
SENATO KARARLARI 

TOPLANTI SAYISI : 2020 / 14 

TOPLANTI TARİHİ : 28.04.2020 

TOPLANTI SAATİ : 09:30 

TOPLANTI YERİ : Rektörlük Toplantı Salonu 
 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN Başkanlığında, 28.04.2020 Salı günü 

Saat 09:30’da toplanmıştır. 

 

 GÜNDEM : 

3. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 27.04.2020 tarih ve 1083 sayılı yazısı hakkında görüşme, 

 

KARARLAR : 
 
 

KARAR NO: 2020 / 14 / 03: 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 27.04.2020 tarih ve 1083 sayılı yazısı incelenerek, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığından alınan 10.04.2020 tarihli 75850160-104.01.02.01-E.26317 sayılı ve 13.04.2020 tarihli 75850160- 

104.01.02.01-E.26482 sayılı yazılarında belirtilen COVID-19 Salgını dolayısıyla staj/uygulama süreleri ve kalan uygulama 

süresinin az olması dikkate alınarak; hemşirelik ve sağlık programlarındaki mezun aşamasında olan öğrencilerin, 2019- 

2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; dijital imkânlarla uzaktan 

öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri ile ilgili Bölüm Başkanlıklarının görüşleri ve bu derslere ait ölçe değerlendirme 

yöntemlerinin belirlenmesinin uygun olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Öğrencilerin ilk 5 haftalık stajlarının değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerden eksik kaldıkları vakalar hakkında görüş 

alınmıştır ve bu vakaların staj sorumluları tarafından online olarak çözülmesi ve öğrencilerle tartışılması, öğrencilerin 

karbonhidrat sayımı, enteral parenteral beslenme ve çocuk hastalıklarında beslenme için istedikleri ilave derslerin EYS 

üzerinden yapılması uygun görülmüştür. 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Klinik uygulamalar dersi için klinik problem çözme derslerin sayısını arttırılması uygun görülmüştür. Bu bağlamda 

öğrencilerin eksik kaldıkları vakalar konusunda görüş alınıp, ek klinik uygulama derslerinin online olarak yapılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Hemşirelik Bölümü 

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, 4. Sınıf öğrenciler için bahar dönemi klinik uygulamalarının tamamlama 

eğitiminin “Simülasyon” eğitim aktivitesiyle gerçekleştirilmesi planlamıştır. 

Bu amaçla öğrenci görüşleri ve ilgili dönemde dersi olan öğretim üyelerinin simülasyon eğitim aktivitesinin içeriğine 

yönelik görüşleri alınmış ve öğrencilerin yaptıkları uygulamaları kaydettikleri karne analizleri değerlendirilmiştir. Bu 

doğrultuda bir haftalık simülasyon eğitim aktivitesi planlanmaktadır. 

Simülasyon eğitim aktivitesinin içeriğine yönelik öğrenci ve öğretim üyelerinin görüşleri: Enfeksiyon kontrolü, enfeksiyon 

hastalıklarında koruyucu ekipman kullanımı, kriz yönetimi, yüksek akımlı nazal kanül uygulamaları, Non invasiv mekanik 

ventilasyon uygulamaları, mavi kod senaryosu, basınç yarası gelişen hastanın bakımı, ekstravazasyon bakımı ve önleme, 

diyabetik ayak bakımı şeklindedir. 

 

Sağlık Yönetimi Bölümü 

Staj ve uygulama notlarını, staj ve uygulama deneyimlerini içeren sunumlarının yazılı ödev halinde göndermeleri sonucunda 

almaları ve bunun "final notu yerine geçmesi” şeklinde olmasının daha uygun olacağı uygun görülmüştür. 

 

 
(Tablo Ek-1 de yer almaktadır.) 

 


