ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
ö rencilerinin bedensel ve ruhsal sa lı ve danı manlı hi metleri, hastalı ra rlarının
alınma ve abul ne ili in usul ve esasları d enleme tir
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinin ha ırlı sınıfları,
önlisans, lisans ve lisans st r gramlarında ayıtlı b t n ö rencilerini a sar
Sağlık Hizmetleri Birimi
Madde 3- a lı
i metleri Birimi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi nde
ö renim gören ö rencilerin, erem Aydınlar am s i erisinde, Üniversitenin e itimö retime a ı ldu u s relerde rtaya ı abilece sa lı s runlarında il ba vuraca ları
birimdir. Ya döneminde ö retime atılan ö renciler i in, bu s re e itim-ö retime a ı
s re lara de erlendirilir a lı
i metleri Birimi nde he im , hem ire ve lini
si l g görev ya ar
renciler, birime ba vuruları sırasında ö renci imli artlarını
gösterme
rundadır
astalı durumunda he im tarafından ö rencilerin muayenesi
ya ılır ve re eteleri ya ılır Re etede ya ılan ila , tıbbi mal eme giderleri ö renci
tarafından ar ılanır
e im tarafından gere li gör len durumlarda aya tan tedavi ve tıbbi m dahaleler he im
veya he imin yönlendirmesiyle hem ire tarafından ya ılır veya ö renciler a lı
Ba anlı ı na ba lı Devlet astaneleri, Devlet Üniversite astaneleri veya Acıbadem
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi a lı
i metleri E itim, Uygulama ve Ara tırma
Merkezlerine yönlendirilirler
a lı i metleri Birimi he imi ö rencilere sa lı ra ru d enleyebilir
Hastalık Raporları
Madde 4- B t n ö renciler i in sadece a lı
i metleri Birimi hekimi, Devlet
Hastaneleri, Devlet Üniversite astaneleri, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
a lı
i metleri E itim, Uygulama ve Ara tırma Merkezleri veya Aile a lı ı
Merkezleri tarafından verilen hastalı ra rları ge erli abul edilir
a)

a lı
i metleri Birimi he imi veya Aile a lı ı Mer e leri tarafından a ami
g ne adar hastalı ra ru d enlenebilir

b)

a lı
i metleri Birimi he imi tarafından a a, cerrahi m dahale, tıbbi giri im
gibi ra rda i tanı ve uygulanan tedavilerin naylanabildi i durumlarda ö el sa lı
urumları tarafından d enlenen ra rlar da abul edilebilir

c)

resi 0 g n
lması gere ir

a an hastalı

ra rlarının “ eyet Ra ru”

lara

d enlenmi

d) Eğitim ve öğretimin devam ettiği sürelerde hafta sonu, resmi tatiller ve ar l
tatilleri süresin e öğren inin Sağl k Hizmetleri Birimi hekiminden sevk almadan
ulunduğu ildeki evlet Hastaneleri, evlet niversite Hastaneleri nden al nan
hastal k raporlar , sade e rapor a lan
tarihinin hafta sonu, resmi tatil a da
ar l tatilinin i erisinde olmas durumunda e erli olarak kabul edilir.
e) Sportif, kültürel, sos al ve a ilimsel etkinliğe kat l m ama la niversite
taraf ndan örevli izinli olarak İstan ul d na iden öğren iler ile mezuni et
durumunda olduğu i in devam zorunluluğu ulunma an öğren iler sağl k sorunu

a amalar halinde ulunduklar erlerdeki
Hastanelerine doğrudan a vura ilirler.
f)

evlet Hastaneleri ve evlet

niversite

a lı
i metleri Birimi dı ında i sa lı
urumlarından alınan hastalı
ra rlarının, ö renci tarafından ra r bitim tarihinden itibaren en ge 5 i g n
i erisinde
a lı
i metleri Birimi he imine
naylatılması ve ilgili
Fa lte/Y se ul/Enstit
e reterli ine bir dile e e inde teslim edilmesi
gereklidir.

g) T m hastalı ra rlarının ge erli sayılması i in ilgili Fa lte/Y
Yönetim urulu tarafından abul edilmesi gere ir

se

ul/Enstit

h) Tan , istirahat süresi, hekim ad ve ka esinin tam olarak elli olmamas ve a
elirtilmemi olmas ile raporun eri e dönük al nm olmas halinde rapor ka ul
edilmez.
i)

astalı ra ru sadece ara sınavlar ile Tı Fa ltesi dörd nc ve be inci sınıflarda
staj sonu sınavlarında ullanılabilir.

