ADLİ TIP STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Öğrenci temsilcisinin her ders düzenli olarak yoklama alması, yoklama Formlarını, ders
bitiminde öğretim üyesine iletmesi.
2. Öğrencilerin ders saatlerinin mevcut programdan bakarak ders başlamadan en az 5 dakika
önce sınıfta hazır bulunulması, dersler başladıktan sonra telefonlara saat amaçlı dahi
bakılmaması,
3. Konuşulan olguların ve muayene edilen hastaların, otopsisine katıldıkları cesedin
mahremiyetine saygı gösterilerek, bilgilerin ders dışı ortamlarda paylaşılmasının meslek
sırrının ihlal edilmesi anlamına geleceği bilinci ile davranılması,
4. Otopsi izlemeye önlüksüz gidilmemesi, görevlilere sormadan herhangi bir aktivitede
bulunulmaması, otopsi salonu kurallarına uyulması, otopsi salonunda ses ve görüntü kaydı
alınmaması,
5. Derslere ve uygulamalara yönelik yasal sınırları aşan devamsızlıklarda devamsızlıktan
kalınacağının, otopsi izlemeye gitmeyen öğrenciye devam verilmeyeceğinin bilinmesi
gereklidir.

TIP FAKÜLTESİ KLİNİK VE MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI DERSİ ÖĞRENCİ TALİMATLARI
Derse devam koşulları;
8.10.2019 tarihli ve 30912 Resmi Gazete Sayılı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği Madde 14’ e göre;
I, II ve III’ üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz
olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders kurulu
sınavından Devamsız (D) notu almış olarak değerlendirilir.
Uygulamalı çalışmalarda; öğrencinin devamsızlığı %20’yi aşmamış ise öğrenci devam etmediği süre
kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla o ders kurulunun pratik sınavına, ders kurulu sınavına girebilir.
Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde, belirlenen gün ve saatte yapılır.
Mazeretine bakılmaksızın o ders kurulunun pratik çalışmalarında devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o
ders kurulu sonundaki pratik ve/veya teorik sınavlara alınmazlar ve Devamsız (D) olarak
değerlendirilirler.
Klinik ve Mesleki Beceri laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin uyması gereken kurallar, görev ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarında Uygulama Talimatları;
1. Öğrenci temsilcisinin öğretim üyeleri ile uyumlu bir şekilde grupları oluşturmsı (Eş zamanlı
uygulama derslerinde katılım düzenlenirken KBL-MBL düzeninde esneklik yapılabilir ancak
katılacak öğrenci sayısı öğretim üyesinin belirttiği şekilde olmalıdır)
2. Laboratuvar derslerine giriş ve çıkış saatlerine mutlak suretle uyulması gereklidir. Geç kalan
öğrenciler laboratuvara alınmayacaktır.
3. Laboratuvar çalışmalarında her öğrencinin önlük giymesi ve önlüğünün önünün kapalı olması
zorunludur. Laboratuvar bitiminde kullanılan malzemelerin uygun (tıbbi/evsel) atık kutularına
atılması ve ellerin yıkanmasına dikkat edilmesi gereklidir.
4. KBL-MBL2ye cep telefonu ve ses-video kayıt cihazlarıyla girmek ve görüntü almakta (izin
alınması şartı ile) sakınca bulunmamakla birlikte, telefonlar uçuş modunda olmalı –arama ve
aranmaya kapalı.
5. Laboratuvar çalışmasının bitiminde kullanılan malzeme ve materyallerin düzenli ve eksiksiz
bir şekilde bırakılması ve temiz tutulması zorunludur.
6. Zorunlu haller dışında ve hocaların izni olmaksızın grup değiştirmek kesinlikle yasaktır. İzinsiz
grup değiştirenler derse girmemiş kabul edilecektir.
7. Laboratuvar ortamında bulunan tüm maket ve modellere insan gösterilen saygı ve özenin
gösterilmesi zorunludur..
8. Laboratuvar sınavları öğretim üyelerinin belirttiği zaman ve şekilde gerçekleştirilir.

TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ DERSİ ÖĞRENCİ TALİMATLARI
Derse devam koşulları;
8.10.2019 tarihli ve 30912 Resmi Gazete Sayılı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 14’ e göre;
I, II ve III’ üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına
mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o
ders kurulu sınavından Devamsız (D) notu almış olarak değerlendirilir.
Uygulamalı çalışmalarda; öğrencinin devamsızlığı %20’yi aşmamış ise öğrenci devam
etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla o ders kurulunun pratik sınavına, ders
kurulu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde,
belirlenen gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın o ders kurulunun pratik
çalışmalarında devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o ders kurulu sonundaki pratik ve/veya
teorik sınavlara alınmazlar ve Devamsız (D) olarak değerlendirilirler. Ayrıca; Anatomi
Anabilim Dalı laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin uyması gereken kurallar, görev ve
sorumlulukları aşağıdaki gibi talimatlandırılmıştır.
Anatomi Laboratuvarı Uygulama Talimatları;
1. Laboratuvar derslerine giriş ve çıkış saatlerine mutlak suretle uyulması gereklidir. Geç
kalan öğrenciler laboratuvara alınmayacaktır.
2. Laboratuvar çalışmalarında her öğrencinin eldiven kullanması, önlük giymesi ve
önlüğünün önünün kapalı olması zorunludur. Laboratuvar bitiminde kullanılan
eldivenlerin çöp kutusuna atılması ve ellerin yıkanmasına dikkat edilmesi gereklidir.
3. Anatomi Laboratuvarına cep telefonu ve ses-video kayıt cihazlarıyla girmek ve
görüntü almak ses kaydetmek kesinlikle yasaktır.
4. Laboratuvar çalışmasının bitiminde kullanılan malzeme ve materyallerin düzenli bir
şekilde bırakılması ve temiz tutulması zorunludur.
5. Zorunlu haller dışında ve hocaların izni olmaksızın grup değiştirmek kesinlikle
yasaktır. İzinsiz grup değiştirenler derse girmemiş kabul edilecektir.
6. Kadavraya saygı gösterilmesi zorunludur. Kadavra üzerinden espri yapmak yasaktır.
7. Laboratuvar sınavına cep telefonu getirilmesi kesinlikle yasaktır. Getirenler hakkında
kopya muamelesi yapılacaktır.

