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Projemiz Hakkında
Proje Adı: Havayolu Yönetiminde Glottik ve Ekstraglottik Alternatif Havayolu Yöntemlerinin Kullanımı
Proje No: 2017-1-TR01-KA202-046653
Proje Finansmanı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)
Hibe Programı: Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Alanında Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İş birliğiStratejik Ortaklıklar Programı
Sorumlu Uzman: F. Şeyma ALTINTAŞ
Uygulama Dönemi: Eylül 2017 – Ağustos 2019
Proje Süresi: 24 Ay
Proje Bütçesi: 103.950 Euro
Proje Koordinatörü: Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye
Proje Ortakları:
Amasya İl Sağlık müdürlüğü, Amasya Türkiye
Debrecen Üniversitesi, Debrecen, Macaristan
Craiova Üniversitesi, Craiova, Romanya
Proje Hareketlilik Tarihleri:
19.02.2018 Açılış toplantısı
12-15.03.2018 O1 Türkiye
26-29.06.2018 O2 Macaristan
10-13.09.2018 O3 Romanya
03-06.12.2018 O4 Macaristan
25-28.03.2019 O5 Romanya
05-12.04.2019 C1 Macaristan öğrenci staj hareketliliği
07-14.04.2019 C2 Romanya öğrenci staj hareketliliği
25.07.2019 Açılış toplantısı tekrarı
27.08.2019 Kapanış toplantısı
Projeden yararlanan kişi sayısı: 37 kişi
Projeden yararlanan öğrenci sayısı: 16 (8+8) öğrenci

Yaygınlaştırma planımız şu şekildedir:
Proje sonucu ortaya çıkan ürünlerimizin süreç ve hizmet inovasyonu ile
tıbbi içerikli bir yayın olduğundan, hedef gruplarımız aşağıdaki şekildedir:
Katılımcılarımız, akademik personelimiz, kurumumuzda görev yapan
akademik personel, hastane ve hastane öncesi acil sağlık personelleri ve
öğrenciler dir.
Ülkemizdeki proje ile ilintili kişiler, kurumların ve ortaklarımızın dış ve iç
paydaşları, diğer hastane ve mesleki sağlık kurumları, katılan sağlık
personeli, katılımcı mesleki eğitim sağlayan akademik personel, öğrenciler,
hastalar ve yakınlarına hizmet verenlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte,
bu alanda çalışan tüm çalışanlar ve yükseköğretim kurumları da
hedeflenmiştir. Çalışmanın özel sunumlarla paylaşılacağı düşünüldüğünde,
bölgesel know-how da hedefini bulacaktır. Proje yayınının yayınlanması ile,
AB ve ülkemizin Sağlık ve Yüksek Eğitim Kurumu’nu da hedef alınmaktadır.
Son olarak, basın ve medya da hedef ve yayma için en önemli araçlardır.
Hedef grupları belirlerken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, proje
ürünlerinin ve çalışmalarının ne kadar etkili olduğudur. Çalışmalarımız tüm
paydaşlarımıza ve sağlık dışında çalıştığımız tüm insanlara, tüm hastalara,
sağlık çalışanlarına, bireysel sağlık sorunları olan kurumlara fayda
sağlayacaktır. Bu grupların seçiminin nedeni doğal olarak bu kurgudan
geçmektedir. Bununla birlikte, hedef gruplar seçildiğinde faaliyetlerimize
kolay katılımın, daha esnek katılımın, faydalanıcıların dahil edilmesinin ve
ihtiyaçlara göre seçimin dikkate alındığı unutulmamalıdır.

Proje Açılış Toplantısı ANKARA

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.
Metin
ORBAY
yürütücülüğünde,
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu akademik personeli
Öğretim Görevlisi Aslı AYDOĞAN ve Öğretim
Görevlisi Arslan SAY tarafından hazırlanan
“Avrupa Birliği Bakanlığı KA202
Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik
Ortaklık Projeleri“ kapsamında 206 proje
başvurusu arasından seçilerek, kabul edilen
26 projeden biri olan “Hava Yolu
Yönetiminde Glottik ve Ekstraglottik
Alternatif Hava Yolu Yöntemlerinin
Kullanımı” isimli projenin kabul edilen
diğer projelerle birlikte açılış toplantısı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Türkiye Ulusal
Ajansı tarafından 30 Kasım 2017 Perşembe
günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Proje Odamız

Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık hizmetleri
meslek Yüksekokulu binasındaki proje
odamız.
Ayrıca yerli ortağımız Amasya İl Sağlık
müdürlüğünün müdürlük binasındaki proje
odası.

Proje Tanıtımı Basın toplantısı
Toplantı tarihi: 18.01.2018
Katılımcı sayısı:32

WEB site
www.airway.amasya.edu.tr

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1TR01-KA202-046653

E1 Açılış toplantısı
•
19.02.2018
tarihinde

Amasya
Üniversitesi İpekköy Yerleşkesinde bulunan
Açılış toplantısının yapılacağı konferans
salonu, projenin görünürlük faaliyetleri
kapsamında AB bayrağı, Ulusal Ajans
bayrağı, T.C Avrupa Birliği Bakanlığı
bayrağı, tüm katılımcı ülkelerin bayrakları ve
proje afişlerimizle donatılmıştır.
•
Açılış
toplantısına
Amasya
üniversitesi akademik personelleri, il sağlık
müdürlüğü personelleri, Sinop, Ordu,
Çorum ve Samsun’da hastane öncesi acil
sağlık hizmetleri alanında çalışan acil tıp
teknisyeni ve paramedikler ve Amasya
Üniversitesi ilk ve acil yardım programında
eğitim
gören
öğrenciler
katılım
göstermişlerdir.
Amasya Üniversitesi tarafından hazırlanan,
Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202
Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi
olarak
2017
yılında
kabul
edilen
“HAVAYOLU YÖNETİMİNDE GLOTTİK VE
EKSTRAGLOTTİK ALTERNATİF HAVA YOLU
YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI” projesinin
açılış toplantısı Amasya Üniversitesi İpekköy
yerleşkesi
konferans
salonunda
gerçekleştirildi. Konferans da Projenin
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa
Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa
Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki
Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi olduğu
belirtildi. Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve
spor alanındaki hibe programı olan
ERASMUS+, 2014-2020 yıllarını kapsayan
dönemde
uygulandığı,
Erasmus+
programlarının Avrupa Birliği Bakanlığına
bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye
Ulusal Ajansı) tarafından yürütüldüğü
belirtildi.
Projenin
2017
döneminde
başvurusu yapılan 206 proje içerisinde

kabul edilen 26 projeden biri olduğu ve 24
ay süreceği ifade edildi.
Yapılan açıklamada: “Projenin yurtiçi ortağı
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, yurtdışı
ortaklarının ise Macaristandan Debrecen
Üniversitesi ve Romanyadan Craiova
Üniversitesi dir. Projemizin amacı: Yurtiçi ve
yurtdışı
ortaklarımızla
yapacağımız
çalışmalar sayesinde Türkiye’de alternatif
hava yolu yöntemlerinin kullanımları
konusunda
farkındalık
yaratarak
bu
yöntemlerin kullanımını yaygınlaştırmaktır.”
Denildi.
Daha sonra havayolu yönetiminin ne olduğu
anlatıldı. Havayolu tıkanıklığı, solunumun
durması
gibi
nedenlerle
solunum
fonksiyonunu gerçekleştiremeyen hastalara
ağız içi, soluk borusu içi gibi solunum
yollarına yerleştirilen ekipmanlarla hastaya
hava verilmesi ve oksijenlenmesinin
sağlanmasıdır.
Havayolu
açıklığının
sağlanması ve korunması bir hastanın
bakımında en öncelikli acil durumdur.
Projemiz, ilk ve acil yardım programında
öğrenim gören öğrencilerin ve acil sağlık
hizmetleri alanında çalışan personellerin
farklı ve yenilikçi yöntemler konusunda
bilgilenmeleri ve beceri geliştirmelerini
desteklemeyi
hedeflemektedir.
Proje
kapsamında ise, Yurtiçi ortağımız ve yurtdışı
ortaklarımızla bir araya gelerek alternatif
yöntemler hakkında en güncel, en yenilikçi,
en uygun bilgilerin açığa çıkarılması
hususunda
yapacağımız
çalışmalar
sonucunda bir eğitim modülü ve müfredat
programı geliştirilecek,
Proje sonuç çıktısı olarak “Hava Yolu
Yönetiminde Kullanılan Alternatif ve Yeni
Yöntemlerin Kullanımı” isimli bir kitapçık
hazırlanacak, Paramedik öğrencilerimizin
ortak ülkelerde staj faaliyeti olacak,
Bu faaliyetler ile Avrupa’da acil sağlık
hizmeti veren kurumlardaki alternatif
havayolu ekipmanlarının kullanımını yerinde
gözlemleyebilecek ve uygulamalı eğitimlere
katılarak bilgi, beceri ve yeteneklerini

