
Acil tıbbın saygıdeğer üyeleri,

Hepinizin sorduğunu duyar gibiyim.. ATOK yaz okulumuz nerde müdürrrr… biz hatırlarız unutmayız 

verilen sözler nerdeee… Yaz geçiyor okul nerdeee…

Biz sözümüzün arkasındayız 5. ATOK yaz okulumuz biraz nefes aldıktan sonra yapalım dedik … Ama 

neler  yaptık  neler  2013’ de  bunları  bir  hatırlatalım sonra  organizasyonlarımızı  büyük  bir  coşkuyla 

sizlerle paylaşalım …

2013 yılında ATUDER olarak ciddi organizasyonlar yaptık … Altı ay arayla biri uluslararası (Avrupa Acil  

Tıp Kongresi) biri ulusal kongreyi (9. Ulusal kongre) alnımızın akıyla yapmayı başardık….

ATOK olarak da boş durmadık bu iki kongrenin arasına 2 tane ATOK hemşirelik Okulu (toplam 700’ e 

yakın hemşire, paramedik, ATT katılımı), bir mekanik ventilasyon kursu (60 acil asistanı ve uzmanı  

katılımı) ve 4. ATOK “Acilde Adli Tıbbı” (toplam 200 kişi) ekledik..

ATOK bu iki yıl içerinde 2000 kişiye yakın acil tıp çalışanını eğitti…. Biz sizlerle güçlüyüz dedik ve hep  

birlikte gücümüzü gösterdik.. Bir marka olduk.. Bir çok kuruma kişiye örnek olduk…

Sizler gibi bizlerde bu performansın gururunu duyuyoruz.. Fakat 2013’ ün bitmesine daha çooook var 

dedik..

Evet  2013’  ün  bitmesine  çok  zaman  var…  madem  öyle Eylül  2013’ de  iki  organizasyon daha 

yapalım diye düşündük …

1. Organizasyon 5. ATOK: “Acilde travma hastasına yaklaşım”: Tüm acil tıp asistanları, uzmanları, 

öğretim  üyeleri,  hemşire,  paramedik  ve  ATT’  leri  katılabilir. Kontenjan otelin  oda  kapasitesi 

nedeniyle 200 (iki yüz) kişiyle sınırlıdır.
2. Organizasyon: ATOK Genç Uzman ve Akademisyen Çalışma grubu eğitim toplantıları 1
“Yönetim becerileri ve liderlik eğitimi”:     ATOK genç uzman ve akademisyenlerini grubundan 50 
kişiyle  sınırlıdır. Kendilerine  mail  veya  telefonla  daha  önce  ulaştığım,  aynı  zamanda  9.  Ulusal 

kongrede bir araya geldiğimiz acil tıp uzmanı ve ya öğretim üyelerimiz davetlidir. Kontenjan eğitimin 

pratik uygulaması da olacağından 50 (elli) kişiyle sınırlıdır.

Her iki organizasyonun tarih ve yeri aynıdır. 

27-28-29 Eylül 2013’ de İzmir’in incisi Kuşadası’nda, Kuşadası Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi 
Uygulama Otelinde (http://www.kusadasiaotml.com/) yapılacaktır.

 
Katılım koşulları:
 
5. ATOK: Acilde travma hastasına yaklaşım okulu toplam bedeli 150 TL’ dir.
Tam pansiyon (27 Eylül 2013 giriş, 29 Eylül 2013 çıkış 2 gece 3 gün) otel konaklaması + Üç öğün açık 

büfe yemek,

Her gün iki adet kahve molası bu ücrete dâhildir. Okul sonunda katılım belgesi verilecektir.

 
2.  Organizasyon:  ATOK  Genç  Uzman  ve  Akademisyen  Çalışma  grubu  eğitim  toplantıları 
1     toplam bedeli 200 TL’ dir.
Tam pansiyon (27 giriş, 29 çıkış 2 gece 3 gün) otel konaklaması + Üç öğün açık büfe yemek,

Her gün iki adet kahve molası bu ücrete dâhildir. Okul sonunda katılım belgesi ve ATOK Genç Uzman 

Ve Akademisyenler grubu kimlik kartı verilecektir.

 

http://www.kusadasiaotml.com/


Ulaşım şekli ve masrafı:     Katılımcıya aittir.

 
Her iki organizasyon için
Ön kayıt son tarih: 30 Temmuz 2013’ dür.
Son kayıt ve kayıt kesinleştirme     (Kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gereklidir):   30 Ağustos 2013’   
dür.     (Kayıt ücretleri dernek sekreterimiz tarafından sizlere bildirilecek hesaba yapılacaktır. )

 
Başvuru, ön ve son kayıt için veya bilgi almak için iletişim:
Menderes HAZIR (Acil Tıp Uzmanları Derneği- ATUDER Sekreteri):

Cep Tel :0535 835 92 70
Tel :+90 312 426 12 14
Fax :+90 312 426 12 44
E-Posta :mendereshazir@gmail.com
 
Acil Tıp Uzmanları (ATUDER) Yönetim kurulu adına
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü

mailto:mendereshazir@gmail.com
tel:%2B90%20312%204261244
tel:%2B90%20312%204261214
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