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5. SINIF STAJ UYGULAMA PLANI 



COVID-19 döneminde stajyerlerin öğretim üyelerine dağılımı 

● Acil Tıp ABD’nda 3 (üç) öğretim üyesi bulunmaktadır.

○ Prof. Dr. Yusuf YÜRÜMEZ

○ Doç. Dr. Onur KARAKAYALI

○ Dr. Öğr. Ü. Murat ÖZSARAÇ (Staj sorumlusu)

● Stajiyer öğrenciler Pazartesi günü staj sorumlusu  tarafından karşılanarak;

○ HES kodu sorgusu yapılacak.

○ Staj hakkında genel bir bilgilendirme yapılacak.

○ Her öğretim üyesine 5 veya 6 öğrenci olacak şekilde dağıtılacaktır.



COVID-19 döneminde pratik uygulama

● Staj sorumlusu tarafından belirlenen bir öğretim üyesi tarafından tüm öğrencileri 
kapsayan, Pazartesi günü sabah saat 09.00’da başlayacak şekilde, dekanlık binasında 
uygulamada dikkat edilmesi gereken mihenk noktalarını içerecek şekilde görseller 
eşliğinde;
● Temel ve ileri kardiyak yaşam desteği, hava yolu manevraları ve defibrilasyon 

konularını, geniş bir salonda, gerekli tedbirler alınarak, derslerin süresi 30 dakika 
ile sınırlandırılarak ve 15 dakikalık aralar şeklinde anlatılacak ve öğleden sonra 
ise saat 13.30’da başlayacak şeklide pratik uygulamalar gösterilecektir.

● Pratik uygulamaların birebir şekilde yapılması sağlanacaktır.

● Diğer günlerdeki pratik uygulamalar için öğrencilerin kliniğe gelmeleri istenecektir. 



COVID-19 döneminde pratik uygulama

● Klinik uygulamalarda;
● Her bir öğretim üyesi için pratik uygulamalar için sorumlu olduğu öğrencileri 

gruplara ayırarak kliniğe çağıracaktır.
● Öğrenciler kliniği belirlenen saatte gelecek ve gidecektir (10.00-15.00).
● Öğrenim hedeflerine ilişkin pratik uygulama listesinde yer alan işlemler, cerrahi ve 

müşahade alanlarında sorumlu öğretim üyesinin uygun gördüğü şekli ile acil sarı 
alan – kritik alan ve travma alanında kurallara dikkat edilerek, mümkünse birebir 
olacak şekilde pratik eğitimler verilecektir.

● Öğrenci eğitiminde; 
● Hasta başı viziti
● Özel vakaların olgu sunumu şeklinde tartışılması
● Belirlenen girişimsel yetkinliklerin öğrenci tarafından yapılmasının 

sağlanması şeklinde pratik eğitim yapılacaktır.



ÖĞRENİM HEDEFLERİNE İLİŞKİN STAJIYER DOKTOR PRATİK UYGULAMA LİSTESİ

UYGULAMA İSMİ

KALP MASAJI

AMBU-MASKE UYGULAMASI

DEFİBRİLASYON

EKG ÇEKİMİ



COVID-19 döneminde sınav
● Sınavlar Cuma günü yapılacaktır.

● Sınav öğrenim hedeflerine yönelik olarak sorumlu öğretim üyesinin bizzat kendisi 
tarafından sabah saat 10.00’da başlayacak şekilde yüz yüze yapılacaktır. Böylelikle her 
bir öğretim görevlisi 5 veya 6 öğrencinin sınavından sorumlu olacaktır.

● 1. öğrenci saat 09:00’da, 2. öğrenci saat 09:15’de, 3. öğrenci 09.30’da, 4. öğrenci 
09:45’de ve 5. öğrenci ise 10.00’da sınava alınacaktır.

● Sınav süresi her bir öğrenci 10 dakikadır.

● Öğrenciler belirtilen sınav saatlerinden 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır 
bulunmalıdır.