geliştirebilecekler, Ulus ötesi ziyaretler aynı
zamanda öğrencilerimiz için bir kültürel
faaliyet etkinliği olacak, Proje sonucu ortaya
çıkan bilgiler doğrultusunda acil sağlık
hizmeti sunan sağlık çalışanlarına eğitim
kursları düzenlenecek,
Bu
eğitimi
alanlar eğitim
sonrası
kazandıkları bilgi ve geliştirdikleri beceriler
doğrultusunda daha etkili, yenilikçi ve
uygun yöntemleri uygulayarak hizmet
verecekler,
Bilgi eksikliği, ekipman eksikliği ve uygun
yöntemin kullanılmamasına bağlı oluşan
hasarlar ve ölümlerin önüne geçilerek
topluma sunulan sağlık hizmetinin daha
bilinçli ve nitelikli verilmesi desteklenecektir
denildi.
32 davetli, toplam 223 kişinin katılımıyla
proje açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Katılımcı sayısı: 223 kişi

O1 İlk Toplantı

•
12-15.03.2018 tarihinde yurt dışı
ortaklar ve yurt içi ortaklarla birlikte
Türkiye’de birinci toplantı gerçekleştirildi.
Tüm ortakların ilk kez bir araya geldiği bu
toplantıda katılımcılar birbirleriyle yüz yüze
tanıştılar.
Toplantıya Amasya Üniversitesinden Prof.
Dr. Metin ORBAY, Doç .Dr. Arif AYAR Öğr.
Gör. Arslan SAY, Öğr. Gör. Aslı AYDOĞAN,
Amasya İl Sağlık Müdürlüğünden Doç.
Dr.Murat ŞAHİN, Dr. Özgür DALKIRAN,
Dr. Yusuf SARI, Debrecen Üniversitesinden
Dr.Anett RADÓ, Dr.Lívia DEMCSÁK, Dr.
Katalin PAPP, Craiova Üniversitesinden
Dr. Daniele NEAGOE, Dr. Daniela
CİUPEANU,
Dr.Taina
AVRAMESCU
katıldı. Toplantıda ilk olarak projenin önemi,
amacı ve hedefler üzerine görüşmeler
yapıldı. Katılımcılara Türkiye’deki sağlık
hizmetleri yapısı, Acil sağlık hizmetleri
yapısı, paramedik eğitimi, sağlık eğitimi
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Paramedik
öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldıkları
okul laboratuvarı ziyaret edildi.
•
Amasya ilinde bulunan 112 acil çağrı
merkezi, acil sağlık hizmetleri istasyon ve
Amasya
Üniversitesi
Sabuncuoğlu
Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi acil
servis birimi ve diğer hastane birimlerinin
ziyareti yapıldı.
•
Amasya
acil
sağlık
hizmetleri
alanında
çalışan
personele
yapılan
anketlerin sonuçları hakkında görüşüldü.
•
Tüm katılımcılara hareketlilik öncesi
ve hareketlilik sonrası anketler yapıldı.
Toplantı
kapsamında,
toplantı
açılış
konuşmaları, Romanya ve Macaristan proje
çalışma gruplarının ülkelerindeki sağlık
hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerinin yapısı,
sağlık eğitimleri hakkındaki sunumları,
Türkiye, Romanya ve Macaristan’da
havayolu
yönetiminde
kullanılan
yöntemlerin durum analizlerinin yapılması,
“Hava
Yolu
Yönetiminde
Kullanılan

Alternatif ve Yeni Yöntemlerin Kullanımı”
isimli kitapçığın hazırlık çalışmaları, Amasya
Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim
ve Araştırma Hastanesi ve 112 Acil Sağlık
Hizmetleri
Başhekimliği
İstasyon
Birimlerinin ziyaretleri ve Doç. Dr. Murat
Şahin eşliğinde havayolu yöntemlerinin
uygulamalarının yapılması, Amasya’nın
tarihi yapısı hakkında yurtdışı ortakları
bilgilendirmek amacıyla tarihi yerlerin
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Katılımcı sayısı: 13

İlk toplantı Semineri
Tarih: 19.02.2018
Katılımcı sayısı: 216

O2

• 26-29.06.2018 tarihinde Yurt dışı ortaklar
ve yurt içi ortaklarla birlikte Macaristan’da
toplantı
yapıldı.
Toplantıya
Amasya
Üniversitesinden
Prof.
Dr.
Telhat
ÖZDOĞAN, Öğr. Gör. Arslan SAY, Doç. Dr.
Arif AYAR, Öğr. Gör. Aslı AYDOĞAN, Amasya
İl Sağlık Müdürlüğünden Doç. Dr. Murat
ŞAHİN, Dr. Özgür DALKIRAN, Neslihan
DALKIRAN, Craiova Üniversitesinden Dr.
Daniele NEAGOE, Dr. Daniela CİUPEANU,
Dr.Taina
AVRAMESCU,
Debrecen
Üniversitesinden Dr.Anett RADÓ, Dr.Lívia
DEMCSÁK, Dr. Katalin PAPP, Dr. Andrea
ÁROKSZÁLLÁSİ, Dr. Imre SEMSEİ, Dr. Attila
SÁRVÁRY, Dr. Katalin MÁTHÉ katıldı.
•
Toplantıda
Macaristan’da
sağlık
eğitimi, paramedik eğitimi, acil sağlık
hizmetleri ve sağlık hizmetleri sistemi
hakkında
katılımcılara
Macar
akademisyenler tarafından bilgi verildi.
Proje kapsamında bir diğer toplantıya kadar
yapılması gereken faaliyetler görüşüldü.
•
Nyireghaza’da bulunan SzabolcsSzatmár-Bereg County Teaching Hospital
acil servisi ve ambulans birimlerinin ziyareti
yapıldı.
Paramedik
öğrencilerinin
uygulamalı eğitim aldıkları okul laboratuvarı
ziyaret edildi.
•
Tüm katılımcılara hareketlilik öncesi
ve hareketlilik sonrası anketler yapıldı.
Katılımcı sayısı:16

O3

•
10-13.09.2018 tarihinde yurt dışı
ortaklar ve yurt içi ortaklarla birlikte
Romanya’da
toplantı yapıldı. Toplantıya
Amasya Üniversitesinden Prof. Dr. Metin
ORBAY, Öğr. Gör. Arslan SAY, Öğr. Gör. Aslı
KURTGÖZ, Doç. Dr. Arif AYAR, Amasya İl
Sağlık müdürlüğünden Dr. Öner NERGİZ,
Dr. Özgür DALKIRAN, Doç. Dr. Murat
ŞAHİN, Debrecen Üniversitesinden Dr.
Katalin PAPP, Dr. Andrea Árokszállási
Szelesné, Dr. Anett Radó Sándorné, Craiova
Üniversitesinden Dr. Taina AVRAMESCU, Dr.
Daniela NEAGOE, Dr. Daniela CİUPEANU,
Dr. Cristian MESİNA katıldı. Toplantıda
Romanya’daki da sağlık eğitimi, paramedik
eğitimi, acil sağlık hizmetleri ve sağlık
hizmetleri sistemi hakkında katılımcılara

Roman akademisyenler tarafından bilgi
verildi. Toplantıda bir sonraki toplantıya
kadar geçekleştirilmesi planlanan faaliyetler
görüşüldü. Craiova’da bulunan Craiova Tıp
ve Eczacılık Üniversitesi Hastanesi acil
servisi ve Craiova ambulans birimlerinin
ziyareti yapıldı. Tüm katılımcılara hareketlilik
öncesi ve hareketlilik sonrası anketler
yapıldı.
Hareketlilik tarihi: 10-13.09.2018
Katılımcı sayısı: 13

