2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
KLİNİK STAJ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
Sevgili 4. Sınıf öğrencilerimiz,
Bildiğiniz gibi tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 pandemisi nedeniyle Fakültemiz 2020-2021
Eğitim Öğretim yılında Güz döneminde eğitimin büyük oranda uzaktan verilmesi Fakültede ve
kliniklerde yoğunluğun ve bulaş riskinin önlenmesi amacıyla 22 Şubat 2021 tarihi itibari ile 09
Haziran 2021 tarihine kadar Bahar döneminde klinik stajlarınızı yapmanız planlanmıştır.
Bu hassas dönemde Bahar yarıyılında yapılacak staj programı ile ilgili sizlerle önemli hususları
paylaşmak ve bu dönemi sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde geçirmek için hem sizlere hem bizlere önemli
görev ve sorumluluklar düştüğünü tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Öncelikle özellikle kronik hastalığı olan arkadaşlarımızın ve herhangi bir mazereti olmasa dahi
bu olağanüstü dönemde kaygı- endişe taşıyan, klinikte bulunmak istemeyen, memleketinden
gelmek istemeyen arkadaşlarımızın KAYIT DONDURMA HAKKININ olduğunu önemle
hatırlatmak isteriz.
Kayıt dondurma hakkını kullanmak istemeyen öğrencilerimiz için Eğitim süreçlerinin sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi amacıyla İlke ve Esaslar belirlenmiştir ve bu konuda her birimize ayrı ayrı
önemli sorumluluk düşmektedir.
1. Diş hekimliği uygulamaları yakın mesafede çalışma gerekliliği ve aerosol oluşturan işlemler
olduğundan hasta tedavi işlemleri sırasında kişisel koruyucu ekipman (KKE- maske cerrahi ve
n95, eldiven, siper ve box önlüğü veya tulum) kullanımı esastır ve KKE olmadan kliniklerde
bulunulmayacaktır. KKE tamamı fakülte tarafından temin edilecektir. Tüm ekipmanlar klinik
çalışma öncesinde sizlere tutanak ile imza karşılığı teslim edilecektir.
2. Kliniklerde 9 tam gün esası ile stajlarınız belirlenmiş olup rotasyonlu şekilde kliniklerde
bulunmanız planlanmıştır. Anabilim dallarının klinik gereklilikleri ve çalışma farklılıkları
nedeni ile staj ve rotasyon çizelgeleriniz önümüzdeki günlerde ilan edilecektir. Her öğrencinin
sadece klinik rotasyonu olan gün fakültede olması diğer günlerde fakülteye gelmemesi
gerekmektedir.
3. 2020 yılı başından beri tüm dünyada olağanüstü bir dönem yaşanmasına neden olan Covid-19
pandemisi bulaş ve virüsün yayılma hızı nedeniyle meslek hayatımızda klinik
uygulamalarımız açısından daha dikkatli yaklaşımları gerekli kılmaktadır. Diş hekimliği
uygulamaları yakın çalışma mesafesi ve aerosollü işlemleri nedeniyle HIV, Hepatit gibi pek
çok bulaşıcı viral ve bakteriyel hastalık için bulaş riski taşımakta ve kendimizi,
meslektaşlarımızı, hastalarımızı ve ailelerimizi korumak açısından Kişisel Koruyucu
ekipmanların kullanımı, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, bulaşıcı hastalıklara sahip olan ancak
hekime bilgi verilmemesi ihtimali de olabileceğini göz önüne alarak her hastamızda ve her
dönemde en çok özen göstermemiz ve asla ihmal etmememiz gereken konuların başında yer
almalıdır. Bu diş hekimliği eğitimimizin önemli bir parçasıdır. Sizlerin mesleğinizin her
döneminde kişisel koruyucu ekipmanların kullanımına, sterilizasyon ve dezenfeksiyon
kurallarına tam riayet etmeniz gerekliliğini tekrar hatırlatmak isteriz.
