TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

T.C.
Uludağ Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03 Haziran 1985
tarihli uygunluk yazısı ile fiilen açılmış olan Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik, Tıbbi
Laboratuvar ve Radyoloji programları ile 07 Ekim 1985
tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Tıbbi Laboratuvar programı, hastane, laboratuvar ve
kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, sağlık
kuruluşlarında değişik tahlillerin yapılması ile ilgili
teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında
teorik ve pratik eğitim yapar. Hastalıkların teşhis ve
tedavisi için gereken tüm tetkikleri en kısa sürede
yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru çözümler
üretebilecek niteliklere sahip mezunlarımız “Sağlık
Teknikeri” unvanı alırlar. Çalıştıkları laboratuvar ve
bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun
test ve analizleri yaparlar.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programını bitirenlere
“Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. Tıbbi Görüntüleme
(Radyoloji) Teknikeri hastanelerde hastaların hekim
tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeker; ışın
tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlar ve uygular.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının
amacı, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında
bilimsel
araştırmalardan elde
edilen
bulguların
derlenmesi,
düzene
konması
ve
araştırıcıların
hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık
elemanını yetiştirmektir.

Yüksekokulumuzun mevcut programlarına ilave olarak
1990-1991 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, 1992-1993’de Ebelik, 20012002’de Anestezi Teknikerliği ve 2009-2010’de
Paramedik programı eklenmiştir. Uludağ Üniversitesi’ne
bağlı olarak kurulan Sağlık Yüksekokulu, 1997–1998
eğitim–öğretim yılında lisans düzeyinde Hemşirelik ve
Ebelik bölümleri ile eğitime başladığından, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyette
bulunan ve önlisans düzeyinde iki yıllık eğitim veren
Hemşirelik ve Ebelik programları kapatılmıştır.
Program isimleri ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu
kararı gereği Meslek Yüksekokulumuzdaki Tıbbi
Laboratuvar programı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri,
Radyoloji programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri,
Anestezi Teknikerliği programı ise Anestezi adını
almıştır. Bunu takip eden süreçte, Yükseköğretim
Kurulu’nun bir başka kararı ile de Paramedik
programının adı İlk ve Acil Yardım programı olarak
değiştirilmiştir.
Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Evde Hasta
Bakımı ve Yaşlı Bakımı programlarının açılması konusu
Üniversitemiz Senatosunca uygun görüldükten sonra
Yükseköğretim Kuruluna Başkanlığına arz edilmiştir.
08.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında incelenerek Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı
Bakımı programlarının açılması uygun görülmüştür.
Ancak öğretim elemanı ve fiziksel alan yetersizlikleri
nedeniyle henüz bu iki programa öğrenci alımı
yapılmamaktadır.
Sağlık sektöründe kalifiye insan gücüne duyulan
ihtiyaca yönelik nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla
kurulan Yüksekokulumuz, ülke koşullarına uygun bilgili
ve becerili sağlık teknikerleri yetiştirerek alanlarında
önlisans diploması vermektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Programın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı
olan
radyoloji
teknikerlerini
yetiştirmektir.
Yüksekokulumuz
Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri
programı öğrencileri, öğretimlerini U.Ü. Tıp Fakültesi
Radyoloji ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dallarında
konvansiyonel röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi,
manyetik rezonans, mamografi, kemik dansitometresi,
acil ünitesi, ameliyathane ünitesinde uygulamalı olarak
yapmaktadırlar.

Tıbbi dokümantasyon temelde bir büro işidir. Bu alanda
çalışan kimseler araştırıcıların ürettikleri bilgilerin
düzenli olarak saklanması ve ilgililere iletilmesiyle ilgili
işler yaparlar. Mezunlar üniversite hastaneleri, devlet
hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve klinikler ile
doktor muayenehanelerinde görev alırlar. Mezunlar
Tıbbi Sekreter olarak görev yapar ve “Sağlık Teknikeri”
unvanı alırlar.
Anestezi Programı
Bu programda öğrenim gören öğrenciler, her türlü
ameliyatlarda hastalara uygulanan anestezi ve
reanimasyon hizmetleri için gerekli tıbbi yöntemleri
Üniversitemiz
Tıp
Fakültesi
Anesteziyoloji
ve
Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinin ve
uzmanlarının denetiminde uygulamalı olarak öğrenirler
ve uygularlar.
Anestezi programdan mezun olan öğrenciler Sağlık
Teknikeri unvanıyla kamu ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında anestezi uzmanı gözetiminde çalışırlar.
Anestezi teknikeri her türlü ameliyatlarda hastanın
uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri, hekimin
yönergeleri doğrultusunda uygular.

Evde
Hasta
Bakımı
mezunları;
Halk
Sağlığı
Müdürlüklerine bağlı olan “Evde Sağlık Hizmetleri”
birimlerinde, hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve
özel
kurumlarda
yürütülen
huzurevleri,
yaşlı
bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz
merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik
uygulamalarda, evde bakım hizmetleri ve korumalı
meskenler
vb. yerlerde
uzman
gözetiminde
çalışabilirler.

İlk ve Acil Yardım Programı
Programın amacı kazalar, yaralanmalar ve diğer acil
durumlarda gerekli ilk yardımı uygulayan, hastayı
donanımlı bir ambulans ile sağlık kuruluşuna
zamanında ve zarar vermeden ulaştırmayı sağlayan,
yaşam kurtarıcı tıbbi girişimleri yapabilen, nitelikli
sağlık
girişimi
uygulayabilen
sağlık
personeli
yetiştirmektir. Sağlık Teknikeri unvanı alan program
mezunları sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri,
112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri
ve Özel Ambulans Hizmetlerinde çalışırlar.
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Yaşlı Bakımı Programı
Yaşlı Bakımı programı mezunları yaşlı bireyi sağlık ve
sosyal hizmet boyutu ile değerlendirebilecek, yaşlıya
yönelik bakım hizmeti konusunda yeterli bilgi ve beceri
düzeyine
sahip
olacak,
yaşlı
bireyin
sağlık
gereksinimlerini karşılayacak, onu hayata tutundurarak
gelecek kaygısını azaltacak girişimlerde bulunabilecek
ve günümüzün güncel sorun alanlarından birinin
çözümüne büyük katkı sağlayacaktır.

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ(*)
Evde Hasta Bakımı Programı
Evde Hasta Bakımı programı ile; hasta ve hasta yakını
haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam
kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen,
günlük bakımı yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet
terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak
içi
ve
dışı
egzersizler
yaptırabilen,
hastayı
rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya
ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk
yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen
eğitimli sağlık personeli yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Program mezunları “Sağlık Teknikeri” olarak huzur
evlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel ve kamu
hastanelerinde,
belediyelerin
yaşlı
bakım
hizmetlerinde, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, evde
bakım
merkezlerinde,
terminal
dönem
bakım
merkezlerinde, yaşlı bakımevlerinde, yaşlı bireylere
yönelik hizmet veren gündüz merkezlerinde istihdam
edilebilmektedir.
(*) Sağlık Bakım
yapılmamaktadır.

Hizmetleri

Bölümüne

henüz

öğrenci

alımı

Uludağ Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer, Bursa/TÜRKİYE
Tel
Faks

: (0 224) 294 24 85
: (0 224) 294 24 52

Web: http://uludag.edu.tr/shmyo
E-posta : shmyo@uludag.edu.tr