Geçerli Hastalık Raporlarına Dayanılarak Yapılacak İşlemler
Madde 5a) Fakülte / Yüksekokul/ Enstitü Yönetim Kurulu taraf ndan hastal k raporu ka ul
edilen öğren inin, raporlu olduğu süre i inde ap lan ve u nedenle iremediği ara
s nav
erine mazeret s nav na irme hakk vard r. Mazeret s nav il ili
fakülte/ ölüm/pro ram taraf ndan elirlenen ünde ve a n ar l i inde final
s nav ndan ön e ap l r. Mazeret s nav tarihleri öğren ilerin diğer s navlar na
irmelerini en elleme e ek ekilde düzenlenir.
b) Tı Fa ltesi dörd nc ve be inci sınıfta ö renim gören ve hastalı ra ru Fa lte
Yönetim urulu tarafından abul edilen ö renci, ma eret sınavı yerine ge me
ere e itim yılı i inde te rarlanan aynı stajın staj s nu sınavına sadece bir ereye
mahsus lma
ere atılabilir
c) Ge erli raporu olan öğren inin mazeret s nav na irmemesi halinde A adem
Mehmet Ali A d nlar niversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim –Öğretim ve S nav
Yönetmeliği ile A adem Mehmet Ali A d nlar niversitesi Lisansüstü Eğitim,
Öğretim ve S nav Yönetmeliği hükümleri u ulan r.
d) Tı Fa ltesi dı ında i ön lisans, lisans ve lisans st
r gramlarında hastalı
raporu s resinin lini e itim, uygulamalı e itim veya staj s resinin %20 sini
a ması durumunda, a an g n sayısı adar telafi ya ılır
e) Tı Fa ltesi nde lini e itim, uygulamalı e itim veya staj s resinin % 0 sinden
fa lasına hastalı ra ru da dahil ma eretli ya da ma eretsi lara atılmayan
ö renci devamsı sayılara telafi ya ılma ,
ders urulu veya stajın hi bir
sınavına alınma .
f) Yirmi ir ünü a an e erli sağl k raporu olan öğren ilerin ar
sa lmalar , il ili önetim kurulu taraf ndan karara ağlan r.

l süre ile izinli

Acil Sağlık Durumları
Madde 6a)

renciler, e itim ve ö retimin devam etti i s relerde i acil durumlarda a lı
i metleri Birimi he iminden sev ya tırmadan bulundu ları yere en ya ın

hastaneye ba vurabilirler
b) Acil psikiyatri durumlarda, a lı
i metleri Birimi he iminin bulunmaması
durumunda lini si l g tarafından da hastaneye sev ya ılabilir
Psikolojik Danışmanlık
Madde 7rencilerin niversite ya amlarına uyumlarını layla tırma , ailesel- bireyselsosyal- akademik sorunlar ve stres ile ba a ı maları, duygudurum de i i li leri nusunda
deste
lma ve y l gösterme amacıyla a lı
i metleri Birimi nde “Psi l ji
Danı manlı ” hi meti verilir Bu hizmet lini
si l g tarafından bireysel gör me
sistemi ile y r t l r
renciler Üniversitenin e itim-ö retime a ı
ldu u s reler
i erisinde klinik psikologdan randevu alara ba vurabilirler Acil durumlarda randevu alma
artı aranma

Yürürlük
Madde 8- Bu Yönerge Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senat su tarafından
kabul edilerek duyurulması tarihiyle y r rl e girer
Yürütme
Madde 9- Bu Yönergenin h
Re tör y r t r

mlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