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Başkanlığı

Sayı
Konu

: E-23273814-100-43538
: Eğitim Ortamlarındaki Görev ve
Sorumluluklar

05.04.2021

Dağıtım
İlgi :

01.04.2021 tarihli, 41366 sayılı ve "Eğitim Ortamlarındaki Görev ve Sorumluluklar"
konulu yazı

İlgi yazı ile istemiş olduğunuz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon stajı, öğrenci görev ve
sorumlulukları ekte sunulmuştur.
Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.

Prof.Dr. Zehra Nur BAYKARA
Anabilim Dalı Başkanı

DAĞITIM
Gereği:
Tıp Fakültesi Dekanlığına

Bilgi:
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanlığına

Belge Doğrulama Kodu :*BE8AA7TE4*
Belge Doğrulama Adresi :https://ebys.kocaeli.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı Kocaeli Üniversitesi Tıp
Bilgi için: Prof.Dr. Zehra Nur Baykara
Fakültesi 41380 Umuttepe / KOCAELİ
Tel:90 262 303 70 04 Faks:90 262 303 70 03
Anabilim Dalı Başkanı
E-Posta :tipdek@kocaeli.edu.tr Elektronik Ağ :http://tip.kocaeli.edu.tr/
Telefon No:
Kep Adresi: kocaeliuniversitesi@hs01.kep.tr

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE
SORUMLULUKLARI

1. Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerine girişde kurallara uygun olarak
giyinilmesi
2. Pandemi döneminde enfeksiyon kontrol önlemlerine azami özenin
gösterilmesi
3. Öğrencilerin teorik derslere ve pratik uygulamalara mevcut programdan
takip ederek katılmaları
4. Gerek ameliyathanede gerekse Yoğun bakım Ünitelerinde hasta
mahremiyetine saygı gösterilmesi
5. Yoğun bakım Ünitelerinde vizitlere katılınması, ameliyathanede
ventilasyon, entübasyon, CPR uygulamalarınin öğretim üyeleri
gözetiminde maket/hasta üzerinde öğrenilmesi ve uygulanması.
6. Yoğun Bakım hastasına yaklaşım, monitorizasyon, kan gazı alma ve
değerlendirme konularının öğretim üyeleri/yardımcıları gözetiminde
öğrenilmesi.

Kocaeli Üniversitesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Konu: Öğrenci ve öğrenci temsilcilerinin uyması beklenilen kural ve sorumluluklar.
1- Öğrenci temsilcisinin her ders düzenli olarak yoklama alması, yoklama formlarını
muhafaza etmesi ve sorumlu öğretim üyesine iletmesi.
2- Öğrenci temsilcisinin takvime uygun olarak ders programını güncellemek için ilgili
öğretim üyeleri ile iletişimde olması ve ders saatlerini tüm öğrencilerin takip etmesi.
3- Öğrencilerin ameliyathane, poliklinik, servis ve ders saatlerini takip ederek klinik
işleyişine uygun şekilde katılım göstermeleri.
4- Ameliyathane programını takip ederek ilgili öğretim üyesinin onayı ile ameliyatın ve
ameliyat odasının şartlarına bağlı olarak belli sayıda öğrencinin aynı anda
ameliyathanede bulunmasına dikkat edilmesi.
5- Ameliyathanede uygulanan gerekli sterilizasyon şartlarına dikkat edilmesi.
6- Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması, hastalarla etkileşimde
mahremiyete saygı gösterilmesi.
7- Yataklı servis ve polikliniklere önlüksüz girilmemesi.
8- Öğretim üyeleri ve asistanlar gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif
bir şekilde katılması.
9- Bulaşıcı hastalıklar açısından
önlemlerine uyulması.

gerekli ekipmanların kullanılması

ve

korunma

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanlığı

Sayı
Konu

: E-57727123-100-49706
: Eğitim Ortamlarındaki Görev ve
Sorumluluklar

21.04.2021

Dağıtım
İlgi :

21.04.2021 tarihli, 48622 sayılı ve "Eğitim Ortamlarındaki Görev ve Sorumluluklar"
konulu yazı

Anabilim Dalımızın laboratuvar dersi bulunmamaktadır.
Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Prof.Dr. Canan BAYDEMİR
Anabilim Dalı Başkanı

DAĞITIM
Gereği:
Fakülte Sekreterliği (Tıp Fak.)

Bilgi:
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanlığına

Belge Doğrulama Kodu :*BE84ARY7F*
Belge Doğrulama Adresi :https://ebys.kocaeli.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı Kocaeli Üniversitesi Tıp
Bilgi için: Prof.Dr. Canan Baydemir
Fakültesi 41380 Umuttepe / KOCAELİ
Tel:90 262 303 70 04 Faks:90 262 303 70 03
Anabilim Dalı Başkanı
E-Posta :tipdek@kocaeli.edu.tr Elektronik Ağ :http://tip.kocaeli.edu.tr/
Telefon No:
Kep Adresi: kocaeliuniversitesi@hs01.kep.tr

DÖNEM IV ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Öğrencilerin eğitim sorumlusu öğretim üyesi ile iletişime geçip, pratik eğitim alacakları,
servis, poliklinik ve ameliyathane ekibi olmak üzere 3 gruba ayrılmaları.
2. Öğrencilerin kendi yoklama formlarını muhafaza etmesi ve sorumlu öğretim üyesine
imzalatması, sınav günü yanlarında getirerek öğretim üyesine ibraz etmesi.
3. Öğrencilerin poliklinik, servis ve ameliyat saatlerini mevcut programdan takip ederek
çalışmalara aktif katılması.
4. Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması, hastalarla etkileşimde onların
mahremiyetine saygı gösterilmesi
5. Yataklı servis ve polikliniklere önlüksüz girilmemesi
6. Öğretim üyeleri ve yardımcıları gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif bir
şekilde katılması.
7. Bulaşıcı hastalıklar açısından gerekli ekipmanların kullanılması ve korunma önlemlerine
uyulması gereklidir.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Alper Akay

