İstanbul Medipol Üniversitesi
Ergoterapi Programı
PROGRAM YETERLİLİKLERİ
AMAÇ
Hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, ergoterapi
mesleğine özgü değerlendirme yaparak, planlayıp, uygulayan Ergoterapistleri yetiştirmektir.
BİLGİ
Kuramsal/Olgusal
PY-1. Ergoterapi alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
PY-2. Biyolojik, tıbbi, insana ait, psikolojik, sosyal, teknolojik ve ergoterapi bilimine ait bilgileri analiz eder, bu bilgileri
aktivite ve katılımla ilgili teorilerle birlikte sentezler, kişinin olanaklarını ve kısıtlanmış yönlerini belirler.
BECERİLER
Bilişsel/Uygulamalı
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili
performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi
merkezli olarak çalışır.
PY-5. Kişiler ve toplulukların aktivite ve yaşamsal rollerini yerine getirmek ve sağlık ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla
uygun teorileri ve modelleri seçer, analiz ve sentez ederek müdahaleyi planlar.
YETERLİLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PY-6. Ergoterapi 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-7. Mesleki uygulamalarında Ergoterapi hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve
yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde, yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
PY-8. Ergoterapi uygulamaları ve/veya ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma için ihtiyaç belirler, ilişkili
araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
Öğrenme Yetkinliği
PY-9. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini
benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştiriyel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY-10. Mesleki bilgi kaynaklarını ve Ergoterapi tekniklerini etkin kullanarak bilgiye ulaşır, olumlu tutum ve davranış
modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PY-11. Uyguladığı müdahalede kendisine düşen sorumluluğu taşır, bunu yönetim ve kalite prensiplerine göre yapar.
Ergoterapi hizmetlerinin kalite geliştirme sürecinde görev alır ve paydaşlara bilgi verir.
PY-12. Ergoterapi alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
PY-13. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin
ifade eder.
PY-14. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile
değerlendirir.
PY-15. Rolleri ve katılımı sağlamada hizmet alanlar, bakım verenler, takım üyeleri ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde
ve interdisipliner olarak çalışır.
Alana Özgü Yetkinlik
PY-16. Mesleki performansının gerektirdiği tüm rolleri yerine getirir, tüm ergoterapi sürecini bütünleştirir, ergoterapi
bilgileri ile kendi uygulamalarını gerçekleştirir. Ergoterapinin geliştirilmesinde, ilerlemesinde ve tanıtılmasında aktif rol
alır.

