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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(SHMYO) İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERS
UYGULAMALARINI BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1. VE 2. BASAMAK
SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPMALARINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
TARAFLAR
MADDE 1 ; İşbu protokolün tarafları;
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bundan böyle ÜNİVERSİTE olarak anılacaktır) ile Bilecik İl
Sağlık Müdürlüğüdür (Bundan böyle SAĞLIK KURULUŞU olarak anılacaktır).
TANIMLAR
MADDE 2 : Bu protokol kapsamında
Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ)
Sağlık Kuruluşu: Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü (Sağlık Kuruluşu)
Yüksekokul Müdürlüğü: Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünü (SYO)
Bölüm: Hemşirelik Bölümünü
Meslek Yüksekokul Müdürlüğü: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü
(SHMYO)
Program: İlk ve Acil Yardım Programını ifade eder.
AMAÇ :
MADDE 3 :
Bu protokolün amacı, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin Üniversiteye ait hastane bulunmaması
sebebiyle uygulamalı meslekî derslerini Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1. ve 2. basamak
sağlık kuruluşlarında ortak eğitim ve pratiğe dayalı uygulamaları yapmaları amacıyla işbirliğini
sağlamaktır.

KAPSAM :
MADDE 4 : Sağlık Yüksekokulu (SYO) Hemşirelik Bölümü ile Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunun (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri meslek derslerinin
uygulamalarını yapabilecekleri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1. ve 2. basamak sağlık
kuruluşlarını kapsar.
DAYANAK:
MADDE 5 :
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun iş kazası ve meslek hastalığı
sigortası ile ilgili maddeleri ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’ndaki 6764 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’yle yapılan değişiklik ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Uygulama Yapabilmelerine İlişkin Yönerge ve
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Programı Dönem İçi Mesleki Uygulamaları Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.
YÜKÜMLÜLÜKLER :
MADDE 6 : Üniversitenin Sağlık Yüksekokulu (SYO) Hemşirelik Bölümü ile Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulunun (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin Sağlık
Kuruluşlarında yapacakları uygulamaların izlenmesinden, denetiminden, kontrolünden ve
değerlendirilmesinden, devam durumunun takibinden ve Sağlık Kuruluşlarında öğrencilerin
kurallara uymasından ve disiplininden, Yüksekokul Müdürlükleri tarafından görevlendirilecek
ilgili uygulamalı mesleki dersin öğretim üyesi/elemanı sorumludur. Yüksekokul Müdürlüklerinde
öğretim üyesi/ elemanı yeteri kadar bulunmadığı durumlarda Üniversite öğrencilerin takibi ve
denetimi için sağlık kuruluşlarından sağlık lisansiyeri ve bu alanda yüksek lisans yapmış kişiler
İl Sağlık Müdürlüğünün izni ile görevlendirilebilir.
MADDE 7 : Yüksekokul Müdürlükleri kaç öğrencinin hangi birimde ne zaman uygulama
yapacağı ile ilgili bilgi ve belgeleri Sağlık Kuruluşunun yönetimine önceden bildirmekle
yükümlüdür. Sağlık Kuruluşu Yöneticisi ile Yüksekokul Müdürlükleri fiziki alan ve şartları da
dikkate alarak uygulama yapacak öğrenci sayılarını karşılıklı olarak belirler.

MADDE 8 : Öğrencilerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a)

Öğrenciler, beceri ve deneyim kazanmak amacıyla yapacakları her uygulamayı sorumlu
öğretim üyesi/elemanının ve/veya Yüksekokul Müdürlüklerinde öğretim üyesi/elemanı
yeteri kadar bulunmadığı durumlarda Üniversite öğrencilerinin takibi ve denetimi için
sağlık kuruluşlarından sağlık lisansiyeri ve bu alanda yüksek lisans yapmış kişiler denetim
ve gözetiminde yapacaktır.

b)

Öğrenciler uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin kullanımında gereken dikkat ve
özeni göstermelidir. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye aittir.

c)

Uygulama

eğitimi

alan

öğrenciler

“Yükseköğretim

Kurumları

Öğrenci

Disiplin

Yönetmeliği” ile uygulamayı sürdürdükleri sağlık kuruluşunda çalışma, disiplin ve iş
güvenliği ile ilgili kurallara uymak zorundadırlar. Uygulama süresince Sağlık Kuruluşunda
disiplini bozacak davranışlarda bulunamazlar, sendikal faaliyetlere katılamazlar.
d)

Öğrenciler; sorumlu öğretim üyesi/elemanının izni olmadan uygulama alanlarından
ayrılamaz ve uygulama alanlarını değiştiremezler.

e)

Öğrenciler ilgili uygulama için belirlenen yer ve saatlerde uygulama yapmak zorundadırlar.

f)

Öğrenciler uygulama süresince bölümlerince belirlenmiş kıyafet düzenine uymak
zorundadırlar.

g)

Öğrenciler uygulama sırasında karşılaştıkları sorunları sorumlu öğretim üyesi/elemanına
veya Yüksekokul Müdürlüklerinde öğretim üyesi/elemanı yeteri kadar bulunmadığı
durumlarda öğrencilerin takibi ve denetimi için sağlık kuruluşlarından görevlendirilen sağlık
lisansiyeri ve bu alanda yüksek lisans yapmış kişilere iletmelidirler.

h)

Uygulamalar sırasında öğrencilerin cep telefonu, cep bilgisayarı vb. elektronik cihazları
kapalı/sessiz konumda olmalıdır.

i)

Öğrenciler Sağlık Kuruluşunun belirlemiş olduğu bilgi güvenliği, hasta mahremiyeti ve
hasta hakları kurallarına uymak zorunda olup, bu kapsamda uygulama esnasında öğrenmiş
olduğu bilgiyi üçüncü şahsa açıklayamazlar.

MADDE 9 : Öğrenciler Sağlık Kuruluşlarında yapacakları mesleki ders uygulamaları
karşılığında protokol taraflarından her hangi bir ücret talebinde bulunamazlar.
MADDE 10 : Uygulamalara katılan öğrencilerin uygulama süresince iş kazası ve meslek
hastalığı sigorta pirimleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödenecektir.
Bu konudaki sorumluluk üniversiteye ait olacaktır.
MADDE 11 : Mesleki ders uygulamalarına katılacak öğrencilerin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında klinik uygulamaya başlamadan önce iş sağlığı
ve güvenliği eğitimi almış olmalarının kontrolü Üniversitenin yükümlülüğündedir.
MADDE 12 : Klinik uygulamaya katılacak öğrencilerin (HbsAg, Anti HBs, Anti HCV, HIV,
P.A. akciğer grafisi (gerektiğinde SFT) ve EKG) tahlillerinin uygulamanın başladığı ilk hafta
içerisinde Yüksekokul Müdürlükleri tarafından yaptırılarak Sağlık Kuruluşu Yöneticilerine teslim
edilmesi gerekmektedir.
YÜRÜTME
MADDE 13 : Bu protokol 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar gerçerlidir. Bu protokol
taraflarca bir ay önceden karşı tarafa gerekçesi ile bildirilmek suretiyle feshedilebilir.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
MADDE 14 : İşbu protokolden doğan uyuşmazlıklar, onay makamlarınca görevlendirilecek
yetkililerce

çözümlenir.

Uygun

çözüm

bulunamaması

durumunda

bu

protokolün

uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Bilecik Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
MADDE 15 : İşbu protokol 3 (üç) sayfa, 15 madde olarak düzenlenmiş olup aşağıda yer alan
yetkililer tarafından imzalanmıştır. 13/09/2018