Dönem IV Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı Öğrenci Görev ve Sorumlulukları
1. Pandemi nedeniyle 2020-2021 öğretim yılının, ilk yarıyılında Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları stajının teorik dersleri tamamlanmıştır. 5 Nisan 2021 itibariyle, Dönem IV
öğrencileri dört grup halinde üçer haftalık pratik eğitimlerini tam gün olarak yaparlar.
2. Üç haftalık ‘’Pediatri Pratik Eğitimlerine’’ teorik eğitim sınavına girmiş veya
girmemiş, ya da bu sınavda başarısız olmuş tüm öğrenciler katılmak durumundadır.
Aksi halde stajı tamamlamadığı için pratik sınavına veya bütünlemeye girme hakkı
olmayacaktır.
3. Öğrenciler pratik eğitimde poliklinik, servis ve ders saatlerini mevcut programdan
takip ederek tüm programa katılmak zorundadır. Sabah 08:30-09:00 da çevrim içi
yapılan olgu sunumlarına da öğrenciler katılmak durumundadır. Bu sunumun linki
grup temsilcisine asistan temsilcisi aracılığı ile iletilir. Temsilci öğrenci linki
arkadaşlarıyla paylaşır.
4. Öğrencilerin kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranmaları, hastalarla
etkileşimde onların mahremiyetine saygı göstermeleri gerekir.
5. Yataklı servis ve polikliniklere öğrenciler doktor önlüğü giyerek, kimliklerini takarak
gelmek zorundadır.
6. Öğrenciler pandemi nedeniyle maskelerini usulüne uygun şekilde (burnu, ağzı
tamamen kapayacak şekilde) takarlar, el temizliğine dikkat ederler, beslenme sırasında
arkadaşları ile gerekli mesafeyi korurlar. Bulundukları ortam pencereli ise doğal
havalandırmaya özen gösterirler. Sanki kendisi veya çevresindeki herkes Corona virus
taşıyormuş gibi davranmaları önerilir.
7. Öğrenciler stajın ilk günü kendilerine verilen pratik eğitim planlaması dahilinde üç
gruba bölünerek servis, poliklinik ve muayene eğitimine dönüşümlü olarak katılırlar.
Poliklinik

grubundaki

öğrenciler

yandal

polikliniklerine

ve

genel

pediatri

polikliniğine, her poliklinikte 1-2 kişi olacak şekilde dağıtılır. Her öğrenci bir hafta
içinde iki farklı poliklinikte eğitim alır. Öğrenciler staj başında belirlenmiş program
çerçevesinde, servis haftasında, her serviste (Acil servis, Genel Pediatri I, Genel
pediatri II, Hematoloji-Onkoloji, Yenidoğan Yoğun bakım ve anne yanı) 4-5 öğrenci
olacak şekilde paylaştırılarak eğitim alırlar. Tıp Fakültesi eğitim bloğundaki çocuk
sağlığı ve hastalıkları dershanesinde, belirlenmiş program dahilinde öğretim üyeleri
tarafından, barkovizyon eşliğinde, yenidoğan maketleri de kullanılarak her hafta
grubun üçte biri ile gerçekleştirilir.

8. Öğrenciler, öğretim üyeleri, yandal ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık
öğrencileri gözetiminde klinik ve poliklinik uygulamalarına gözlemci olarak katılırlar.
9. Öğrenciler poliklinikteki ve servislerde uygun hastalardan öykü alır, muayene yapar,
kronik hastaların dosyalarını başvuru yakınması, öyküsü, patolojik klinik ve laboratuar
bulgularına odaklanarak inceler. Servislerde vizitlere katılırlar, takiben servis sorumlu
öğretim üyesi ile hasta başı eğitim yapılır.
10. Pratik eğitimler sırasında her öğrenci 1 tane servisten, 2 tane eğitim aldığı
poliklinikten olmak üzere staj sırasında üç hasta dosyası hazırlar (öykü, fizik muayene,
patolojik bulgular, tanı koydurucu laboratuar, tanı, genel hatlarıyla tedavi). Eğitimler
sırasında ilgili bölümün öğretim üyesine hazırladığı dosyayı gösterip imza alır ve
sözlü sınava bu üç dosya ile gelir.
11. Öğrenciler pratik eğitimler için belirlenmiş ve kendilerine staj başında verilmiş olan
eğitim hedeflerinin öğrenilmesinden sorumludur.
12. Stajlarda öğrencinin devamsızlığı teorik derslerde %30’u, pratik derslerde %20’yi
aşmamış ise öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla staj
sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları
çerçevesinde, belirlenen gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın staj süresince
devamsızlık süresi teorik derslerde %30’u, pratik derslerde %20’yi aşanlar staj
sonundaki sınavlara alınmazlar ve Devamsız (D) olarak değerlendirilirler. Fakülteyi
temsilen Dekanlık/Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile görevli olan öğrenciler
devamsızlık süresi %20’yi aşsa bile, telafi çalışması yapmak kaydıyla o ders
kurulunun pratik sınavına, ders kurulu veya staj sonu sınavına girebilir.
13. Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle
devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için Devamsız (D) notu alırlar.
14. Teorik ve pratik eğitimin sonunda sınav yapılır. 2020-2021 öğrenim yılında teorik
sınavın geçme notuna etkisi %60, pratik sınavına %40 tır. Teorik sınavlar çevrim içi
sözlü olarak iki kişiden oluşan öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir, pratik
eğitim sınavı yüz yüze hasta başı muayene sınavı olarak gerçekleştirilecektir. Pratik
sınavda, yapılmış olan olgu temelli eğitimlerden 5 puanlık soru sorulacaktır. Bir soru
öğrencilerin hazırladığı hasta dosyalarından, diğer üç soru öğrenim hedeflerinden
sorulacaktır. Öğretim üyeleri sınavda sorulan soruları ve her sorudan verilen puanı
kendilerine verilen sınav dökümüne, her öğrenci için işleyerek Anabilim dalı eğitim
sorumlusuna teslim eder.