Yurt dışı ortaklarımızın projemiz
konusu ile ilgili uluslararası
kongrelerde yaptıkları akademik
sunumlar
•
Projemiz Romen ortaklarından
Prof. Dr. Taina AVRAMESCU, “New
Approances in Health Education for
Alternative Airway Management”
isimli proje çalışmalarımız ile ilgili
akademik çalışmasını Bulgaristan’da
24 Ağustos- 2 Eylül 2018 tarihleri
arasında düzenlenen 5th
International Multidiciplinary
Scientific Conference on Social
Sciences and Arts isimli kongrede
poster sunum olarak sunmuş ve
poster ikinciliği ödülü almıştır.
(Avramescu, T, Say, A, Aydoğan, A,
Ayar, A, Papp, K. New Approances in
Health Education for Alternative
Airway Management. 5th
International Multidiciplinary
Scientific Conference on Social
Sciences and Arts. 24 Agu- 2
september, Albena, Bulgaria, Poster
Presentation)

O4

•
03-06.12.2018 tarihinde yurt dışı
ortaklar ve yurt içi ortaklarla birlikte
Macaristan’da toplantı yapıldı. Toplantıya
Romanya Craiova Üniversitesinden Dr.
Daniela NEAGOE, Dr. Daniela CİUPEANU,
Amasya Üniversitesinen Çetin ALPASLAN,
Prof. Dr. Mehmet KARA, Öğr. Gör. Arslan
Say, Öğr. Gör. Aslı KURTGÖZ, Amasya İl
Sağlık Müdürlüğünden Dr. Nur Hilal Baştürk,
Mehmet Köse, Hüseyin Deryol, Debrecen
Üniversitesinden Dr. Imre Semsei, Dr. Attila
Sárváry, Dr. Katalin Papp,
Anett Radó, Dr. Andrea Árokszállási, Dr.
Sıket Adrienn, Viktória Törő, Attila Zelei,
György Tóth, Katalin Máthé katılım gösterdi.
•
Bu
toplantıda
Ayrıca
Macar
paramedik öğrencilerine projemiz eğitim
slaytları ile uygulamalı alternatif havayolu
uygulamaları eğitimi verilmiştir.
•
Toplantıda proje fikri çıktımız olan
“Havayolu Yönetiminde Kullanılan Alternatif
ve Yeni Yöntemler” isimli kitabımızın içeriği,
ortakların kitap bölümlerinin paylaştırılması
ile ilgili çalışmalar yapıldı.
•
İlk ve Acil Yardım programı eğitimi
içerisine yerleştirilmesi planlanan dersin
müfredatı hakkında çalışmalar yapıldı.
•
Tüm katılımcılara hareketlilik öncesi
ve hareketlilik sonrası anketler yapıldı.
Hareketlilik tarihi: 03-06.12.2018
Katılımcı sayısı. 12

Macaristan Eğitim Seminerleri 1
ve 2
Seminer tarihleri :4-5.12.2018
Katılımcı sayısı 22

Yurt dışı ortaklarımızın projemiz
konusu ile ilgili akademik
kongrelerde yaptıkları sunumlar
Projemiz Macar ortaklarından Dr.
Katalin PAPP, “Alternative And New
Methods İn Airway Management.”
İsimli proje çalışmalarımız ile ilgili
akademik çalışmasını Slovakya’da 23
Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen
12th International Scientific
Conference, Theory, Research
and Education in Nursing isimli

kongrede sözel sunum olarak
sunmuştur.
(PAPP K., AYDOGAN, A., SAY A.,
AVRAMESCU T., RADÓ S.,
SZELESNÉ, A. A., (HU) Alternative
and new methods in airway
management. 12th International
Scientific Conference, Theory,
Research and Education in Nursing,
23rd May, 2019, Bratislava/Slovakya)
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•
25-28.03.2019 tarihinde tarihinde
yurt dışı ortaklar ve yurt içi ortaklarla birlikte
Romanya’da dördüncü ulus ötesi toplantı
yapıldı. Toplantıya Amasya Üniversitesinden
Öğr. Gör. Aslı KURTGOZ, Öğr. Gör. Arslan
SAY, Öğr. Gör. Mine ALACADAG, Öğr. Gör.
Gülhan
GOK,
Amasya
İl
ağlık
müdürlüğünden Furkan AKSOY, Muhammet
UCARLI,
Ufuk
GUZEL,
Debrecen
Üniversitesinden Dr. Katalin PAPP, Dr. Anett
RADÓ,
Dr.
Andrea
ÁROKSZÁLLÁSİ
SZELESNÉ, Craiova Üniversitesinden Prof.
Dr. Taina AVRAMESCU, Dr.
Daniela
NEAGOE, Dr. Daniela CİUPEANU, Dr.
Cristian MESİNA katılım gösterdi.
•
Toplantıda proje fikri çıktımız olan
“Havayolu Yönetiminde Kullanılan Alternatif

ve Yeni Yöntemler” isimli kitabımız ile ilgili
çalışmalar yapıldı.
•
İlk ve Acil Yardım programı eğitimi
içerisine yerleştirilmesi planlanan dersin
müfredatı hakkında çalışmalar yapıldı.
•
Tüm katılımcılara hareketlilik öncesi
ve hareketlilik sonrası anketler yapıldı.
Hareketlilik tarihi: 25-28.03.2019
Katılımcı sayısı. 13

C1
•05-12.04.2019 tarihinde Macaristan’a
öğrenci ve akademik personelleriyle birlikte
ziyaret gerçekleştirildi.

Hareketlilikten yararlanan öğrenciler şu
şekildedir;
Edanur DENİZ (Kız öğrenci)
Kevser BAYRAM (Kız öğrenci)
Menekşe YILMAZ (Kız öğrenci)
Kadir YEŞİLIRMAK (Erkek öğrenci)
Miray YÜKSEL (Kız öğrenci)
Yazgülü Dişbudak (Kız öğrenci)
Yasin KAYA (Erkek öğrenci)
Süleyman SÜMER (Erkek öğrenci)
İlk ve Acil Yardım Programında ders veren
hareketliliğe katılan akademik personeller:
Öğr. Gör. Arslan SAY
Öğr. Gör. Demet ÇAKIR
Bu hareketlilik kapsamında;
-Doç. Dr. Katalin PAPP, Dr. Anett RADÓ ve
Dr. Andrea Szelesné ÁROKSZÁLLÁSİ,
öğrencileri ve akademik personelleri
Macaristan’daki sağlık eğitimi ve Macaristan
sağlık sistemi hakkında bilgilendirildi.
-Öğrenciler,
Debrecen
Üniversitesi
paramedik
öğrencileri
ile
havayolu
yöntemleri hakkında bir eğitim alıp, sahada
görebilecekleri vakalar üzerinde havayolu
ekipmanlarının uygulamasını yaptılar.
-Öğrenciler, Nyíregyháza Szabolcs-SzatmárBereg County Teaching Hospital ın acil
servisi ve hastane öncesi hizmet veren
ambulans istasyonlarında staj faaliyetlerine
katıldılar. Özellikle hastane öncesi alanda
çok önemli bir yeri olan havayolu yönetimi
konusunda uygulamalı eğitimlere katılan
öğrenciler, hastane acil servisinde ve
ambulanslarda
kullanılan
havayolu
ekipmanları, acil servis yapısı ve ambulans
donanımları hakkında bilgilendirildiler.
-Staj faaliyetleri bitiminde ve hafta sonu
öğrenciler Nyíregyháza’da bulunan tarihi
yapıları ziyaret edip, şehrin diğer yerlerini
gezerek kültürel faaliyetlerde bulundular.
-Faaliyet sonunda hareketlilikten yararlanan
öğrencilere Europass belgesi ve katılım
belgeleri verildi.

