SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
UYGULAMAYA İLİŞKİN
MESLEKİ DAVRANIŞ KURALLARI ÖĞRENCİ ONAM FORMU
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“SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim, Sınav, Uygulama ve Uygulama
Yönergesini” (http://www.sanko.edu.tr ) okur ve anlar.
Uygulama eğitimini uygulamadan sorumlu öğretim elemanının uygun gördüğü yerde yapmakla yükümlüdür.
Uygulama yürütücüsünden/sorumlusundan izin almadan uygulama alanını* terk edemez.
Uygulamalar saat 08:00 da başlar ve saat 17:00 da sona erer.
Hastanın tedavisine ilişkin tüm uygulamaları, uygulama yürütücüsü/sorumlusu gözetiminde yapar.
Uygulama alanlarında uygulama yürütücüsünün/sorumlusunun izni ve denetimi olmaksızın hasta ve teçhizat
üzerinde herhangi bir işlem/uygulama yapamaz.
Uygulama alanındaki ekip üyeleriyle uyumlu çalışmak zorundadır.
Hastanın tedavisini yürüten ekip ile birlikte tedavi girişimlerini yapar, hasta vizitlerine katılır.
Hasta ve yakınları ile iletişimde saygılı ve ölçülü davranır.
Uygulama birimde uygulanmakta olan iş güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.
Kendi sağlığı ve hasta güvenliği için alabileceği önlemleri almak ve alınan tedbirlere uymak zorundadır.
Uygulama alanlarındaki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına azami özen göstermekle
yükümlüdür.
Uygulama süresi içerisinde uygulama alanının mevzuatına, çalışma ve disiplin kurallarına uymakla
yükümlüdür.
Uygulama esnasında karşılaştığı sorunları, öncelikle uygulama yürütücüsüne/sorumlusuna,
çözümleyemediği takdirde bölüm başkanlığına iletmelidir.
Uygulama esnasında karşılaştığı sorunları, hastane veya kurumda çalışan diğer meslek grupları ile
çözümleme çabasına girmemelidir.
Uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutmak ya da sessiz konuma getirmek zorundadır.
Uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekmek, ses ve görüntü kaydı almak, yayınlamak, paylaşmak ve
ziyaretçi kabul etmek yasaktır.
Hasta bilgilerinde gizlilik esasına uygun davranır.
Öğrencinin kılık kıyafet ile ilgili olarak uyması gereken kurallar;
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Uygulama alanlarında forma ya da bölüm kurulu tarafından belirlenen kıyafeti giymelidir.
Siyah, lacivert veya beyaz renkte spor ayakkabısı giymelidir.
Başörtüsü kullanan öğrenci, beyaz ve düz renkte, öne sarkmayan, derli toplu bir başörtüsü takmalıdır.
Uzun saçlı öğrenci saçlarını öne sarkmayacak şekilde toplamalıdır.

5. Erkek öğrenciler uygulama alanına sakal tıraşı olarak, sakalsız gelmelidir. Sakal uzunluğu en fazla 1(bir) numara
olmalıdır.

6. Tırnaklar kısa kesilmeli ve koyu renk oje sürülmemelidir.
7. Abartılı takı kullanılmamalıdır.
8. Uygulama alanlarında yaka kartı kullanmalıdır.
* Uygulama alanı: Öğrencinin eğitim gördüğü klinik, saha ve laboratuvarı kapsamaktadır.
Yukarıda yer alan “Uygulamaya İlişkin Mesleki Davranış Kuralları Öğrenci Onam Formunu” okudum, anladım.
Lisans eğitimim süresince uygulamalarda ilgili formda belirtilen kurallara uyacağımı taahhüt ederim.
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