15. Dönem IV başında tüm öğrencilerin yapması gereken ancak pandemi nedeniyle
yapılamayan bir haftalık muayene stajının solunum sistemi muayenesi kısmı da Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları stajı içinde yapılacaktır. Pratik sınavı sırasında sorulan 5 soru
dışında, solunum sisteminden de bir soru sorularak ayrıca 20 puan üzerinden
puanlanacaktır.
16. Stajın ilk günü sabahı, Ana bina, 2. Kattaki sekreter Emine Ustaoğlu’ndan ‘’staj
katılım çizelgelerini’’ staj grup temsilcisi olan öğrenci alır ve tüm gruba dağıtır.
Öğrenciler staj boyunca her gün, sabah ve öğleden sonra için eğitim aldıkları (servis,
poliklinik ve muayene eğitimleri ) biriminin ilgili öğretim üyesinden veya
polikliniklerde yandal asistanı/Pediatri asistanından katılım imzasını alırlar. Bu
imzaların alınması öğrencilerin sorumluluğundadır. Sınavdan bir gün önce katılım
çizelgelerini sekretere teslim eder. Staj sonu hasta başı pratik sınavına ve bütünleme
sınavına yukarıda yönetmeliğin belirlediği kurallar içinde devamsız olanlar alınmaz.
Her grubun pratik eğitiminin son günü sınav yapılır, hangi öğretim üyesinden hasta
başı sınavına gireceklerinin listesi öğrencilere duyurulur. Stajda %20 ye kadar
devamsızlık yapan öğrenciler, telafi yapabilmelerine zaman kalacak bir sürede eğitim
sorumlusuna başvururlar ve telafi yapmaları sağlanır.
17. Staj başlamadan önce, öğrencilerin pratik eğitimdeki dağılım listeleri, öğrenmekle
yükümlü oldukları, pratik eğitimdeki öğrenim hedefleri temsilci öğrenci aracılığıyla
elektronik ortamda paylaşılır. Sorumlu öğrenci yukarıda belirtilen sekreterden
öğrencilerin servis, poliklinik ve muayene eğitimi gruplarına olan dağılımını gösteren
basılı listeyi de alır ve 1.kat servislerindeki asistan odalarına ve dönem 4 dersanesine
birer örneğinin asılmasını sağlar.
Prof.Dr.Nazan Sarper
Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
1. Öğrencilerin yoklama formlarını katıldıkları eğitimlerin sonrasında imzalatması, yoklama
formlarını muhafaza etmesi ve sorumlu öğretim üyesine iletmesi.
2. Öğrencilerin poliklinik ve ders saatlerini mevcut programdan takip ederek katılması.
3. Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması, hastalarla etkileşimde onların
mahremiyetine saygı gösterilmesi
4. Öğretim üyeleri ve yardımcıları gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif bir
şekilde katılması.
5. Bulaşıcı hastalıklar açısından gerekli ekipmanların kullanılması ve korunma önlemlerine
uyulması gereklidir.

DERMATOLOJİ STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Öğrenci temsilcisinin her ders düzenli olarak yoklama alması, yoklama formlarını
muhafaza etmesi ve sorumlu öğretim üyesine iletmesi.
2. Öğrencilerin poliklinik, servis ve ders saatlerini mevcut programdan takip ederek
katılması.
3. Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması, hastalarla etkileşimde
onların mahremiyetine saygı gösterilmesi
4. Yataklı servis ve polikliniklere önlüksüz girilmemesi
5. Öğretim üyeleri ve yardımcıları gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif
bir şekilde katılması.
6. Bulaşıcı hastalıklar açısından gerekli ekipmanların kullanılması ve korunma
önlemlerine uyulması gereklidir.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI ÖĞRENCİ
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Öğrenciler poliklinik, servis, laboratuvar, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve ders
saatlerini mevcut programdan takip ederek katılmalıdırlar.
2. Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması, hastaların mahremiyetine
saygı gösterilmelidir.
3. Yataklı servis, poliklinik ve laboratuvara önlüksüz girilmemelidir. Önlük kapalı
çalışılmalı, kişisel eşyalar bölüm dışında bırakılmalıdır.
4. Öğretim üyeleri ve yardımcıları gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif
bir şekilde katılmalıdır.
5. Çalışılan bölümlerde eğitim veren hemşire,

laborant

ve personele saygılı

davranılmalıdır.
6. Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman akıldan
çıkarılmamalı ve laboratuvarlarda düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek
şekilde hareket edilmemelidir.
7. Kimyasal madde dökülmesine ve cam kırıklarına tedbir olarak daima kapalı ayakkabı
giyilmelidir.
8. Sorumlu izin vermedikçe laboratuvarda kontak lens kullanılmamalıdır.
9. Laboratuvar ortamında güvenlik ve hijyen için saçlar toplanmalı, gereksiz aksesuar
kullanılmamalıdır.
10. Laboratuvarda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.
11. Sınava cep telefonu ile katılmak yasaktır.