4. Kliniklerde pandemi dönemine mahsus yapılan düzenlemeler ve mevcut çalışma şartlarımızda
klinik staj barajlarının uygulanmayacağını belirtmek isteriz. Sizlerden bu dönemde beklenen
kliniklerde Sağlık Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Pandemisinde Normalleşme
Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi esas olarak görebildiğiniz kadar vaka
görmeniz, gözlemlemeniz ve klinik sorumlu öğretim üyeleri ve öğretim elemanları
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gözetiminde tedavi aşamasında yer almanızdır. Sizlere düşen bu konudaki en büyük
sorumluluk çalışma esnasında beklenmedik bir durum oluştuğunda (örneğin KKE nın zarar
görmesi vs) derhal sorumlu öğretim elemanına bilgi vermenizdir. Benzer şekilde klinik
çalışma dönemlerinizde kendinizi hasta hissetmeniz (ateş, halsizlik, tat koku alamama vb.)
durumunuzda mutlaka klinik sorumlu öğretim üyesine ve idareye bilgi vermenizdir. Bu
konudaki hassasiyetinize inancımız tamdır.
Fakültemizde Covid-19 tanısı alan hastaların acil tedavilerinin yürütüleceği negatif basınçlı
izole klinik oluşturulmuştur. Sizlerin bu klinikte Covid-19 (+) tanısı almış hastaların
tedavilerinde yer almanız kesinlikle yasaktır. Söz konusu klinikte bulunmanız talimatı size
yöneltilse bile Anayasaya göre kanunsuz emir anlamına gelebilecek bir talimatın (kamu
hizmetine tabi olduğu için öğrenci bile olsa) yerine getirilmemesi gerekmektedir. Aksi
durumda emri veren ve emri yerine getirenin de sorumluluğu bulunmaktadır.
Pandemi döneminde Sağlık kurumunda eğitim alan, sağlık ordusuna katılmaya bu kadar yakın
olduğunuz dönemde klinik uygulamalarda yer almanız nedeniyle sosyal hayatınızda MaskeMesafe- Hijyen kurallarına maksimum özen göstermeniz, bulaşın yoğun olacağı sosyal
ortamlarda bulunmamanız hem kendiniz, hem aileniz ve arkadaşlarınız, hem de hastalarınızı
korumak adına ayrıca daha da önemlisi sağlık mensubu olmanız nedeniyle topluma örnek
olmak adına büyük önem taşımaktadır. Sizlerden bu konuda ayrıca özenli olmanızı
beklemekteyiz.
Haziran 2020 itibari ile normalleşme sürecinde kliniklerimizde Sağlık Bakanlığının
yayınladığı COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında
Çalışma Rehberi esas alınarak tüm önlemler alınmış ve çalışma programları oluşturulmuştur.
Bu çalışma şartlarında kesinlikle herhangi bir esneme yapılmamalıdır. Adı geçen rehbere göre
kliniklerimizde çoklu ünit sistemi ile çalışıldığından boşluk bırakılarak çalışılması
gerekmektedir. Ortamların doğal yolla havalandırılması esas olduğundan sadece cam
kenarında yer alan ünitlerde hasta alınabilmektedir. Her klinikte aynı anda hasta bakılabilecek
ünit sayısı belirlenmiş ve klinik kapılarına asılmıştır. Her klinikte yoğun aerosol oluşturacak
işlemler için izole alanlar oluşturulmuştur. Kliniklerde mevcut şartlarda randevulu
çalışılmaktadır. Seans sayıları ve süreleri mevcut rehber doğrultusunda belirlenmiştir ve
mutlaka bu sürelere riayet edilmelidir. Seans araları aerosollü işlemler için 1 saat 15 dakikadır
ve senkronize şekilde kliniklere hasta alınmaktadır, bu süre içerisinde maksimum 40 dakika
çalışılmakta, tüm hastalar çalışma süresi sonunda kaldırılmakta, 20 dakika ortam
havalandırması sonrasında dezenfeksiyon işlemi yapılarak bir sonraki seans için klinikler hazır
hale getirilmektedir. Kliniklerde çalışma kuralları ve KKE kullanımı ile ilgili sizlere ayrıntılı
bilgilendirmeler ve eğitimler verilecektir.
Oluşturulan ilke ve esaslara harfiyen uyulacağını garanti altına almak adına sizlerden staj
başlangıcında imzalı Onam formları alınacaktır.
Belirlenmiş koşullara uygun olarak eğitimin sürdürülmesi denetimlere tabi tutulacak, kurallara
uyulmaması toplum sağlığını tehdit edici sonuçlar doğuracağından belirlenen kurallara
aykırılık halinde yaptırımlar uygulanacaktır.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

