İstanbul Medipol Üniversitesi
Ortez-Protez Programı
PROGRAM YETERLİLİKLERİ
AMAÇ
Temel bilimleri kullanarak, hastaya özel ortez-protez tasarımı yapan, yeni malzeme ve teknolojileri kullanan ve
bunların geliştirilmesinde etkin rol oynayan yetkin insan gücü yetiştirmektir.
BİLGİ
Kuramsal/Olgusal
PY-1. Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
PY-2. Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı
tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
BECERİLER
Bilişsel/Uygulamalı
PY-3. Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek
sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
PY-4. Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık
kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
YETERLİLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PY-5. Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık
çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY-6. Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve
yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini
benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY-8. Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini
benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PY-9. Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile
etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
PY-10. Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
PY-11. Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin
ifade eder.
Alana Özgü Yetkinlik
PY-12. Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde
mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
PY-13. Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği
sağlayarak uygular.