Farmakoloji Anabilim Dalı laboratuar çalışmaları ve diğer eğitim ortamlarındaki görev ve
sorumluluklarımız:
1.Laboratuvarlarda in vitro organ banyoları,
2.organ perfüzyon donanımları,
3.davranış deney düzenekleri,
4.HPLC (high pressure liquid chromatography),
5.FTIR (Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometr) ve
6.moleküler yöntemlere
ait düzenekler bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz deneysel olarak çalışmalara katılabiliyorlar ve deney düzeneklerini öğrenme imkanı
bulabiliyorlar.
Farmakoloji eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçülerine uygun olarak yaşama geçirilmesi ve sürekli
geliştirilmesi ilkesine dayanarak amacımız temel ve farmakolojik araştırmaları tasarlayacak, yürütecek,
sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda bulunacak bilim insanları yetiştirmektir. Ülkenin
ve toplumun farmakoloji alanındaki gereksinimlerine yönelik bilgi alışverişinde bulunacak; bilgi beceri
ve tutumlarla donatılmış; yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayan; insan ilişkilerinde
doğru, dürüst ve tutarlı davranışlar sergileyen tıp öğrencileri ve bilim insanları yetiştirmektir.
Anabilim Dalında farklı fakültelerde mezuniyet öncesi eğitim programları uygulanmaktadır. Tıp
Fakültesi’nde Dönem II, Dönem III öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji; Dönem VI öğrencilerine Klinik
Farmakoloji dersleri verilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Araştırma Donanımlarına bakıldığında,
İn-vitro izole organ banyo sistemleri, bilgisayarlı veri kayıt sistemi,stimülatörler, poligraf
-Analjezik ve antiinflamatuvar aktivite tayini için gerekli donanımlar,- İn vivo kan basıncı ölçüm cihazı,
-Davranış modelleri (+ labirent düzeneği, zorunlu yüzdürme silindirleri, bilgisayarlı lokomotor aktivite
cihazı, öngörülemeyen kronik hafif stres modeli, akustik irkilme refleksi cihazı, alkol ve sigara
bağımlılığı modelleri),
-Öğrenme ve bellek düzenekleri (pasif sakınma aleti, + labirent düzeneği, üç panelli pist düzeneği,
Morris su labirenti, yeni obje tanıma testi, yiyecek tercihinin sosyal geçişi testi, korku koşullanması testi
cihazı) öğrencilerimiz bu deney düzeneklerinde bilimsel araştırma nasıl planlanır ve yapılır
görebilmektedirler.

Fizyoloji Laboratuvarında Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları
1) Laboratuvar derslerine giriş ve çıkış saatlerine mutlaka uyulmalıdır. Mazeretsiz olarak
geç kalan öğrenciler pratiğe giremeyebilirler.
2) Her öğrenci pratik gruplarının ve saatinin bildirildiği duyuruları takip etmekle
yükümlüdür. Öğrenci kendi grubunda ve saatinde pratiğe girmesi gerekmektedir.
Zorunlu haller dışında kendi grubunda ve saatinde derse girmeyen öğrenciler derse
girmemiş sayılacaktır.
3) Laboratuvarda başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmamalı ve
diğer öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır.
4) Laboratuvar dersi için gönüllü olan öğrencilerin diğer öğrenciler tarafından
laboratuvar disiplinin bozacak ve o öğrenciyi rahatsız edecek tarzda konuşma ve
esprilere maruz bırakılmaması gerekmektedir. Gönüllü öğrencilerin fotoğrafının
çekilmesi, ses ya da video kayıtlarının alınması kesinlikle yasaktır.
5) Laboratuvar dersi esnasında dersin cep telefonu ve video-ses kayıt cihazıyla
kaydedilmesi kesinlikle yasaktır.
6) Öğrenciler laboratuvarda beyaz önlük giymek zorundadırlar.
7) Kan ve ürünlerinin kullanıldığı laboratuvar derslerinde, her öğrencinin eldiven
kullanması, kullanılan eldivenleri ve kan bulaşan materyalleri (lam, lamel, tüp v.s.)
biyolojik atık kutusuna, delici-kesici aletleri (lanset, enjektör iğnesi gibi) özel
biyolojik atık kutusuna atması gerekmektedir.
8) Sterilite ve dezenfeksiyona dikkat edilmeli, cilt ve el dezenfeksiyonlarında alkol
kullanılmalıdır. Tek kullanımlık olan lanset ve iğne gibi delici aletler kesinlikle ikinci
kez kullanılmamalıdır.
9) Kan ile karşılaşma durumunda bazı öğrencilerde fenalık hissetme, baş dönmesi, kulak
çınlaması ve hatta bayılma durumu söz konusu olabildiğinden, kan ile ilgili bir işlem
yapılırken böyle bir hisse kapılan öğrenci durumunu hızlıca laboratuvar sorumlusuna
ve diğer öğrencilere bildirmelidir.
10) Kullanmadan önce kan basıncı ve kalp sesleri için kullanılan stetoskopun kulağa geçen
kısımları ve diyafram bölümü her kullanımdan önce mutlaka alkol ya da mevcut bir
dezenfektanla ile temizlenmelidir.
11) Mikroskopların kullanımı esnasında kurallara uyulmalı, kullanım sonrası düzgün ve
objektifleri temiz bırakılmalıdır.

12) Laboratuvar dersi sırasında kullanılan aletler temiz ve bakımlı tutulmalı, hasarsız
teslim edilmelidir.
13) Laboratuvar dersi sonrası kullanılan alanlar dersin başında bulunduğu gibi temiz
bırakılmalıdır.
14) Laboratuvardan ayrılmadan önce eller mutlaka sabun ile yıkanmalıdır.

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE
SORUMLULUKLARI

1. Öğrenci temsilcisinin her ders düzenli olarak yoklama alması, yoklama formlarını
muhafaza etmesi ve sorumlu öğretim üyesine iletmesi,
2. Öğrencilerin poliklinik, servis, ünite ve ders saatlerini mevcut programdan takip
ederek katılması,
3. Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması, hastalarla etkileşimde
onların mahremiyetine saygı gösterilmesi,
4. Yataklı servis, ünite (tedavi alanlarına) ve polikliniklere önlüksüz girilmemesi,
5. Özellikle ünitede (tedavi alanlarında) gruplar şeklinde kalabalık oluşturulmamasına ve
cep telefonu ile konuşulmamasına özen gösterilmesi,
6. Öğretim üyeleri ve yardımcıları gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif
bir şekilde katılması,
7. Bulaşıcı hastalıklar açısından gerekli ekipmanların kullanılması ve korunma
önlemlerine uyulması gereklidir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
DÖNEM 4 STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Öğrenci temsilcisinin her gün yoklama alması gerekmektedir. Bu yoklama formlarını
eksiksiz olarak günün sonunda eğitim sorumlusuna teslim etmesi gerekmektedir.