-Hareketlilik sonrasında hem öğrenciler hem
de akademik personeller hareketlilik
deneyimleri hakkında anket doldurdular.
Hareketlilik tarihi: 05-12.04.2019
Katılımcı sayısı: 8 öğrenci 2 Akademik
personel

C2

•07-14.04.2019 tarihinde Romanya’ya
öğrenci ve akademik personeller ile ziyaret
gerçekleştirildi.
Hareketlilikten yararlanan öğrenciler şu
şekildedir;
Edanur GÖKÇE (Kız öğrenci)
Aslı SARIGÜL (Kız öğrenci)
Beyza GEDEMENLİ (Kız öğrenci)
Barış GÖZÜBÜYÜK (Erkek öğrenci)
Sunanur DOĞANIŞIK (Kız öğrenci)
Aleyna Neşe GÖKÇE (Kız öğrenci)
Eda YETER (Kız öğrenci)
Muzaffer Burak SALCI (Erkek öğrenci)
•
İlk ve Acil Yardım Programında ders
veren hareketliliğe katılan akademik
personeller ise şu şekildedir:
Öğr. Gör. Aslı KURTGÖZ
Öğr. Gör. Sevda DEMİRÖZ YILDIRIM
Bu hareketlilik kapsamında;
-Prof. Dr. Taina AVRAMECSU ve Dr. Daniela
NEAGOE
öğrencileri
ve
akademik
personelleri Romanya’daki sağlık eğitimi ve
Romanya
sağlık
sistemi
hakkında
bilgilendirildi.
-Öğrenciler, Craiova Tıp ve Eczacılık
Üniversitesi öğrencileriyle birlikte havayolu
yöntemleri hakkında bir eğitim alıp,

havayolu
ekipmanlarının
uygulamasını
yaptılar.
-Öğrenciler, Craiova hastanesi acil servisi ve
hastane öncesi hizmet veren ambulans
istasyonlarında staj faaliyetlerine katıldılar.
Özellikle hastane öncesi alanda çok önemli
bir yeri olan havayolu yönetimi konusunda
uygulamalı eğitimlere katılan öğrenciler,
hastane acil servisinde ve ambulanslarda
kullanılan havayolu ekipmanları, acil servis
yapısı ve ambulans donanımları hakkında
bilgilendirildiler.
-Staj faaliyetleri bitiminde ve hafta sonu
öğrenciler Craiova’da bulunan tarihi yapıları
ziyaret edip, şehrin diğer yerlerini gezerek
kültürel faaliyetlerde bulundular.
Faaliyet
sonunda
hareketlilikten
yararlanan öğrencilere Europass belgesi ve
katılım belgeleri verildi.
- Hareketlilik sonrasında hem öğrenciler
hem de akademik personeller hareketlilik
deneyimleri hakkında anket doldurdular.
-Bu hareketlilik faaliyeti öğrencilerin Türkiye
ile
Romanya’nın
sağlık
sistemlerini
karşılaştırmaları, farklı sağlık sistemlerini
tanımaları, özellikle havayolu yönetimi
konusunda
mesleki
becerilerini
geliştirmeleri,
kültürel
faaliyetlerde
bulunmaları
ve
İngilizce
kullanım
becerilerini geliştirmelerini konusunda katkı
sağladı.
Hareketlilik tarihi: 07-14.04.2019
Katılımcı sayısı: 8 öğrenci 2 Akademik
personel

E1 tekrarı

25.07.2019
tarihinde
Üniversitemiz
tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği
Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim
Stratejik Ortaklık Projesi olarak 2017 yılında
kabul edilen “Havayolu Yönetiminde Glottik
ve Ekstraglottik Alternatif Hava Yolu
Yöntemlerinin Kullanımı” isimli projenin
tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla bir
toplantı düzenlendi. Rektörlük konferans
salonunda yapılan toplantıya Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya
İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Milli
Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu,
üniversitemiz yönetimi ile proje ekibi,
öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan aynı
zamanda projenin yürütücülüğünü de
üstlenen Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman
Elmacı; bilimsel çalışmaların adım adım
ilerlediğini kaydederek tanıtımı yapılan proje
ile de bu adımlara bir yenisini eklemeyi
hedeflediklerini söyledi.
Sağlık alanında meydana gelen gelişmelerin
insan hayatının değerinin anlaşılması
noktasında en önemli adımlardan birisi
olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacı; projenin,
Avrupa ülkelerinde sıklıkla kullanılan ancak
Türkiye’de özellikle hastane öncesi alanda
yaygın olarak kullanılmayan alternatif
havayolu ekipmanlarının ülkemizde de
kullanımının artırılması amacıyla yapıldığını
kaydetti.

Katılımcı sayısı 90 kişidir.
Tarih: 25.07.2019
Katılımcı sayısı: 90

E2
30-31.08.2019 tarihlerinin resmî tatil
olası nedeni ile hafta başı olan 27.08.2019
tarihinde
kapanış
toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
Toplantı
Amasya
Üniversitesi Rektörlük binası Konferans
salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantı
salonu toplantı başlamadan önce Avrupa
birliği, Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği
Başkanlığı ve ortaklarımızın logo ve
ülkelerinin bayrakları ile donatılmıştır. Ayrıca

fuaye
ve
kokteyl
salonuna
proje
uygulamaları esnasında çekilen fotoğrafların
asıldığı panolar konulmuştur. Toplantıya
havayolu yönetimi konusunda yetkin olan
Samsun, Çorum, Tokat, Ordu ve Sinop
illerinde çalışan ……adet hastane öncesi acil
sağlık çalışanı katılmıştır. Ayrıca toplantıya
Amasya Üniversitesinde akademisyenler ve
Amasya İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık
çalışanları
da
katılım
göstermiştir.
Toplantıda Amasya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süleyman ELMACI ve Amasya İl
Sağlık Müdürü Dr. Öner NERGİZ projenin
sonuçları
hakkında
birer
konuşma
yapmışlardır.
Daha
sonra
ulusötesi
Ortaklarımızla interaktif görüntülü bağlantı
kurulmuştur.
Bağlantıya
Macaristan
Debrecen Üniversitesinden Dr. Katalin PAPP
ve Romanya Craiova Üniversitesinden Dr.
Daniela NEAGOE katılarak proje hakkında
görüşlerini
bildirmişlerdir.
Projenin
sonuçlarının
ve anket çalışmalarının
anlatıldığı bölümde Öğr. Gör. Aslı KURTGÖZ
açıklamalarda bulunmuştur. Daha sonra
proje
kapsamında
ulusötesi
staj
faaliyetlerine katılan öğrencilerimizden
Kevser BAYRAM projenin kendine ve
mesleğine katkılarından bahsetmiştir. Proje
kapanış toplantısı projeye katkı sağlayan
kişilere plaket verilmesi ile sona ermiştir.
Salona girişte tüm katılımcılar imza karşılığı
toplantıya katılmışlar, katılımcılara proje ile
ilgili broşür, not defteri, kalem ve dosyanın
yanı sıra üzerinde projemizin İngilizce ve
Türkçe e-kitabının yer aldığı Proje Sonuç
Kitabı dağıtılmıştır.
Toplantının tamamı video kamera ile
kaydedilmiş, aynı zamanda projemizin resmi
Facebook sayfası olan airwaymanagement
(https://www.facebook.com/groups/96354
4700462216/) üzerinden canlı olarak
yayınlanmıştır.
Toplantı
sonunda
katılımcılara yiyecek ve içecek gibi
ikramlarda bulunulmuştur.
Tarih: 27.08.2019
Katılımcı sayısı:118

Ulusal Yaygınlaşma faaliyetleri:
İlk ve Acil Yardım Programı
öğrencilerine uygulamalı hava
yolu eğitimi:
15.06.2018
Katılımcı Sayısı: 60

Ulusötesi hareketliliğe
katılacak öğrencilerimizin
İngilizce ve AB Uyum kursu:

•
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu
Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı
öğrencilerinden, proje başvuru metninde
belirtilen şartları (not ortalaması 65 ve
üzeri olan, herhangi bir disiplin cezası
almayan) taşıyan ve hareketliliğe
katılmaya gönüllü çok sayıda son sınıf
öğrenci olması nedeniyle öğrencilere
“Ulusötesi Hareketlilik Öncesi Öğrenci
Değerlendirme Anketi (Öğrenci Seçimi
İçin)” ve “İngilizce Yeterlilik Sınavı”
yapıldı. İngilizce Yeterlilik Sınav soruları
Öğr. Gör. Aslı KURTGÖZ tarafından
hazırlandı. Anket ve sınav sonuçları
doğrultusunda öğrenci seçimi yapıldı.
Öğrenci seçimi yapılırken pozitif cinsiyet
ayrımcılığı yapılarak beş kız, üç erkek
öğrenci şeklinde kız öğrenciler
çoğunluklu tutularak seçim yapıldı.
Belirlenen öğrencilere hareketlilik
faaliyeti öncesinde Amasya Üniversitesi
Mevlâna Kurum Koordinatörlüğünde
görev yapan Öğr. Gör. Nazmiye Didem
LAP tarafından 40 saatlik İngilizce kursu
ve Amasya Üniversitesi Dış İlişkiler
Birimi Erasmus+ koordinatörlüğünde
görev yapan Öğr. Gör. Fatih ÇEMÇEM
tarafından Avrupa Birliği Motivasyon
Kursu verildi.
•
Hareketlilikten yararlanacak
öğrencilere hareketlilik öncesi
değerlendirme anketi yapıldı.

