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Diyaliz
programından
mezun olduktan
sonra neler
yapabilirim?

Web Sitesi:
http://kariyer.biruni.edu.tr/

Eposta: kariyer@biruni.edu.tr

Bu çalışma Diyaliz programı mezunlarının genel olarak
çalışabileceği alanlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamıştır.
Bu bilgiler iş arayışınıza destek olmayı, sizlere yol göstermeyi ve
yapacağınız araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi ve destek için Biruni Üniversitesi Kariyer Merkezini
ziyaret edebilirsiniz.
Bu bilgiler belirli bir sektörü, alanı, kurumu, şirketi veya
akademik kurumu tavsiye niteliğinde değildir. Olası iş fırsatları,
sektörler, iş alanları, kurumlar, şirketler ve akademik kurumlar
burada yazanlarla sınırlı değildir. Burada yazılı olanların
haricinde de fırsatlar olabilir.

DİYALİZ

Diyaliz tedavisi böbrek yetmezliği
nedeniyle vücutta birikmiş üre ,
kreatinin vb toksik maddelerin ve
aşırı suyun yarı geçirgen bir membran
aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması
işlemidir. İleri dönem böbrek
yetmezliğinin
tedavisinde
kullanılır.Hemodiyaliz ve periton
diyalizi olarak iki çeşit diyaliz
yöntemi
vardır.
Hemodiyaliz
tedavisi, bozulmuş böbrek işlevi
nedeniyle vücutta biriken üremik
toksinlerin ve suyun hemodiyaliz
makinesi aracılığı ile vücuttan
uzaklaştırılması işlemidir. Diyaliz
teknikeri, doktorların direktifleri
doğrultusunda,hemodiyaliz
makinesine bağlanması gereken

hastaların makineye bağlanmasını,
tedavi sırasında ortaya çıkan
komplikasyonların tedavisini ve
diyalizin sonlandırılması işlemlerini
yapar .Ayrıca hastaların genel
durumunu ve hastalıklarıyla ilgili
şikayetlerini takip eder. Hemodiyaliz
makinesinin
bakımını
yapar,
kullanıma hazır hale getirilmesini
sağlar. Hemodiyaliz makinesinin
hastaya
bağlanmasından
ve
kullanılmasından birinci derecede
sorumludur.
Böbrekle
ilgili
hastalıklarda diyet yapmak önemli
olduğu için, bu konularda hastayı
bilgilendirir,
hasta
ve
hasta
yakınlarına bilgi verir, doktor

direktifiyle hastaya verilen ilaçların
kullanımını takip eder .
Diyaliz Programının amacı diyaliz
tedavisi
gerektiren
hastaların
hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz
makinesine
bağlanması,
komplikasyonlarının
takibi
ve
tedavisi,
diyaliz
işlemlerinin
sonlandırılması aşamalarında çalışan,
hastalara nitelikli sağlık bakımı
veren, hasta ve yakınlarını diyaliz
tedavisi konusunda bilgilendirebilen,
diyaliz
makinesinin
bakımını
yapabilen, hemodiyaliz ve periton
diyalizi ünitesi ile ilgili teknik
konularda yeterli eğitim almış
nitelikli teknik sağlık personeli
yetiştirmektir.

OLASI SEKTÖRLER
Diyaliz Ünitelerinde

Özel Diyaliz Üniteleri

Devlet Hastaneleri

Üniversite Hastaneleri

Özel Hastaneler

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

DİKEY GEÇİŞ İLE GEÇEBİLECEĞİ BÖLÜMLER
Acil Yardım
ve
Afet Yönetimi

Sağlık Yönetimi
Hemşirelik

Hemşirelik
ve
Sağlık
Hizmetleri

İŞ ARAMA PORTALLARI
Kariyer.net: http://www.kariyer.net/website/index.aspx
Yenibiriş: http://www.yenibiris.com/
Secret CV: http://www.secretcv.com/
Careerjet: http://www.careerjet.com.tr/
Devlet Kurumları: http://www.ab-ilan.com/, http://www.memurlar.net/
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