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*Odanın koşullarına uygun muayene masalar ve sedyeler. Kullanılan sedyelerin 
manevra kabiliyeti yüksek, çeşitli pozisyonlara sokulabilen, serum askısı ve seyyar 
oksijen tüpü taşıyabilen yeri olmalıdır. 

*Tekerlekli sandalye  

* Nabız pulse oksimetre  

*Damar yolu malzemeleri  

* Erişkin ve pediatrik hazneli respiratuar maske  

* Manuel ya da duvara monte tansiyon aletleri ve steteskop 

*Termometre 

*Portable veya sabit oksijen  

* Farklı boylarda Nozogastrik sondalar 
* Gastrik lavaj aletleri ve geniş lümenli tüpler 
*Röntgen cihazı (Kolay ulaşılabilir yerde) 
*EKG cihazı 
*Sütür ve küçük cerrahi müdahale setleri  
*Glukometre 

*Taşınabilir veya duvara monte otoskop ve oftalmoskoplar  

*Buzdolabı - çabuk bozulan ilaç ve malzemeleri korumak için 

*Enfekte atıkların toplanabileceği çöp tenekeleri 
*Kesici aletlerin atılacağı kutular 

*Kan ve hava yolu ile bulaşan hastalıklardan korunabilmek için gerekli olan maske, 
elbise, eldiven gibi kişisel korunma malzemeleri 

*Erişkin ve çocuk için uygun tedavi protokolünü içeren hasta kartları 

*Boy ve kilo ölçme aletleri 
*Nebülizatör 

  

*Hasta kayıt ekipmanları 
*Kulak irrigasyon seti 

*Alçı ve atel yapılabilmesi için gerekli olan malzeme ve setler 

*Negatoskop ve sarı ışık kaynağı 
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*Epistaksis için gerekli olan malzemeler 

*Ambulanslar ile haberleşebilmek için gerekli olan komünikasyon sistemi 
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I.Seviye 

·         Havayolu malzemeleri 
*      2.5-8.5 mm iç çaplı, kaflı ve kafsız endotrakeal tüpler 
*    Laringoskop takımları 
*      Oral ve nazal airwayler, 
*      Aspirasyon sistemi 

*      Balon Valf Maske (Ambu®) - erişkin, pediyatrik ve infant boyutlarında 

*      LMA veya EOA 

        Solunum ile ilgili malzemeler 
*       Oksijen tedavisi için gerekli olan nazal kanül, yüz maskesi ve seyyar oksijen 
tüpleri 

*     Pulse oksimetre 

*      Kapalı göğüs drenaj seti 

*        Göğüs tüpü malzemeleri ve aletleri 

*       Transport Ventilatör (Disposible olabilir) 
*    Combitube 
       Dolaşım ile ilgili malzemeler 
*      Defibrilatör (Manuel ya da otomatik olabilir) 
*        Monitör 
*      Noninvazif otomatik kan basıncı monitörleri 
*       Manuel tansiyon aleti (Çocuk manşonlu) 
*     IV kateterler, setler, tüpler 
*        12 derivasyonlu EKG cihazı 
  

*       Kalp masajı tahtası (sert zeminli sedye kullanılıyor ise gerekli değil) 

*      Travma ve Diğer Resüsitasyon Girişimleri İçin 
*      Servikal boyunluklar - erişkin ve çocuk boylarda 
*      Kısa-uzun travma tahtası 

*        Çeşitli tipte üriner kateterler, idrar torbaları ve nazogastrik sondalar 

*      Acil obstetrik girişim ekipmanı 
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ACİL SERVİSTE BULUNDURULMASI GEREKEN ASGARİ  İLAÇ LİSTESİ  
1        Absorbanlar – Aktif kömür 
2         Anestezi indüksiyon ajanları – Benzodiazepinler (IV), Etomidat (IV), Barbitüratlar (IV) 
·          Anestetikler 
2/1     Diğer anestetikler – Ketamin (IV, IM), Propofol (IV) 
3       İnfiltratif – Lidokain, Bupivakain, Prilokain 
4        Paralizan ilaçlar  
5          Antihistaminikler (IV) 
6          Sedatif – hipnotik ajanlar  
7    Benzodiazepinler (Diazepam) (IV), (Midazolam) (IV), Alprozolam (PO) 
8     Barbitüratlar (IV) Thiopental (IV) 
      9     Etomidat (IV) 
10        Akciğerler ile ilgili preperatlar 
*        Bronkodilatörler 
*        Mukolitikler 
*        Antikolinerjikler 
*        Nebulize streoidler – Budesonid 
11       Antikonvülzanlar – Benzodiazepinler (IV), Fenitoin (IV), Valproik asit (IV) 
12        Elektrolit replasmanları – Potasyum (IV), Kalsiyum (IV), Magnezyum (IV) 
13         Gastrointestinal ilaçlar 
*      Antiasitler 
*       Antispazmotikler  
*       Laksatifler -sorbitol 
*        Antiemetikler – Metoklopramid (IV/IM), Trimetobenzamid (IM) 