Rektörümüzün ulusötesi
hareketlilik öncesi öğrenciler
ile tanışma programı.

Yürütücülüğünü Amasya Üniversitesinin
yaptığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Ulusal
Ajans tarafından desteklenen proje
kapsamında ortaklarımız Macaristan
Debrecen Üniversitesi ve Romanya

Craiova Üniversitesi nde staj faaliyetinde
bulunacak öğrencilerimiz Üniversitemiz
Rektörü ile buluştu. Rektörümüz Prof.
Dr. Metin Orbay öğrencilere çok önemli
deneyim ve bilgiler kazanacaklarını
söyledikten sonra iyi yolculuklar diledi.

Ulusötesi hareketlilik sonrası
öğrencilerimize Europass
belge dağıtımı töreni:

Ulusötesi staj faaliyetlerine katılan 18
öğrenciye Amasya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin ORBAY tarafından uluslar
arası geçerliliği olan Europass belgeleri
tören ile dağıtıldı.
13.05.2019
Katılımcı sayısı 127

Yüksekokulumuzda
Uygulamalı havayolu yönetimi
eğitimi:
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu
Şerefeddin SHMYO İlk ve Acil Yardım
programında eğitim gören öğrencilere
havayolu metotları konusunda
uygulamalı bir eğitim verildi.
13.05.2019
Katılımcı Sayısı: 127

Samsun 112 Başhekimliği
personeline havayolu yönetimi
uygulamalı eğitimi:
Yürütücülüğünü Amasya Üniversitesinin
yaptığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve
Ulusal Ajans tarafından desteklenen
proje kapsamında Samsun 112
Başhekimliğine görev yapan hastane
öncesi sağlık çalışanlarına alternatif
havayolu metotları konusunda
uygulamalı bir eğitim verildi. Doç. Dr.
Murat Şahin, Ögr. Gor. Aslı Kurtgöz ve
Ögr. Gör. Arslan Say tarafından verilen
uygulamalı eğitim seminerine proje
ortağımız İl Sağlık Müdürlüğünü
temsilen 112 Başhekimi Dr. Nilüfer Tali
de eşlik etti.
20.06.2019
Katılımcı Sayısı: 40

Sinop 112 Başhekimliği
personeline havayolu yönetimi
uygulamalı eğitimi:
Yürütücülüğünü Amasya Üniversitesinin
yaptığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve
Ulusal Ajans tarafından desteklenen
proje kapsamında Sinop 112
Başhekimliğinde görev yapan hastane
öncesi sağlık çalışanlarına alternatif
havayolu metotları konusunda
uygulamalı bir eğitim verildi. Doç. Dr.
Murat Şahin, Ögr. Gor. Aslı Kurtgöz ve
Ögr. Gör. Arslan Say tarafından verilen
uygulamalı eğitim seminerine proje
ortağımız İl Sağlık Müdürlüğünü
temsilen 112 Başhekimi Dr. Nilüfer Tali
de eşlik etti.
06.07.2019
Katılımcı sayısı: 26

Tokat 112 Başhekimliği
personeline havayolu yönetimi
uygulamalı eğitimi:
Yürütücülüğünü Amasya Üniversitesinin
yaptığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve
Ulusal Ajans tarafından desteklenen
proje kapsamında Tokat İl Sağlık
Müdürlüğü eğitim salonunda 112
Başhekimliğinde görev yapan hastane
öncesi sağlık çalışanlarına alternatif
havayolu metodları konusunda
uygulamalı bir eğitim verildi. Doç. Dr.
Murat Şahin, Ögr. Gor. Aslı Kurtgöz ve
Ögr. Gör. Arslan Say tarafından verilen
uygulamalı eğitim seminerine proje
ortağımız İl Sağlık Müdürlüğünü
temsilen 112 Başhekimi Dr. Nilüfer Tali
de eşlik etti. Eğitimiz boyunca ilgisini
esirgemeyen ve eğitimlerimize de katılan
Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı
Ahmet SÜMBÜL’e teşekkür ederiz.
25.07.2019
Katılımcı Sayısı: 57

Ordu 112 Başhekimliği
personeline havayolu yönetimi
uygulamalı eğitimi:
Yürütücülüğünü Amasya Üniversitesinin
yaptığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve
Ulusal Ajans tarafından desteklenen
proje kapsamında Ordu İl Sağlık
Müdürlüğü eğitim salonunda 112
Başhekimliğinde görev yapan hastane
öncesi sağlık çalışanlarına havayolu
metodları konusunda uygulamalı bir
eğitim verildi.
06.08.2019
Katılımcı sayısı:17

Amasya 112 Başhekimliği
personeline havayolu yönetimi
uygulamalı eğitimi:
Yürütücülüğünü Amasya Üniversitesinin
yaptığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve
Ulusal Ajans tarafından desteklenen
proje kapsamında Amasya İl Sağlık
Müdürlüğü eğitim salonunda 112
Başhekimliğinde görev yapan hastane
öncesi sağlık çalışanlarına Öğr. Gör. Aslı
KURTGÖZ tarafından alternatif havayolu
metotları konusunda uygulamalı bir
eğitim verildi.
06.08.2019
Katılımcı sayısı: 26

Proje sonuçlarımızın
uluslararası kongrede sözlü
bildiri olarak sunulması ve
sonuçların tam metin olarak
yayınlanması:
Proje sonunda elde ettiğimiz anket
sonuçları Uluslararası olarak düzenlenen
International Learning, Teaching and
Educational Research Congress – ILTER
kongresinde sözlü ve tam metin olarak
sunulmuştur.
5-7 Eylül 2019

Sosyal Medyada projemiz
Youtube
•
Havayolu yönteminde kullanılan ekipmanların kullanımı hakkında hazırlamış olduğumuz
videolar, Türkçe alt yazılı olarak “AIRWAYMANAGEMENT Amasya Üniversitesi “isimli Youtube
kanalımıza yüklenmiştir. Böylelikle havayolu yöntemlerinin kullanımında sadece Amasya ilinde
kalmayıp ülkemizin tamamında hedef grubumuzun bilgilenmeleri için bir olanak sağlanmıştır.
Projemiz kapsamında alternatif havayolu yöntemlerinin uygulamalı kullanımlarının gösterildiği
Youtube kanalımız AİRWAYMANAGEMENT Amasya Üniversitesi sayfası
https://www.youtube.com/channel/UCIyqWbtXbljlDltYftyjnFg linkinde yer almaktadır .
Proje videolarımızın linkleri aşağıdadır.

https://www.youtube.com/watch?v=_wJxr7qInGA
https://www.youtube.com/watch?v=8qoNQrt5QVY
https://www.youtube.com/watch?v=BGmbvOnNFYY
https://www.youtube.com/watch?v=OLE1n8YjW7s
https://www.youtube.com/watch?v=Uvhc4W2flpc
https://www.youtube.com/watch?v=MlGI7wnjb3w&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=41r2AQOAp9o
https://www.youtube.com/watch?v=qYtih-7nTBs&t=4s

Twitter hesabımız:

Facebook
https://www.facebook.com/groups/963544700462216/

İnstagram hesabımız:

Proje Whatsapp grubumuz

Flicker hesabımız:
https://www.flickr.com/photos/67266661@N02/albums

Broşür

Afiş ve poster, bayrak ve
davetiyelerimiz

Proje eğitimi sunum şablonu
Proje eğitimlerimizde kullanmak üzere hazırlanan eğitim slaytları yurtdışı ortaklarımız için
İngilizce ve Türkçe dillerindedir. Eğitim slaytlarımız aynı zaman da WEB sayfamızda da
mevcuttur ve e-kitap olarak hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Linkleri için:
Türkçe sunum:
http://airway.amasya.edu.tr/images/magazine3/index.html
İngilizce sunum:
http://airway.amasya.edu.tr/images/magazine4/index.html#/0

Basında proje haberleri

Haberaks Tv de Rektörümüz Prof. Dr. Metin ORBAY’ın projemiz ile ilgili açıklamaları
LİNK

Antetli kâğıt ve diğer tanıtıcı
ürünler
Bloknot, Türkçe ve İngilizce eğitim
kitabımızı yüklediğimiz Cd ve kapağı,
boyun askılarımız, kalemlerimiz,
dosyalarımız ve antetli kağıtlarımız.

