T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM
EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1. Öğrenciler uygulamalarını bulundukları merkezlerdeki Üniversite / Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinde, bu hastaneler yoksa tam teşekküllü Devlet Hastanelerinde yapacaklardır.
Öğrenciler başvuracakları kuruma gitmeden önce uygulama izin formlarını Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (TOGÜ SBF) dekanlığından temin edecektir.
2. Öğrenciler hastanelerden aldıkları uygulama kabul yazılarını ve hastane/klinik uygulama
sorumlusunun iletişim bilgilerini (ad – soyad, telefon vb.) en geç Nisan’ın ilk haftası birim
koordinatörlüğüne bildirmekten sorumludur.
3. Entegre Uygulama I ve II derslerinden önce Ebelikte Temel Bakım, Kavramlar ve Etik dersinin
yapılması zorunludur.
4. Uygulamalar uygulama alanı sorumluları tarafından “uygulama değerlendirme formu”
kullanılarak değerlendirilecektir.
5. Entegre Uygulama I ve II derslerinin uygulamaları her dönem akademik takvimde ilan edilen
(Temmuz- Ağustos) tarihler arasında yapılacaktır.
6. Entegre Uygulama I ve Entegre Uygulama II derslerinin uygulamaları hafta içi 08.00-16.00, hafta
sonu 08.00-16.00 çalışma saatleri içerisinde düzenlenir. Uygulamaların “Devam ve İmza
Çizelgesi” ve “Not Değerlendirme Formları”, ayrıca öğrenciden alınacak kendi iş yerinde
çalışmadığını gösteren yıllık izin belgeleri kapalı mühürlü zarf içerisinde en geç Temmuz ayının
sonuna kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (TOGÜ SBF)
dekanlığına uygulama yapılan kurum tarafından; “Bakım Planları” ise öğrenci ya da kurum
tarafından kargo/posta yoluyla gönderilecektir. Bakım planlarının kurum tarafından tarafımıza
iletilmesi durumunda “bakım planı tutanak formu” ile birlikte kuruma dosya teslimi yapılmalıdır.
Bakım planlarının tesliminde problem yaşanmaması için her ders ayrı bir dosya içinde Ders Adı /
Öğrenci Ad – Soyadı / No / Sınıf bilgilerini içeren bir kapak sayfasıyla birlikte gönderilmelidir.
Kapak sayfası olmayan bakım planları kabul edilmeyecektir.

7. İlgili dersin uygulama notu, “Ders Değerlendirme Formu” kullanılarak, uygulama sorumlusu
tarafından verilecektir.
8. TOGÜ-UZEM sayfasında ilgili derslerin formları ayrı ayrı ilan edilecektir. Öğrenciler ilgili
derslerin formlarını bu sayfadan temin edecektir.
9. Uygulamalı dersler 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulama notunun % 50’si
uygulamanın yapıldığı kliniklerden alınan notundan, % 50’si bakım planı notundan oluşacaktır.
Uygulama geçme notu 60’dır.
10. Öğrenciler, uygulamalı derse belirtilen sürede ve % 80’ine devam etmek zorundadır.
Uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler devamsızlık nedeniyle
programdan mezun olamazlar.
11. Entegre Uygulama I dersi Ebelikte Temel Bakım, Kavramlar ve Etik ile Perinatal Bakım
Yönetimi– I derslerinin 10 günlük uygulamasını kapsamaktadır.
a. Ebelikte Temel Bakım, Kavramlar ve Etik Dersi: Dersin uygulama rotasyonu 5 gündür.
Rotasyonlar Kadın Hastalıkları Kliniği ve Doğum Kliniklerinden birinde yapılmalıdır.
b. Perinatal Bakım Yönetimi – I Dersi: Dersin uygulaması 5 gündür. Rotasyonlar Kadın
Hastalıkları Kliniği, Doğum Kliniği ve Perinatoloji Kliniklerinden birinde yapılmalıdır.
12. Entegre Uygulama II dersi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Doğum ve Doğum Sonu Dönemin
Yönetimi derslerinin 10 günlük uygulamasını kapsamaktadır.
a.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ile Doğum ve Doğum Sonu Dönem Yönetimi Dersi :

Dersin uygulama rotasyonu 5 gündür. Rotasyonlar Kadın Hastalıkları Kliniği, Doğumhane ve
Doğum Kliniklerinden birinde yapılmalıdır.
b.

Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Dersi: Dersin uygulaması 5 gündür. Rotasyonlar

Yenidoğan Bakım Üniteleri ve Doğum kliniklerinden birinde yapılmalıdır.
13. Uygulama yapan öğrencilerin görev ve sorumlulukları;
a. Öğrenciler uygulama yaptıkları süre içinde uygulama yerindeki çalışma düzenine uymakla
yükümlüdürler.
b. Öğrenciler uygulama yerinden habersiz olarak ayrılamazlar.

