Lisans düzeyinde ortez-protez eğitimi Medipol Üniversitesi’nde!

Ortez-protez eğitiminde Türkiye’de bir ilk
Ortez-protez eğitimleri lisans düzeyinde ilk kez 1970
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde verilmiştir. Bu
süreç, ortez ve protezlerin tasarım, üretim ve yapım
aşamasında çağdaş uygulamalar yapılmasına ve
büyük bir sektör olarak gelişmesine katkı sağlamıştır.

Ortez-protez;
kaza, travma,
hastalık gibi herhangi bir nedenden ötürü yetersiz
kalmış ya da
kaybedilmiş
uzuvların
yerini tutabilecek protezler ile kasiskelet ve sinir sistemini
ilgilendiren patolojilerde
ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu
artırıcı, immobilize edici,
düzeltici ve destekleyici
amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezlerin tasarım, üretim
ve uygulama süreçlerini
yöneten bilim/meslek
dalıdır.
Her bireye uygulanacak olan ortez-protez
tedavisi farklıdır. Tedavide yer alan bu farklılık
uzman kişinin daha donanımlı ve araştırmacı
olmasını gerektirir. Bu
bilgi birikimi ve yeterliliklerin kazanılması
ancak eğitim sürecinin
arttırılması ve içeriğinin zenginleştirilmesi

ile mümkündür.
Ortez-protez ile ilgili temel düzeyde 2 yıl eğitim
alan Ortez-Protez Önlisans Programı mezunlarına “tekniker” unvanı
verilir ve teknikerler sadece kendilerine önerilen
ortez-protezlerin üretimini yapabilirler. 4 yıl sürecek eğitimleri boyunca
daha yoğun ve ileri düzey
teorik ve uygulama eğitimleri alacak olan lisans
öğrencilerine ise mezun
olduklarında “Uzman Or-

totist/Prostetist” unvanı
verilecektir. Ortez-protez
uzmanları, ortez- proteze
karar veren, tasarlayan,
üretimini teknikere yaptıran, uygulayan ve tüm
bu süreçleri yöneten kişi
konumunda olacaktır.
Ortez-protez eğitimleri
lisans düzeyinde ilk kez
1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde verilmiştir. Bu süreç, ortez ve
protezlerin tasarım, üretim ve yapım aşamasında çağdaş uygulamalar
yapılmasına ve büyük bir
sektör olarak gelişmesine
katkı sağlamıştır. Ülkemizde ise bu meslek eğitiminin önlisans düzeyinde
kalması, bilim ve teknolojik gelişmelerin takipçisi
sağlık personellerinin
bulunmayışı, bu uzmanlara ihtiyacı daha fazla
gündeme getirmiştir. Bu
öngörü ile Medipol Üniversitesi sorumluluğu almış ve lisans düzeyinde
ilk ortez-protez uzmanlarını yetiştirme görevini
üstlenmiştir.

Ek kontenjanla gelen burs fırsatı
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ÖSYM tercih ve
yerleştirme işlemleri
tamamlanmıştır. Genel yerleştirme sonucunda bir lisans programına yerleşemeyen
üniversite adayları ek
kontenjan döneminden yararlanabileceklerdir.
Medipol Üniversi-

tesi ek kontenjanla
yerleşecek aday öğrencilere ilk tercihte
Medipol Üniversitesi
%25 burslu bölümlerini tercih etmeleri
ve yerleşmeleri durumunda kendilerine tahakkuk edecek eğitim
ücretinden ayrıca %25
indirim yapacaktır.

Medipol‘de ayrıcalıklıeğitim
Medipol Üniversitesi, öğrencilerine, hastanelerinde ve araştırma merkezlerinde uygulamalı eğitim ve staj imkanı sunuyor.

Ö

ğrencilerini yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlamak ve onların başarılı
kariyerlerini inşa etmek
adına yola çıkan Medipol,
gücünü, uluslararası birikime sahip uzman akademik kadrosundan, güçlü
sağlık altyapısından ve
yüksek teknolojiye sahip
donanımlı laboratuvarlarından alıyor.
Türkiye’nin en büyük
sağlık kompleksi olan
Medipol Üniversitesi
Hastanesi dört ihtisas
hastanesi ve yüzlerce
kliniği ile ortez-protez öğrencilerine uygulama ve
staj imkanları sunuyor.
Uzman ortotist/prostetist açığını kapatmayı
hedefleyerek Ortez-Protez Lisans Bölümünü
2014-2015 eğitim öğretim döneminde hayata
geçiren Medipol Üniversitesi, endüstri-üniversi-

Geleceğin mesleğinde
eğitim ve kariyer fırsatı…

Sağlık sektörünün
teknoloji ile yakınlaşması, sağlıklı, hasta ve
engellilerin günlük yaşamda bağımsızlığı ve
hareketliliği için cihaz
kullanımının öneminin
anlaşılması sonucu ortotist/prostetistlik sağlık
alanında ihtiyaç duyulan bir meslek haline
gelmiştir. Dünyada ve
ülkemizde bugün ve gelecekte iş bulma sorunu
olmayan bir meslektir.
Programdan mezun olacak ortotist-prostetistler devlet ve özel sektör
hastanelerinde, rehabi-

te işbirliği ile yürütülecek ve öğrencileri sektöre
hazırlayacak projelerin
yanı sıra, Biyomedikal
Mühendisliği Bölümü,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Or-

tez-Protez Bölümü ortak
çalışması ile kurulması
planlanan “Yürüme Analizi Laboratuvarında”
zihin kontrollü ortez ve
protezlerin geliştirilmesini planlamaktadır.

litasyon merkezleri ile
özel ve kamu ortez-protez
atölyelerinde görev alabilecektir. Ayrıca kendi
ortez-protez merkezlerini
de açabilirler. Yüksek lisans ve doktora yaparak
ortez-protez önlisans ve
lisans programlarında
öğretim elemanı olarak
görev alabilirler. Özellikle Biyomedikal Mühendisliği ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümünde yapacakları
çift anadal ya da yandal
eğitimi, öğrencilerin mesleğinde vizyon kazanmasını ve kariyer hedeflerine hızla ulaşmasını
sağlayacaktır.

Ortez-Protez Bölümü ve diğer
ek kontenjanlar hakkında detaylı bilgi için
444 85 44 │ www.medipol.edu.tr