Proje eğitim materyalleri (Basılı ve e-kitap yayınlarımız)
Tüm ortaklarımız tarafından yazılan akademik bir yayın olan ders kitabımız. Basılı ve e-kitap
olarak hazırlanmıştır. E-kitabımız www.amasya.edu.tr sayfasında aşağıdaki linklerde yer
almaktadır.
Türkçe kitap linki:
http://airway.amasya.edu.tr/images/magazine1/index.html
İngilizce kitap linki:
http://airway.amasya.edu.tr/images/magazine2/index.html
Proje eğitim materyalleri (Basılı ve
e-kitap yayınlarımız vs.)

Proje eğitim materyalleri:

Proje sonuçlarımızın YÖK, Türkiye
de İlk ve Acil Yardım programı
bulunan Üniversiteler ve Sağlık
Bakanlığı Eğitim Şubesi ile
paylaşılması

Proje sonucunda Amasya
Üniversitesi Sabuncuoğlu
Şerefeddin Sağlık hizmetleri Meslek
yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Programı Müfredatına eklenen
“Havayolu yönetimi” isimli dersin
ders içeriği

Projemizde ulusötesi staj
faaliyetlerine katılan
öğrencilerimize verilen europass
belgelerimiz:

Sonuç:
Ortak çalışmalarımız soncunda hazırladığımız eğitim materyallerimiz ile Amasya ve çevresinde yer alan
Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat illerinde 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan hekim, paramedik ve acil tıp
teknisyenlerine havayolu yöntemleri hakkında uygulamalı eğitimler verilmiş, bu eğimler öncesi ve sonrası
eğitimin etkinliğini, mevcut durum analizi ve çalışanların havayolu yöntemleri hakkındaki bilgi düzeylerini
değerlendirmek amacıyla anket çalışmaları yapılmıştır.

Bu anketlerin sonuçları şu şekildedir;
1. Sağlık personelinin çalıştıkları birimde bulunan mevcut havayolu ekipmanların yüzde
oranları
Endotrakeal
Tüp

Oral

Nazal

Airway

Airway

I-Gel

Özefageal

LMA Klasik

Trakeal

LMA

LMA

Fastrach

Proseal

Kombitüp
Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Amasya

100

0

100

0

16.7

83.3

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Samsun

97.4

2.6

97.4

2.6

5.1

94.9

2.6

97.4

23.1

76.9

82.1

17.9

2.6

97.4

0

100

Ordu

100

0

100

0

38.5

61.5

30.8

69.2

61.5

38.5

92.3

7.7

15.4

84.6

15.4

84.6

Sinop

100

0

94.4

5.6

0

100

5.6

94.4

11.1

88.9

11.1

88.9

0

100

0

100

Tokat

98.2

1.8

100

0

14.3

85.7

10.7

89.3

7.1

92.9

80.4

19.6

1.8

98.2

0

100

LMA

LMA

Larengial

Flexible

Fiberoptik

Krikotirotomi

Trakeostomi

Flexible

Ctrach

tüp

Videolaringoskop

laringoskop

seti

seti

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Amasya

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

4.2

95.8

Samsun

0

100

0

100

28.2

71.8

0

100

0

100

12.5

87.2

10.3

89.7

Ordu

15.4

84.6

15.4

84.6

15.4

84.6

0

100

0

100

15.4

86.6

30.8

69.2

Sinop

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Tokat

0

100

1.8

98.2

28.6

71.4

0

100

1.8

98.2

1.8

98.2

0

100

2. Sağlık personelinin havayolu yönetiminde en sık kullandığı ekipmanların yüzde oranları

Amasya
Samsun
Ordu
Sinop
Tokat

Endotrakeal
Tüp

Oral Airway

Nazal
Airway

I-Gel

100
97.4
100
100
98.2

100
97.4
100
100
94.6

8.3
0
0
0
7.1

0
2.6
7.7
0
5.4

LMA
Flexible
Amasya
Samsun
Ordu
Sinop
Tokat

0
0
0
0
0

LMA
Ctrach

Larengial
tüp

Flexible
Videolaringoskop

0
2.6
0
0
5.4

0
0
0
0
1.8

0
0
0
0
0

Özefageal
Trakeal
Kombitüp
0
5.1
0
0
5.4

Fiberoptik
laringoskop
0
0
0
0
1.8

LMA
Klasik

LMA
Fastrach

LMA
Proseal

0
23.1
46.2
0
19.6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Krikotirotomi
seti
0
0
0
0
0

Trakeostomi
seti
0
0
0
0
0

3. Sağlık personelinin glottik ve supraglottik ekipmanların kullanımı hakkında bir eğitim alma
durumu:
Amasya
Samsun
Ordu
Sinop
Tokat

Evet (%)
37.5
38.5
92.3
33.3
75

Hayır (%)
62.5
61.5
7.7
66.7
25

4. Eğitim alan sağlık personelinin eğitimi aldığı yer:
Amasya
Samsun
Ordu
Sinop
Tokat

Örgün Eğitim (%)
16.7
12.8
23.1
0
12.5

Hizmet içi Eğitim (%)
29.2
30.8
76.9
33.7
75

Kurs (%)
0
0
0
0
0

5. Sağlık personelinin ekipmanların tamamının kullanımı hakkında bir eğitim almayı isteme
durumu:
Evet (%)

Hayır (%)

Amasya

95.8

4.2

Samsun

94.9

5.1

Ordu

100

0

Sinop

100

0

Tokat

92.9

7.1

6.Sağlık personelinin çalıştıkları birimde bu ekipmanların tamamının bulunmasını isteme
durumu:

Evet (%)

Hayır (%)

Amasya

100

0

Samsun

87.2

12.8

Ordu

100

0

Sinop

100

0

Tokat

98.2

1.8

7.Sağlık personelinin alternatif havayolu ekipmanların çalıştıkları birimde eksikliği nedeniyle
havayolu yönetiminde sıkıntı yaşama durumu:
Evet (%)

Hayır (%)

Amasya

83.3

16.7

Samsun

41.0

59.0

Ordu

61.5

38.5

Sinop

72.2

27.8

Tokat

58.9

41.1

Eğitim Sonrası değerlendirme sonuçları

Evet
(%)

Hayır
(%)

Kısmen
(%)

