
Acil Tıp camiasının değerli üyeleri,

2. Acil Tıp Okulu (ATOK) 27-29 Ocak 2012’ de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp 
Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Daha öncede belirtildiği gibi okul ilk birkaç yılında 
eğitimlerini acil tıp asistanlarına yönelik yapacaktır. 

2. ATOK’ un ana teması “Acilde Ölümcül Hastalıklar ve Hayat Kurtarıcı Girişimler” olarak belirlendi. 
Acil tıp alanında ölümcül hastalıkların ve tedavi yaklaşımlarının konuşulacağı, maketler üzerinde hayat 
kurtarıcı girişimlerin asistanlarımız tarafından bire bir uygulanabileceği, acil tıp alanında daha önce bu  
kadar  geniş  kapsamlı  ilk  kurs  özelliğini  içeren  bu  programa  asistanlarımızın  büyük  bir  hevesle 
katılacağını çok iyi biliyoruz. 

Katılımcı sayısı workshoplar nedeniyle 90 kişiyle sınırlandırılmıştır. Katılımın tüm Türkiye’ yi kapsaması 
amaçlandığı için her anabilim dalı ve şeflikten katılımcı sayısı İstanbul dışı katılımlar için 3 asistan,  
İstanbul  içi  içinse  7  asistanla  sınırlandırılmıştır.  İlk  ATOK’  ta  kurs  kayıtlarının  10  gün  içerisinde 
tamamlandığı düşünülecek olursa asistanlarımızın elini çabuk tutmasında fayda var. Kurs kaydı için 
dernek  sekreterimiz  Menderes  Hazır’  la  (0  535  835  92  70,  0  312  426  12  14  (Dernek  merkezi),  
mendereshazir@gmail.com )  bağlantıya  geçilmelidir.  Kursumuz  ücretsizdir.  Kursumuza,  kahve 
molaları, kurs CD’ si ve kurs katılımı dahildir. 

1. ATOK’ ta temelleri atılan ve bizlere kuruluş bildirgesiyle seslenen Acil Tıp Asistan Meclisi (ATAM) bu  
süre  içerisinde  tüzüğünü  oluşturdu  ve  2.  ATOK’  ta  genel  kurul  yapma  kararı  aldı.  ATAM  tüm  
çalışmalarını Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) çatısı ve güvencesi altında özerk ve özgür yapısını  
koruyarak gerçekleştirdi. 28.01.2012 saat 17:00’ de başlayacak olan ATAM genel kuruluna kurstan 
bağımsız olarak Türkiye’ de ki tüm asistanlarımız katılabilecektir. 

ATOK  alanında  başarılı,  tanınmış  ve  rüştünü  kanıtlamış  hocalarımızın  büyük  emekleriyle  yoluna 
devam etmektedir. Okul acil tıbbın gelişimine büyük katkılar sağlayacaktır.  1. Okuldaki başarının 2.  
Okulda da kazanmış olduğu ivmeyi devam ettirip acil tıp alanında marka haline geleceği tartışılmazdır.  
Bu güzel kursa tüm asistanlarımızı bekliyoruz. Acil tıp hepimizin emekleriyle büyüyüp gelişmektedir.  
Şimdiden emeği geçecek tüm hocalarımıza teşekkür eder, tüm asistanlarımıza iyi bir kurs dileriz. 
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