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Konu : Özel Anadolu Sağlık Meslek

Lisesi Staj Protokolleri

................. VALİLİGİNE
İl Sağlık Müdürlüğü

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel

Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 02/08/20 i3 tarihli ve 28726, sayılı Resmi Gazete' de

yayımlanan Yönetmelik ile 5inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde "anadolu sağlık meslek

lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri;

okulla aynı il sınırları içerisinde, okula uzaklığı 30 km 'yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve

okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli

sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık

müdürlüğünce onaylı protokol." şeklinde değişiklik yapılmış olup özel Anadolu sağlık meslek lisesi

açılmasına ilişkin düzenlemeye gidilmiştir.

Bahse konu protokol de yer alan hususlara ek olarak, özel Anadolu sağlık meslek lisesi

açacakların, eğitimini verecekleri sağlık eğitim alan/dallarına göre öğrencilerinin beceri eğitimi/staj

çalışması/yaz uygulaması yapabilecekleri kamu, üniversite veya özel hastane .yönetimi ile yapılan

protokolde Bakanlığımızca düzenlenen ve aşağıda yer alan hususlar da dikkate alınarak İl Sağlık

Müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir;

En az 10 yıl süreli, hemşirelik bölümü öğrencileri için;

a) Protokolün en çok 7 yıl süreli olması,

b) Protokol yapılan hastanenin en az 50 yatak kapasiteli olması,

c) Okulun hastane ile aynı il sınırları içerisinde olması, hastanenin okula uzaklığının 30 km'yi

geçmemesi,

d) Kamu, üniversite veya özel hastanelerde bir eğitim ve öğretim yılı için staj yapacak öğrenci

sayısı toplamı, hastanede çalışan aynı alanda/daldaki toplam sağlık personeli sayısının

]/3 'ünü geçmemesi,
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e) Hemşirelik alan eğitimi verecek okullar için hastanelerin en az dört ana branşta (Kadın

hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, genel cerrahi ile kulak burun boğaz hastalıkları )

uzman doktoru bulunması,

f) Öncelikle, İldeki Yüksek Öğretim Kurumlarının ön lisans Ilisans düzeyindeki okullarının

staj ihtiyaçlarının karşılanması, daha sonra kamuya ait sağlık meslek lisesi Iliselerinin staj

ihtiyacının karşılanması, bu ihtiyaç karşılandıktan sonra özel Anadolu sağlık meslek

liselerinin staj ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve hastanelerde halen staj yapma kapasitesi

var ise protokolün onaylanmasında bu hususun göz önünde bulundurulması,

g) i i 2 acil sağlık hizmetlerinde yapılacak stajlara ilişkin protokolde, bir eğitim ve öğretim yılı

için 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan toplam sağlık personeli sayısının 1/3 'ünü

geçmemesi.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dağıtım:
Gereği
81 İl Valiliği
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