98.7

0.7

0.7

37.7

18.5

43.7

71.5

3.3

25.2

89.4

0

10.6

96.7

0

3.3

88.1

2.6

9.3

38.4

13.2

48.3

88.1

1.3

10.6

88.7

0

11.3

92.1

0

7.9

93.4
86.1

0.7
0

6.0
13.9

78.8

2.0

19.2

(Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Tokat illeri) Sayı: 151 sağlık çalışanı
Mesleki gelişimim açısından havayolu yönetimi konusunda bilgi sahibi olmanın
çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum.
Havayolu yönetiminde kullanılan endotrakeal entübasyon işleminin hastane
öncesi kullanımının kolay bir uygulama olmadığını düşünüyorum.
Havayolu yönetiminde kullanılan endotrakeal entübasyon işleminin çok fazla
deneyim gerektiren bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
Havayolu yönetiminde endotrakeal entübasyon dışındaki diğer havayolu
ekipmanlarını kullanmanın çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum.
Tekrarlı başarısız endotrakeal entübasyon işlemleri yerine alternatif havayolu
yöntemleri kullanımının hastanın hayatı ve sağlığı için daha yararlı olacağını
düşünüyorum.
Eğitimin havayolu ekipmanlarının kullanımı konusunda farkındalığımı artırdığını
düşünüyorum.
Alternatif havayolu ekipmanlarının birimimde eksikliği nedeniyle havayolu
yönetiminde sıkıntı yaşadığımı düşünüyorum.
Eğitimde anlatılan alternatif havayolu ekipmanlarının tamamının çalıştığım
birimde olmasını isterdim.
Alternatif havayolu ekipmanlarının tamamı birimimde olursa havayolu yönetimi
konusunda hastalara/topluma daha hızlı bir hizmet sunacağımı düşünüyorum.
Alternatif havayolu ekipmanlarının tamamı birimimde olursa havayolu yönetimi
konusunda hastalara/topluma daha nitelikli bir hizmet sunacağımı
düşünüyorum.
Bu eğitimin mesleki gelişimim için yararlı olduğunu düşünüyorum.
Bu proje kapsamında ele alınan konunun havayolu yönetimi konusunda
yaşadığımız sorunları ele aldığını düşünüyorum.
Bu proje kapsamında ele alınan konunun havayolu yönetimi konusunda
yaşadığımız sorunlara çözüm getirebileceğini düşünüyorum.

Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Tokat illeri 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan 151 sağlık çalışanının eğitim
sonrası anketlere vermiş olduğu cevaplar şu şekildedir; Çalışanların %98.7’sinin mesleki gelişimleri açısından
havayolu yönetimi konusunda bilgi sahibi olmanın çok önemli bir konu olduğunu düşündüğü, %43.7’sinin
Havayolu yönetiminde kullanılan endotrakeal entübasyon işleminin hastane öncesi kullanımının kısmen kolay

bir uygulama olmadığını düşündüğü, %71.5’inin havayolu yönetiminde kullanılan endotrakeal entübasyon
işleminin çok fazla deneyim gerektiren bir uygulama olduğunu düşündüğü, %89.4’ünün havayolu
yönetiminde endotrakeal entübasyon dışındaki diğer havayolu ekipmanlarını kullanmanın çok önemli ve
gerekli olduğunu düşündüğü, %96.7’sinin tekrarlı başarısız endotrakeal entübasyon işlemleri yerine alternatif
havayolu yöntemleri kullanımının hastanın hayatı ve sağlığı için daha yararlı olacağını düşündüğü, %88.1’inin
aldıkları bu eğitimin eğitimin havayolu ekipmanlarının kullanımı konusunda farkındalıklarını artırdığını
düşündüğü, %48.3’ünün alternatif havayolu ekipmanlarının çalıştıkları birimde eksikliği nedeniyle havayolu
yönetiminde kısmen

sıkıntı yaşadığını düşündüğü, %88.1’inin eğitimde anlatılan alternatif havayolu

ekipmanlarının tamamının çalıştığı birimde olmasını istediği, %88.7’sinin alternatif havayolu ekipmanlarının
tamamının çalıştıkları birimde olması durumunda havayolu yönetimi konusunda hastalara/topluma daha hızlı
bir hizmet sunacağını düşündüğü, %92.1’inin alternatif havayolu ekipmanlarının tamamının çalıştıkları birimde
olması durumunda havayolu yönetimi konusunda hastalara/topluma daha nitelikli bir hizmet sunacağını
düşündüğü, %93.4’ünün aldıkları bu eğitimin mesleki gelişimleri için yararlı olduğunu düşündüğü, %86.1’inin
bu proje kapsamında ele alınan konunun havayolu yönetimi konusunda yaşadıkları sorunları ele aldığını
düşündüğü, %78.8’inin bu proje kapsamında ele alınan konunun havayolu yönetimi konusunda yaşadıkları
sorunlara çözüm getirebileceğini düşündüğü ifade ettikleri saptanmıştır.
Amasya Üniversitesi İlk ve acil yardım programında öğrenim gören öğrencilerimize (sayı: 117) havayolu
yöntemleri hakkında uygulamalı eğitimler verilmiş, bu eğimler öncesi ve sonrası eğitimin etkinliğini ve
havayolu yöntemleri hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla anket yapılmıştır.

Bu anketlerin sonuçları şu şekildedir;
1.Öğrencilerin havayolu ekipmanları hakkında bilgiye sahip olma durumu yüzdeleri
LMA
Flexible

Öğrenci

Evet
6.8

Hayır
93.2

LMA Ctrach

Evet
4.3

Hayır
95.7

Larengial
tüp

Evet
53

Hayır
47

Flexible
Videolaringoskop

Evet
12

Hayır
88

Fiberoptik
laringoskop

Krikotirotomi
seti

Trakeostomi
seti

Evet
14.5

Evet
23.9

Evet
60.7

Hayır
85.5

Hayır
76.1

Hayır
39.3

2.Endotrakeal tüpe alternatif olarak kullanılan glottik ve supraglottik ekipmanların kullanımı
hakkında eğitim alma durumu
Endotrakeal
Tüp

Öğrenci

Oral Airway

Nazal Airway

I-Gel

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

98.3

1.7

100

0

95.7

4.3

11.1

88.9

Özefageal
Trakeal
Kombitüp
Evet Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

24.8

52.1

47.9

6

94

2.6

97.4

75.2

LMA Klasik

LMA Fastrach

31,6…
68,20
%

Evet

Hayır

3. Eğitimi nereden aldığı:

Öğrenci

Örgün Eğitim
(%)

Diğer (Proje kapsamında yurtdışı hareketlilik
kapsamında giden öğrenciler) (%)

Kurs
(%)

30.8

5.1

1.7

4.Bu ekipmanların tamamının kullanımı hakkında eğitim almayı isteme durumu:

Öğrenci

Evet (%)

Hayır (%)

99.1

0.9

EĞİTİM SONRASI DEĞERLENDİRME ANKETİ (Öğrenci Eğitimi) (Sayı: 117)

Evet
(%)

Hayır
(%)

Kısmen
(%)

Mesleki eğitimim açısından havayolu yönetimi konusunda bilgi sahibi olmanın çok
önemli bir konu olduğunu düşünüyorum.

%100

0

0

Havayolu yönetiminde kullanılan endotrakeal entübasyon işleminin hastane öncesi
kullanımının kolay bir uygulama olmadığını düşünüyorum.

54.5

8.2

37.3

Havayolu yönetiminde kullanılan endotrakeal entübasyon işleminin çok fazla
deneyim gerektiren bir uygulama olduğunu düşünüyorum.

89.1

3.6

7.3

LMA Proseal

Havayolu yönetiminde endotrakeal entübasyon dışındaki diğer havayolu
ekipmanlarını kullanmanın çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum.
Tekrarlı başarısız endotrakeal entübasyon işlemleri yerine alternatif havayolu
yöntemleri kullanımının hastanın hayatı ve sağlığı için daha yararlı olacağını
düşünüyorum.
Eğitimin havayolu ekipmanlarının kullanımı konusunda farkındalığımı artırdığını
düşünüyorum.
Eğitimde anlatılan alternatif havayolu ekipmanlarının tamamının tüm ambulans
birimlerinde olmasını isterdim.
Bu eğitimin mesleki eğitimim için yararlı olduğunu düşünüyorum.
Bu proje kapsamında ele alınan konunun havayolu yönetimi konusunda yaşanan
sorunları ele aldığını düşünüyorum.
Bu proje kapsamında ele alınan konunun havayolu yönetimi konusunda yaşanan
sorunlara çözüm getirebileceğini düşünüyorum.

