimlerin yetkileri ve pratik sahalar› yurtd›ﬂ›nda da ﬂimdi Türkiye’ de oldu¤u gibi uzun tart›ﬂma konusu olmuﬂ ve yönergeler ile belirlenmiﬂti. S›n›rlar› günümüzde aç›k olarak çizilmiﬂ olan bu dal Acil Servise baﬂvuran her
hastan›n en uygun, en h›zl› tedaviyi almas›n› sa¤lamakta ve
hem de bunun için e¤itim vermektedir. Acil sa¤l›k hizmetlerinin en önemli özelli¤i bu hizmetin sürekli ve standart olmas›d›r. Hastalar›n genel durumunun aciliyet s›ras›n› gözeterek stabilize edilmesi Acil T›p hekiminin ana iﬂidir. Son
y›llarda kan›ta dayal› t›p Acil T›pta yeni k›lavuz ve algoritmalar›n yerleﬂmesine katk›da bulunmuﬂtur. Tüm dünyada

acilde kulland›¤›m›z ay›r›c› tan›lara öncelik verilmiﬂtir. Tan› ve tedavide yaklaﬂ›mlar ile ilgili güncel bilgilerin aktar›lmas›na önem verilmiﬂtir. Konusunda uzman olan arkadaﬂlar›m taraf›ndan derlenmiﬂ bu say›dan çok faydalanaca¤›n›z›
umuyorum.
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