Öğrencilerin poliklinik, servis ve ameliyathane olarak bölünen pratik eğitim
programlarını mevcut çizelgeden takip ederek, eksiksiz katılmaları gerekmektedir.



Polikliniklerde ve servis pratiklerinde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması,
hastalarla etkileşimde onların mahremiyetine saygı gösterilmesi gerekmektedir.



Servis ve polikliniklere önlüksüz girilmemesi gerekmektedir.



Ameliyathane pratiğinde, ameliyat salonlarına uygun ameliyathane kıyafeti, terliği ve
bonesi giyilerek girilmesi gerekmektedir.



Öğretim üyeleri ve yardımcıları gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif
bir şekilde katılması gerekmektedir.



COVID-19 açısından gerekli ekipmanların kullanılması, korunma önlemlerine uyulması
ve seyrekleştirilmiş program uyulması gerekmektedir.
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GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI,
1. Pratik eğitimlerde yoklama alınacağından devam konusuna özen gösterilmesi
2. Bölümün pratik uygulama çizelgesindeki grup dağılımına uyularak pratik uygulamalarına
katılımın sağlanması
3. İlgili öğretim üyesi tarafından poliklinik ve servise hasta muayenesi için yönlendirilen
durumlarda;
a. Yataklı servis ve polikliniklere önlüksüz girilmemesi
b. Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması
c. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi
4. Anamnez ve fizik muayene pratiklerinin yapıldığı klinik uygulamalar laboratuvarında solunum
maketlerinin kullanılması ile ilgili olarak;
a. Sorumlu öğretim üyesinin eşliğinde maketlerin kullanımı
b. Oskültasyon için maketlere ait ortak steteskoplar kullanılacağından, steteskop
kulaklıklarının kullanım öncesi ve sonrası laboratuvardaki alkollü mendiller ile
temizlenmesi
5. Hastaların yanına toplu olarak değil, öğretim üyesi ya da asistan hekim yönlendiriciliğinde sırayla
girilmesi
6. Hem bireysel hem de hastaların sağlığını korumak adına maske kullanımı, mesafe ve el hijyeni
konusunda gerekli özenin gösterilmesi

GÖZ HASTALIKLARI ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Gü nlü k staj programı, 09:00 - 16:30 saatleri arasında uygulanır. Gerek duyulduğunda
sü re 17:20’ye kadar uzatılabilir.
2. Her staj grubunun ders programı, staj ö ncesinde ö ğrencilere duyurulur ve zorunlu
durumlar hariç ilan edilen ders programına uyulur.
3. Klinik stajının teorik ve pratik her dersinde yoklama alınır.
4. Öğrenci temsilcisi pratik stajda 3’e bölünen grupta belirlediği yardımcısı tarafından
her ders düzenli olarak yoklama almasını sağlamalı ve sabah ve öğleden sonrası için
iki ayrı yoklama alınmasını denetlemeli ve ilgili öğretim üyesine iletilmesini
sağlamalıdır.
5. Stajyer ö ğrenciler stajlarını, kayda geçen yerlerde yapmak zorundadırlar. Stajyerler,
staj gruplarında değişiklik yapamaz.
6. Staj sü resince ö ğrenciler yapılacak polklinik, servis, ameliyathane ve teorik ders
saatlerini birebir izlemek ve gerektiği saatler ve günde programdan takip edip
uygulamakla yü kü mlü dü rler.
7. Programdaki uygulamalara ilgili öğretim üyesi ve yardımcıları gözetiminde aktif olarak
katılması uygundur.
8. Stajlarda bulunduğu staj yerine uygun şekilde temiz ve bakımlı olarak önlük veya
ameliyathane forması giyilerek katılırlar.
9. Öğrenciler staj yerinden öğretim üyesi bilgisi olmadan ayrılamazlar.
10. Bulaşıcı hastalık açısından gerekli ekipmanların kullanmasına ve korunma önlemlerine
ilişkin kurallara uymak zorundadır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI DÖNEM 3 UYGULAMA REHBERİ

Uygulama Öncesinde
-

Öğrencilerin uygulama dahilindeki konuyla ilgili literatür bilgisi edinmeleri istenecektir.
Öğrenciler gruplara ayrılacak ve her grup, uygulama yerine gidecek ilgili aracın kalkış yerinde
hazır bulunacaktır.
Araç içinde güvenli yolculuk için gereken uyarılar yapılacaktır.
Araç içinde araştırma görevlisi tarafından yoklama alınması sağlanacaktır.
Araştırma görevlisi veya öğretim üyeleri tarafından uygulamanın amaç ve hedefleri
belirtilecek ve öğrencilerin bu hedefler ekseninde gözlem yapması istenecektir.
Tüm öğrencilerden uygulama ilkelerine göre hareket etmeleri istenecektir.

Uygulama Sırasında
-

Uygulama yapılan kurumun yetkilisinden kurum faaliyetlerine ve hizmet alanlarına ilişkin
bilgi istenecektir.
Öğrencilerden gidilen kurum, görüşülen kişiler ve tartışma ayrıntılarıyla ilgili not tutmaları
beklenecektir.
Öğrencilerin halk sağlığı bağlamında katkı, görüş veya sorularla aktif katılım göstermesi
beklenecektir.

Uygulama Sonrasında
-

Öğrenciler gruplar halinde üniversiteye dönecek ilgili aracın kalkış yerinde hazır bulunacaktır.
Araç içinde araştırma görevlisi tarafından yeniden yoklama alınması sağlanacaktır.
Araştırma görevlisi veya öğretim üyeleri tarafından kazanımlarla ilgili sözel geri bildirim
alınacaktır.
Öğrencilerden uygulama etkinliğine yönelik rapor hazırlanması ve belirtilen tarihte teslim
edilmesi istenecektir.

TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ DERSİ ÖĞRENCİ
TALİMATLARI
Derse devam koşulları;
8.10.2019 tarihli ve 30912 Resmi Gazete Sayılı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 14’ e göre;
I, II ve III’ üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına
mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o
ders kurulu sınavından Devamsız (D) notu almış olarak değerlendirilir.
Uygulamalı çalışmalarda; öğrencinin devamsızlığı %20’yi aşmamış ise öğrenci devam
etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla o ders kurulunun pratik sınavına, ders
kurulu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde,
belirlenen gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın o ders kurulunun pratik
çalışmalarında devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o ders kurulu sonundaki pratik ve/veya
teorik sınavlara alınmazlar ve Devamsız (D) olarak değerlendirilirler. Ayrıca, Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalı laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin uyması gereken
kurallar, görev ve sorumluluklar aşağıda yer alan talimatlar ile belirlenmiştir.
Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarı Uygulama Talimatları;
1.

Laboratuvar dersleri, her biri 1 (bir) saat üzere sınıf mevcudu dikkate alınarak 4 (dört)
gruba ayrılarak işlenecektir.

2.

Laboratuvar dersleri bütünlük arz ettiğinden dolayı ve ders akışının bozulmaması
gerektiğinden dolayı, giriş ve çıkış saatlerine kesinlikle uyulması gerekmektedir.

3.

Derse geç kalan öğrenciler laboratuvara alınmayacaktır. Gerekli mazeretlerini sunan
öğrenciler bir sonraki saatte yapılacak laboratuvar dersine kabul edilebilecektir ancak
bunun dışında kalan diğer öğrenciler, hiçbir koşulda bir sonraki saatte yapılacak derse
alınmayacaktır. Mikroskop sayısı ve oturma düzeni dikkate alındığından dolayı
laboratuvar derslerinde eşit imkanların sağlanması adına bu kurala dikkat edilmelidir.

4.

Zorunlu haller dışında ve hocaların izni olmaksızın grup değiştirmek kesinlikle yasaktır.
İzinsiz grup değiştirenler derse girmemiş olarak kabul edilecektir.

5.

Histoloji ve Embriyoloji laboratuvar derslerine cep telefonu ve ses-video kayıt cihazları
gibi teknolojik ekipmanlarla girmek ve görüntü almak ya da ses kaydetmek kesinlikle
yasaktır.

6.

Laboratuvarda yüksek sesle konuşulmaması, sessiz çalışılması, masaların üzerine
oturulmaması, etrafta dolaşmaktan kaçınılması ve yiyecek ya da içecek getirilmemesi
gerekmektedir.

7.

Laboratuvar çalışmalarında her öğrencinin önlük giymesi ve önlüğünün önünün kapalı
olması zorunludur.

8.

Histoloji ve Embriyoloji laboratuvar derslerinde, anabilim dalımız tarafından hazırlanmış
olan föyün (laboratuvar uygulama kılavuzunun) kullanılması ve her derse getirilmesi
zorunludur. Öğrencilerimizin bu föyde yer alan boşluk bırakılmış kısımlara, ilgili
laboratuvar dersinde gösterilen ve anlatılan doku kesitlerinin şematik çizimini yapmaları
istenmektedir. Aksi takdirde, öğrenci derse katılmış olsa bile devamsızlık olarak
sayılacaktır. Her kurul sonu föyler toplanarak çizimlere uygulama notu verilecektir.

9.

Mikroskop ve her laboratuvar dersinde verilen preparatlar ders boyunca özenle
korunmalı, tahrip edilmemelidir.

10. Preparatlar tablaya yerleştirilirken, lamelin üste geldiğinden emin olunmalıdır.
11. Mikroskopun ışık ve kondansör ayarı dikkatle yapılmalıdır.
12. Mikroskopta preparat incelemesi yapılırken, en küçük büyütme olan 4 (dört)’lük
objektifle başlanmalı, preparat tablası en aşağıya alınarak makro vida ile alan görmeye
çalışılmalı ve mikro vida ile netlik sağlanmalıdır. Diğer büyütmelere sırayla (10x, 20x,
40x) geçilmeli ve makro vidaya dokunmadan sadece mikro vidayı çevirerek görüntü
netleştirilmelidir.
13. Preparat değişimi, 4 (dört)’lük objektife alınarak, mikroskoptaki preparat tablasında yer
alan metal klips açılıp kapatılarak gerçekleştirilmelidir. Bu işlemler sırasında objektif
merceğinin ve preparatın kırılmamasına dikkat edilmelidir.
14. 100 (yüz)’lük objektif ile inceleme, immersiyon yağı kullanımı gerektirdiğinden dolayı
yalnızca öğrencilere izin verilen preparatları incelerken kullanılmalı ve inceleme sonunda
objektif %70 etil alkol kullanılarak gazlı bez ile silinerek temizlenmelidir.
15. Mikroskop ışığının başka bir işle uğraşırken kapatılmasına özen gösterilmelidir.
16. Laboratuvar dersi bitiminde; mikroskopta 4 (dört)’lük objektife geçilmeli, preparat
tabladan özenle çıkarılmalı ve mikroskop ışığı mutlaka kapatılmalıdır. Ayrıca atıkların
çalışma masalarının üstünde bırakılmaması ve çöp kutularına atılması gerekmektedir.
17. Laboratuvar çalışmasının bitiminde, kullanılan preparatların düzenli bir şekilde teslim
edilmesi zorunludur.
18. Kurul sonunda bilgisayar laboratuvarında yapılacak olan laboratuvar sınavına cep
telefonu getirilmesi kesinlikle yasaktır.

