
K.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

2021‐2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

KLİNİK UYGULAMADA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR 
 

06 Eylül Pazartesi Günü Saat 13:00’da 4 ve 5. Sınıflar ile  

Fakültemiz Şehit Ahmet Özsoy Konferans Salonunda toplantı yapılacaktır. 

 
• Fakülteye girişler tek kapıdan yapılmaya devam edecektir. 

• Fakülteye girişte yer alan ateş ölçer standında öğrencilerimiz günlük olarak ateş değerlerini takip edecektir. 

• Fakülte içerisinde öğrencilerimiz sürekli olarak maske kullanacaktır. 

• Uygulamalardan arta kalan zamanlarda fakültede ve yakın çevresindeki açık alanlarda sigara kullanımı 

kesinlikle yasaktır. 

• Aşı olmayan öğrencilerimiz düzenli olarak PCR testi verecek ve Dekanlığa bildirimde bulunacaktır. 

• Semptom gösteren öğrencilerimiz, kendini izole ederek derhal stajını yaptığı Anabilim Dalına bilgi verecektir. 

• Bütün öğrencilerimiz söz konusu kurallara uymakla yükümlü olup aksi durumların dekanlığımıza derhal 

bildirilmesi gereklidir. 

 

HASTA MUAYENE VE TEDAVİ İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ 
• Her muayene için başvuran hastadan metasoft sistemi üzerinden temas riski kontrol edilecek, anamnez 

ve aşılanma durumu sorgulanacaktır. 
• Temas riskli hasta başvurularında derhal SABİM 184 hattına bildirim yapılacak ve hasta bina dışına 

çıkartılacaktır.  
• Randevu verilirken mutlaka Covid Hikayesi sorgulanacak ve metasoft üzerinden temas durumu kontrol 

edilecek, aşılanma durumu sorgulanacaktır. 
• Aşı olmayan hastalara yapılacak aerosol yayılımı olan işlemler izolasyon yapılan ünitlerde (entegre 

klinik) gerçekleştirilecektir ve tedavi süresi 45 dakikayı geçmeyecektir.  
• İzole alanda çalışırken tedavide kullanılması planlanan ekipman önceden hazırlanarak izole edilen alan 

içine alınacak, tedavi arasında alandan giriş-çıkış minimum seviyede tutulacaktır.  
• Hastalara işlem öncesi uygun antiseptik solüsyon ile gargara yaptırılacaktır.  
• Aerosol yayılımı olan işlemlerin yapılacağı ünitlerde ve çevresinde minimum sayıda malzeme/ekipman 

bulundurulacaktır.  
• Aerosol yayılımı olan işlemlerde yıkanabilir koruyucu önlük / N95 maske / üzerine cerrahi maske, 

eldiven, bone ve siperlik kullanılacaktır.  
• Tüm öğrencilerimize staj başlarında N95 maske dağıtılacaktır. 
• Öğrencilerimize günlük olarak bir adet yıkanabilir önlük verilecektir. 
• Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir şekilde sırayla giymeye 

(önlük, maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, 
maske) dikkat edilmelidir. Özellikle maskenin en son çıkartılması ve sonrasında el hijyeni uygulanması 
ihmal edilmemelidir.  

• Tedavi sonrası, bone, cerrahi maske ve eldivenler tıbbi atık kutusuna atılacak. Gözlük ve siperlikler 
dezenfekte edilecektir.  

• Tedavi sonrası hastalar Covid-19 bulguları yönünden uyarılacak ve semptom gelişen hastaların derhal 
fakültemize bildirimde bulunması yönünde bilgilendirilecektir.  