*         H2 reseptör blokerleri – Ranitidin, Famotidin 
*         Proton pompa inhibitörleri – Omeprazol, Lanzoprozol, Pantoprazol 
      *      Gastrointestinal antihemorajikler – Somatostatin veya analogları (Hastane eczanesinden 
temin   edilebilir) 
14       Göz, kulak, burun ve boğaz ilaçları 
*       Topikal anestetikler  
*        Topikal antibiyotikler 
*        Topikal midriyatik ajanlar 
*         Topikal vazokonstriktörler 
15        Hormonlar ve sentetik alt grupları  
*        Adrenal glikokortikoidler – Metil prednizolon (IV), Deksametazon (IV) 
        *     Glukagon  (Hastane eczanesinden temin edilebilir) 
16         İnsülinler ve antidiyabetik ajanlar 
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17       Narkotik olmayan analjezikler ve antipiretikler  
*         Parasetamol (PO, IV) 

*         Steroid olmayan anti-enflamatuar ajanlar (IM, IV) 
  18 Opiat analjezikler - örn, Morfin sülfat (IV/IM),Fentanil (IV), Meperidin (IV,IM) 
19        Kardiyovasküler ilaçlar 
*        Antiaritmik ilaçlar:  
                        Sodyum kanal blokerleri – Grup 1b – örn, Lidokain %2 (IV), Grup 1c – örn, 
Propafenon (IV, PO) 
Potasyum kanal blokerleri: örn, Amiodaron (IV) 
Kalsiyum kanal blokerleri – örn: Diltiazem (IV), Verapamil (IV) 
Beta-blokerler: - örn, Metoprorolol (IV), Esmolol (IV) 
   *       Antihipertansif ajanlar – ACE inhibitörleri (kaptopril) 

   *       Diüretikler – Furosemid, Mannitol 
           *      Vazodilatatör ajanlar – Nitrogliserin (IV, SL, PO), Nitroprussid (IV) 
·          *      Vazopressörler  
             Direkt etkililer – Dobutamine 
            Miks etkililer – Dopamin 
20         İleri kardiyak yaşam desteği ile ilgili diğer ajanlar  -  
*        Vazokonstriktör ajanlar – Adrenalin (IV) 

*        Parasempatolitik ajanlar – Atropin sulfat (IV) 
*        Sodyum bikarbonat (IV) 
21        Koagülan ajanlar 
*       Antikoagülanlar – Fraksiyone heparin ya da düşük moleküler ağırlıklı heparin 
*       Antiplateletler – Asetil Salisilik Asit 300 mg (PO), Clopidogrel (PO) 
        *       Antikoagülan antidotları – Protamin sülfat (Hastane eczanesinden temin edilebilir) 
22         Kolinesteraz inhibitörleri (Hastane eczanesinden temin edilebilir) 
23       Parenteral replasman sıvıları 
*    %0.9 NaCl, Ringer laktat, %5 Dextroz, %10 Dextroz, %20 Dextroz 
        *    %30 Dextroz, Hipertonik saline - %3 NaCL 
24         Serumlar, toksoidler, aşılar ve antiveninler – Tetanoz aşısı 
25       Psikoterapötik ilaçlar – Biperiden (IV), Haloperidol (IV) veya Olanzepin (IV) 

26        Sistemik kullanım için antibiyotikler –  
*        Penisilin (IM) (Benzatin penisilin 1.200.000 IU ve 6.3.3 IU) 

*        I. kuşak sefalosporinler – sefazolin sodyum (IV) 

*        III. kuşak sefalosporin (IV), (Seftriakson 1 gr flk) 
*        I. kuşak kinolonlar – Ciprofloksasin (IV) 
*        II. kuşak kinolonlar – Moksifloksasin (IV) ve Levofloksasin (IV) 
*        Aminoglikozid (IV) (Gentamisin 80 mg amp) 
*        Beta Laktamlı Penisilinler (IV) 
*        Makrolidler (IV) – Klaritromisin 
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*        Metranidazol (IV) 
27       Topikal antibiyotikler (örn. Fusidik asit)  
28         Topikal kanama durdurucu ajanlar 

29        Toksikoloji ile ilgili antidotlar  
*        Atropin (IV) 

*         Naloksan (IV) 
*         Flumazenil (IV) 
*        NaHCO3 (IV) (TCA Zehirlenmesi) 
*         N-Asetil sistein (PO veya IV) 
*         Pralidoksim (IV) (Hastane eczanesinden temin edilebilir) 
30      Trombolitik ajanlar – Streptokinaz, rt-PA, vb 
31      Vitaminler –  Vitamin K (IV-IM), Vitamin B1 (Tiamin) 
32          Volüm genişleticiler – Sentetik Nişasta ve Jelatin solüsyonları  
33         Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili ilaçlar 
       *        Rho (D) immün globulin (Rho-Gam)  
       *        Oksitosik ilaçlar 

     34     Hiperamonyemi acil tedavisi için ilaçlar 

*         Neomisin, Metronidazol, Vankomisin 

*         Laktuloz, Sodyum Benzoat/Sodyum Fenilasetat (PO,IV) 

                *         L-Arginin, L-Karninin 
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REVİZYON DURUMU             

SKS 5.1 göre gözden geçirildi(06.01.2018) 
SKS 5.1 göre gözden geçirildi(05.01.2019) 
Rev.01: Sağlık Bakanlığı Logo değişikliği(31.03.2020) 
SKS 6.0 Versiyona göre gözden geçirildi.(21.01.2021)     

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 
Hemşirelik Hizmetleri 

Müdürü 
Kalite Yönetim 

Direktörü 
Tıbbi Hizmetler 
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