İÇ HASTALIKLARI ABD DÖNEM IV STAJYER ÖĞRENCİ GÖREV ve
SORUMLULUKLARI
1) Stajyer doktorlar, hasta ve yakınlarının haklarını bilmek, bunlara saygılı olmak ve hasta
bilgilerinin gizliliği ilkesine uymak zorundadırlar.
2) Stajyer doktor çalışması süresince klinikte doktor önlüğünü giymek ve üzerinde stajyer
doktor yazılı kimlik belgesini taşımak mecburiyetindedir.
3) Stajyer doktorlar İç Hastalıkları ABD tarafından dekanlığa iletilmiş olan eğitim programını
bilmek ve buna uymak zorundadırlar. Bu programdaki ders, poliklinik ve servis saatlerini
bilmeli ve bu saatlere göre katılım sağlamalıdır.Tüm eğitim-öğretim çalışmalarını ilgili staj
(ana)bilim dalı öğretim üyeleri denetiminde gerçekleştirir ve onlara karşı sorumludur.
4)Bu faaliyetlere katıldıklarına dair imza formlarını ilgili öğretim üyelerine imzalattırması
gerekmektedir. Stajyer doktorlar, geçerli bir gerekçe belirtmeksizin ve sorumlulardan izin
almadan staja devamsızlık yapamazlar.
5) Bu faaliyetler sırasında tıp meslek etiğinin ve deontolojinin ilke ve kurallarına uygun
davranır.
6) Stajyer öğrencilerin bütün çalışmaları, sadece eğitim amacına yönelik olup hiçbir şekilde
hastaların tanı, tedavi, takip ve tıbbi bakımları ile ilgili kararlara, uygulamalara, kayıtlara
doğrudan müdahil olamaz. Ancak öğrenme amacıyla sorumlu ve yetkili kişilerin gözetiminde
uygulama yapabilir.
7) Stajın son gününde öğretim üyeleri tarafından daha önceden belirlenen ve dekanlığa
bildirildiği şekilde bitirme sınavı uygulanarak değerlendirme yapılır.
8) Bu sınavda stajyer öğrencilerin derslere katılım düzeyi, devamsızlık halleri, klinik
çalışanları, arkadaşları, öğretim üyeleri, hasta ve hasta yakınlarıyla kurdukları iletişim de
değerlendirmede dikkate alınır. Öğrencilerin çalışmaları program çerçevesinde günlük olarak
izlenir ve öğrencinin başarılı olup olmadığı bütün bu ilgili anabilim-bilim dalı öğretim üyeleri
tarafından belirlenir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dönem
IV Öğrenci Görev Ve Sorumlulukları
1-Öğrenciler derslere ve pratiklere devam etmekle yükümlüdür.
2-Polikinlikler, ultrason, doğumhane, perinatoloji, klinik bölümlerinde beyaz gömlek giymek
zorunludur.
3- Öğrenciler polikinlikler, ultrason, doğumhane, perinatoloji ve klinik bölümlerinde kendilerine
verilen programa uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.
4-İlgili bölümlerde görevli araştırma görevlileri öğrencilere yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermekle
yükümlüdür.
5-Öğrenciler polikinliklerde bulundukları bölümün çalışma kurallarına uymakla yükümlüdür.

KARDİYOLOJİ STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Öğrenci temsilcisinin sınıf derslerinde her ders düzenli olarak yoklama alması, yoklama
formlarını muhafaza etmesi ve sorumlu öğretim üyesine iletmesi
2. Öğrencilerin poliklinik, servis ve ders saatlerini mevcut programdan takip ederek katılması
3. Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması, hastalarla etkileşimde hasta
mahremiyetine saygı gösterilmesi
4. Yataklı servis ve polikliniklere önlüksüz girilmemesi; kateter laboratuarında alt-üst cerrahi
takım giyilmesi
5. Öğretim üyeleri ve yardımcıları gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif bir
şekilde katılması
6. Bulaşıcı hastalıklar açısından gerekli ekipmanların kullanılması ve korunma önlemlerine
uyulması gereklidir.

KULAK BURUN BOĞAZ STAJI ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Teorik ve pratik uygulama derslerine giriş ve çıkış saatlerine mutlak suretle uyulması
2. Öğrenci temsilcisinin her pratik uygulamada ve derste düzenli olarak yoklama alması,
yoklama formlarını muhafaza etmesi ve ders sonunda sorumlu öğretim üyesine iletmesi
3. Yataklı servis ve polikliniklere önlüksüz girilmemesi ve bulaş ıcı hastalıklar açısından
gerekli ekipmanların kullanılması
4. Ameliyathanede giriş çıkış kurallarına uyulması
5. Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması, hastalarla etkileş imde onların
mahremiyetine saygı gösterilmesi
6. Öğretim üyeleri ve yardımcıları gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif
bir ş ekilde katılması
7. Pratik uygulamalar sonrası kullanılan malzeme ve materyallerin düzenli bir ş ekilde
bırakılması ve temiz tutulması zorunludur.

Kocaeli Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Konu: Öğrenci ve öğrenci temsilcilerinin uyması beklenilen kural ve sorumluluklar.

1- Öğrenci temsilcisinin her ders düzenli olarak yoklama alması, yoklama formların
muhafaza etmesi ve sorumlu öğretim üyesine iletmesi.
2- Öğrenci temsilcisinin takvime uygun olarak ders programını güncellemek için ilgili
öğretim üyeleri ile iletişimde olması ve ders saatlerini tüm öğrencilerin takip etmesi.
3- Öğrencilerin ameliyathane, poliklinik, servis ve ders saatlerini takip ederek klinik
işleyişine uygun şekilde katılım göstermeleri.
4- Ameliyathane programını takip ederek ilgili öğretim üyesinin onayı ile ameliyatın ve
ameliyat odasının şartlarına bağlı olarak belli sayıda öğrencinin aynı anda
ameliyathanede bulunmasına dikkat edilmesi.
5- Ameliyathanede uygulanan gerekli sterilizasyon şartlarına dikkat edilmesi.
6- Kliniklerde hasta ve hekim haklarına uygun davranılması, hastalarla etkileşimde
mahremiyete saygı gösterilmesi.
7- Yataklı servis ve polikliniklere önlüksüz girilmemesi.
8- Öğretim üyeleri ve asistanlar gözetiminde klinik tanı ve tedavi uygulamalarına aktif
bir şekilde katılması.
9- Bulaşıcı hastalıklar açısından gerekli ekipmanların kullanılması ve korunma
önlemlerine uyulması.