95.5

0

4.5

95.5

0

4.5

99.1

0

0.9

95.5

3.6

0.9

99.1

0

0.9

98.2

0

1.8

86.4

0

13.6

Amasya Üniversitesi ilk ve acil yardım programında eğitim gören 117 öğrencinin eğitim sonrası anketlere
vermiş olduğu cevaplar şu şekildedir; Öğrencilerin;

%100’ünün mesleki eğitimleri açısından havayolu

yönetimi konusunda bilgi sahibi olmanın çok önemli bir konu olduğunu düşündüğü, %54.3’ünün havayolu
yönetiminde kullanılan endotrakeal entübasyon işleminin hastane öncesi kullanımının kolay bir uygulama
olmadığını düşündüğü, %89.1’inin Havayolu yönetiminde kullanılan endotrakeal entübasyon işleminin çok
fazla deneyim gerektiren bir uygulama olduğunu düşündüğü, %95.5’inin havayolu yönetiminde endotrakeal
entübasyon dışındaki diğer havayolu ekipmanlarını kullanmanın çok önemli ve gerekli olduğunu düşündüğü,
%95.5’inin tekrarlı başarısız endotrakeal entübasyon işlemleri yerine alternatif havayolu yöntemleri
kullanımının hastanın hayatı ve sağlığı için daha yararlı olacağını düşündüğü, %99.1’inin aldıkları bu eğitimin
havayolu ekipmanlarının kullanımı konusunda farkındalıklarını artırdığını düşündüğü, %95.5’inin eğitimde
anlatılan alternatif havayolu ekipmanlarının tamamının tüm ambulans birimlerinde olmasını istediği,
%99.1’inin aldıkları bu eğitimin mesleki eğitimleri için yararlı olduğunu düşündüğü, %98.2’sinin bu proje
kapsamında ele alınan konunun havayolu yönetimi konusunda yaşanan sorunları ele aldığını düşündüğü,
%86.4’ünün bu proje kapsamında ele alınan konunun havayolu yönetimi konusunda yaşanan sorunlara
çözüm getirebileceğini düşündüğünü ifade ettikleri saptanmıştır.
Sonuç Olarak
✓ Hastane öncesi alanda acil havayolu açıklığı sağlanması gereken kritik vakalarla sık karşılaşılmakta ve
bu kritik hastalara en kısa sürede ventilasyonun sağlanması gerekmektedir. Zor havayolu yönetimi
olan hastalarda ilk seferde endotreakeal girişimde başarılı olma oranı özellikle hastane öncesi alanda
müdahale için süre kısıtlılığı, hızlı müdahale gerekliliğinin vermiş olduğu stres ve deneyimsiz olma gibi
nedenlerinden dolayı azalmaktadır. Bununla birlikte tekrarlı denemelerle entübasyon girişimde
bulunmak hasta ventilasyonu ve oksijenizasyonunu geciktirmekte ve birçok komplikasyonlara neden
olup ölüm oranlarını (mortalite) artırmaktadır. Bu nedenle endotreakeal entübasyon uygulaması zor

olan hastalarda tekrarlı girişimler yerine endotreakeal entübasyona alternatif supraglottik ve glottik
yöntemlerin kullanılması ile hızlı ve başarılı bir şekilde havayolu açıklığının sağlanması,
komplikasyonların ve mortalitenin azaltılmasını sağlayacaktır.

ÖNERİLER

Bölgesel Eğitimlerimizde; Amasya, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat illerinde 112 acil sağlık
hizmetlerinde çalışanlar ile yapılan eğitimlerin öncesi ve sonrası yapılan anket
sonuçlarında görüldüğü üzere;
✓ Sağlık

personellerinin

çalıştıkları

birimlerde

alternatif

havayolu

ekipmanları

çoğunlukla

bulunmamaktadır ve kullanılan ekipmanların çeşitliliği oldukça azdır. Bu nedenle personeller
çoğunlukla endotrakeal tüp kullanmaktadırlar. Yukarıda belirtildiği üzere hastane öncesi alanda zor
havayoluna sahip hastaların oksijenlenmelerini sağlamak için alternatif diğer ekipmanlara gereksinim
vardır. Romanya ve Macaristan’da yurtdışı ortaklarımızla birlikte yaptığımız saha çalışmalarında bu
ülkelerin hastane öncesi alanda kullanılan alternatif yöntemlerin çeşitliliğini ve sıklıkla kullanımını tespit
etmiş bulunmaktayız.

Ülkemizde bulunan ambulans birimlerinde de tüm alternatif havayolu

ekipmanların temin edilmesi ve bulundurulması önemli bir husustur.
✓ Yaptığımız çalışmalar sonucunda sağlık personellerinin büyük bir çoğunluğunun birimlerinde bu
ekipmanların bulunmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Personelin
hasta/yaralı bireylere daha nitelikli bir hizmet sunabilmeleri ve toplum sağlığı açısından bu
ekipmanların ambulans birimlerine temin edilmesi tarafımızca önerilir.
✓ Sağlık çalışanlarının örgün eğitimleri sırasında da bu yöntemlerle ilgili eğitimlerinde bir eksiklik söz
konusudur. Bu nedenle ilk ve acil yardım programının eğitim müfredatında alternatif havayolu
yöntemlerinin yer alması, böylelikle öğrencilerin mesleki eğitimleri esnasında ekipmanların kullanımı
ile ilgili beceri kazanmaları ve bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.
✓ Hem sağlık çalışanlarının (%88,1) hem de öğrencilerin (%99,1) aldıkları bu eğitimin havayolu
ekipmanlarının kullanımı konusunda farkındalıklarını artırdığını düşündüklerini ifade etmeleri; aynı
şekilde öğrencilerin %99,1’inin aldıkları bu eğitimin mesleki eğitimleri için yararlı olduğunu, çalışanların
ise %93,4’ünün aldıkları bu eğitimin mesleki gelişimleri için yararlı olduğunu düşündüklerini ifade
etmelerinin anlamlı düzeyde yüksek olması, öğrencilere örgün eğitimleri esnasında, çalışanlara ise
hizmet içi eğitimlerle havayolu eğitimlerinin sıkça verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Eğitimlerin

tüm illerde hizmet veren 112 çalışanlarına ve eğitimleri esnasında öğrencilere verilmesi tarafımızca
önerilmektedir.
✓ Çalışanların %88,7’sinin alternatif havayolu ekipmanlarının tamamının çalıştıkları birimde olması
durumunda havayolu yönetimi konusunda hastalara/topluma daha hızlı bir hizmet sunacağını ve
%92,1’inin alternatif havayolu ekipmanlarının tamamının çalıştıkları birimde olması durumunda
havayolu yönetimi konusunda hastalara/topluma daha nitelikli bir hizmet sunacağını ifade etmeleri,
topluma verilen sağlık hizmetinin niteliğini ve kalitesini artırmak adına tüm ambulans birimlerine
alternatif havayolu ekipmanlarının temin edilmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Öğrencilerle yapılan eğitimlerin öncesi ve sonrası yapılan anket sonuçlarında görüldüğü
üzere;
✓ Öğrencilerin; alternatif olarak kullanılan glottik ve supraglottik ekipmanların kullanımı hakkında eğitim
alma durumları oranlar az iken (%31,6); bu ekipmanların tamamının kullanımı hakkında eğitim almayı
isteme durumu oranı oldukça yüksektir (%99,1). Bu durum öğrencilerin aldıkları örgün eğitimlerinde
bu yöntemlerle ilgili eğitimlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ilk ve acil yardım
programının eğitim müfredatında alternatif havayolu yöntemlerinin yer alması, böylelikle öğrencilerin
mesleki eğitimleri esnasında ekipmanların kullanımı ile ilgili beceri kazanmaları ve bilgi sahibi olmalarını
sağlayacaktır.
Son olarak,
✓ Çalışanların %86,1’inin öğrencilerin ise %98,2’sinin bu proje kapsamında ele alınan konunun havayolu
yönetimi konusunda yaşanan sorunları ele aldığını ifade etme oranlarının bu düzeyde yüksek olması,
bizlere iki yıl önce ciddi bir sorun olarak saptayıp, bu sorunun çözümünde farkındalık yaratmak üzere
başlattığımız bu projenin ne kadar önemli bir konuya değindiğini bir kez daha ispatlamaktadır.
✓ Çalışanların %78,8 ’inin bu proje kapsamında ele alınan konunun havayolu yönetimi konusunda
yaşadıkları sorunlara çözüm getirebileceğini, öğrencilerin ise %86,4’ünün bu proje kapsamında ele
alınan konunun havayolu yönetimi konusunda yaşanan sorunlara çözüm getirebileceğini yüksek
oranlarda ifade etmeleri bizleri onurlandırmaktadır. İki yıl süresince çok sıkı çalışmalarla
tamamladığımız projemizin değerli sağlık çalışanları ve kıymetli paramedik öğrencileri tarafından takdir
edilmesinin ve hedeflediğimiz planları başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmanın gururu taşımaktayız.

