KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU DÖNEM İÇİ
UYGULAMALARI STAJ KURALLARI
1- Öğrenciler uygulama alanlarında saat 08.00’de hazır bulunacaklardır. Uygulama saat 16.00’da
bitecektir. ( Diğer alanlarda kurum işleyişine göre değişiklik gösterebilir. )
2- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kırklareli Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz Devlet
Hastanesi’nde dönüşümlü olarak uygulama yapılacaktır.
3- Uygulamaya geç kalan öğrenciler o gün staja kabul edilmeyecek ve devamsız sayılacaklardır.
4- Uygulamalarda yarım gün devamsızlık söz konusu değildir, öğlene kadar uygulamaya gelen
öğrenci öğleden sonra staj yerini terk ederse tam gün devamsız sayılır.
5- Uygulamalarda %20 devamsızlık hakkı vardır, 3 günü aşan devamsızlıklarda öğrenci dersten
kalır.
6- İl dışındaki uygulama yerlerine giden öğrenciler, servisi kaçırdıkları takdirde Kırklareli Devlet
Hastanesi’nde uygulamaya kabul edilmeyeceklerdir.
7- Öğlen yemeği için belirtilen saatlere uygun olarak hareket edilecek, Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesinde uygulama yapan öğrenciler dönüşümlü olarak yemeğe gidecektir. Diğer
alanlarda kurum işleyişine uygun hareket edilecektir.
8- Uygulama esnasında misafir kabul edilmeyecek, servisler arası dolaşılmayacak ve çay, kahve,
sigara içmek gibi gerekçelerle servis dışına çıkılmayacaktır.
9- Öğrencilerin başarı notu verilirken devamsızlık günleri göz önünde bulundurulacaktır.
10- Uygulamada “Kırklareli Üniversitesi Uygulama Alanlarında Giyilecek Öğrenci Kıyafetleri
Yönergesinde” belirtilen ilkelere uymak zorunludur.
Kılık-Kıyafet
Öğrenci Üniforması Aşağıdaki Özellikleri Taşır;
a) Alpaka ya da terilen kumaştan beyaz kruvaze V yaka sol tarafta göğüs cebi olan üzerinde
Üniversitemizin ambleminin olduğu tunik ve astarlı beyaz pantolon kullanmaları gerekir.
b) Anatomik, terletmeyen önü ve arkası kapalı ayakkabı kullanmaları gerekir.
c) Forma üzerine istenirse siyah-beyaz ya da lacivert, düğmeleri hırkayla aynı renkte olan
hırka kullanmaları gerekir.
d) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.12.1997 tarihli tavsiye kararı
uyarınca hemşire ve ebelerin kep yerine yakalarında ayırıcı ve tanıtıcı özelliği olan, ismini,
unvanını, görevini ve görev yerini belirten, makul mesafeden okunabilir resimli kimlik
kartı taşımalarının uygun olacağı görüşüyle Yüksekokul lisans öğrencilerinin (ismini,
üniversitesini-yüksekokulunu-bölümünü-öğrenci numarasını belirten) öğrenci kimlik
kartlarını yakalarında/boyunlarında taşımaları gerekir.
e) Hastane ortamında yoğun olarak bulunan mikroorganizmaların taşınmasını önlemek,
hastaların ve sağlık personelinin-uygulama/stajyer öğrencinin kendisinin de enfeksiyon
risklerinden korunmasını sağlamak amacıyla asepsi ilkelerine uygun olarak saat ve
alyansın dışında takı taşımamaları gerekir.
f) Aile sağlığı merkezleri, okullar, ev ziyaretleri, saha uygulamalarında sahanın özelliğine ve
dersin sorumlu ilgili öğretim elemanının kararına göre öğrenci hemşire/ebe üniforması
yerine beyaz önlük giyebilir.
g) Kız öğrencilerin saçları uzun olanlar topuz, kısa olanların ense hizasında, hafif makyajlı,
tırnaklar kısa kesilmiş olması gerekir.
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h) Başörtülü kız öğrenciler abartılı renkli başörtüsü ve büyük topuz kullanmamaları gerekir.
i) Erkek öğrenciler de saçlar kısa ve günlük sakal traşlı, tırnaklar kısa kesilmiş olması gerekir.
Staja çıkılan diğer kurumlarda rotasyon listesinde belirtilen staj başlama ve bitiş saatlerine
mutlak suretle uyulması gerekmekte olup; buralarda staja çıkan öğrenciler, kıyafetin üzerine
beyaz önlük giymeleri gerekmektedir.
Öğrencilerden;
 Uygulama alanına ilk geldiklerinde servisin fizik ortamını, yürütülen günlük
etkinlikleri, ilişkileri, görevlileri, yaklaşımlarını ve ortamı tanımaya çalışmaları,
 Uygulamalarda ekip işbirliği içinde çalışmaları, ekip ile hasta yararına ilişki
geliştirmeleri, hastanın doktoru ile işbirliği yapmaları, hastanın vizitlerine ve
görüşmelerine katılmaları,
 Hastalara sorumlu hemşire, servis hemşiresi, denetleyici öğretim elemanı ve eğitim
hemşiresinin bilgisi ve desteği doğrultusunda bakım ve girişimde bulunmaları,
 Servisin ya da staja çıkılan kurumun genel kurallarına uymaları ve kurumların
işleyişine uygun çalışmaları,
 Uygulama yerini sorumlu hemşire, servis hemşiresi ya da öğretim görevlisinden izin
almadan terk etmemeleri ve değiştirmemeleri ,
 Uygulamalar sırasında “hastaya/bireye zarar vermemek” temel ilkesine bağlı
kalmaları,
 Hasta ile etkileşimlerinde terapötik iletişim sürecini kullanmaları,
 Günlük rutin bakımlar, tedavi, eğitim, iletişim vb. gibi konularda ortaya çıkabilecek
olumsuz durumlarda sorumlu öğretim elemanları bilgilendirilmesi,
 Her serviste öğrencilerden biri servis sorumlusu olacaktır (Her öğrenci sırayla sorumlu
olacaktır.) . Sorumlu öğrenci, diğer öğrencilere hasta dağılımını yaparak bir liste
halinde görülen bir yere asması ve sorumlu öğretim elemanlarıyla iletişimi sağlaması,
 Her öğrencinin not defteri, kalemleri ve steteskobu olması,
 Her öğrencinin kapsamlı bir uygulama dosyası hazırlaması gerekmektedir.
Uygulama esnasında yapılan vizitlerle, hasta tanıtımlarıyla ve diğer çalışmalarınızla uygulama
değerlendirme kriterlerine göre değerlendirme yapılacaktır.
Öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Staj yönergesinde belirtilen tüm kurallara
uymak zorundadırlar.

