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Fakültemiz, halk sağlığının korunması adına sağlıklı/hasta
bireye, aile ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık
hizmetleri veren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen; iyi iletişim kurma, eleştirel düşünme, sorun saptama ve çözme,
bilimsel teknolojiyi kullanma gibi niteliklere sahip gelişime açık hemşireler, diyetisyenler ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetiştirmek için faaliyet gösterir. Yüksekokulumuzda uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim ve
araştırma yapabilen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, nitelikli ve alanında uzman öğretim elemanları olan, topluma hizmeti bilimle buluşturan, sağlık alanındaki teknolojileri iyi kullanan ve dünyanın her yerinde
sağlık hizmetlerini başarıyla yerine getirip sağlık kurumları tarafından
tercih edilen mezunlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Yüksekokulumuz
1 profesör, 8 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi ve 16 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Programlar
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi İletişim Bilgileri
Tel: 0 466 215 10 63 / Faks: 0 466 215 10 64
E-Posta: saglik@edu.tr/ Web Adresi: http://syo.artvin.edu.tr
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Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik bölümü, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli
beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücü yetiştirmeyi
amaçlar. Eğitim programımızda sosyal bilimlerin yanı sıra, mesleki alt
yapıyı güçlendirecek temel bilimlere ait dersler ile mesleğe ait beslenme ilkeleri ve uygulamalarına dair dersler verilmektedir. Bunun yanında bölüme ait 4 adet laboratuvar bulunmaktadır.
İş İmkânları
Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunlarına “diyetisyen” unvanı
verilir. Diyetisyenler, yataklı tedavi kurumlarında, renal bakım üniteleri, diyabet eğitim merkezleri, enteral-parenteral beslenme, toplu
beslenme sistemlerinde (kreşler, okullar, yemek fabrikaları vb), gıda
sanayinde, besin ve beslenmeyle ilgili kuruluşlarda; ana çocuk sağlığı
merkezleri, sağlık ocakları, yaşlı bakım merkezleri, zayıflama merkezleri gibi halk sağlığı merkezlerinde “eğitici, tedavi ve rehabilite edici”
olarak hizmet vermektedirler. Diyetisyenler ayrıca, akademisyen olarak eğitim ve araştırma alanlarında çalışabilirler. Özel merkezlerde
beslenme ve diyet kliniklerinde danışmanlık yapabilirler.
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Hemşirelik Bölümü
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Hemşirelik birey ve toplum ile ilgilenen bir meslektir. Hemşirelik
bölümü, sağlıklı/hasta bireyin veya toplumun sağlık gereksinimlerini
ve risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir. 2003 yılından itibaren eğitimine devam etmektedir. 2 adet uygulama laboratuvarı öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
İş İmkânları
Hemşirelik bölümü mezunları kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışabilmektedirler. Hemşirelik bilimi alanında veya bu
alanda öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler
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İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve
Güvenli- ği Bölümü Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş
Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği
organizasyonunun mühendis- lik düzeyinde olan işletmelerde
mühendislik
ayarında,
mühendislik
düzeyinde
olmayan
organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenli- ğinin
sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte “İş Sağlığı ve Güvenli- ği
Uzmanı” yetiştirmeyi amaçlayarak çalışma hayatında oluşabilecek iş
kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıklarını önleme; işvereni, iş göreni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen risklerin neden oldukları maddi ve manevi kayıpları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda bulunma; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, iletişimi güçlü, eğitimli, değişim ve yeniliklere açık, vereceği hizmetin
önemini kavramış, sosyal sorumluluğun bilincinde, mesleğine sevgi
ile bağlı, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, evrensel değerlere sahip, insan haklarına saygılı nitelikli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarını topluma kazandırmayı hedeflemektedir.
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İş İmkânları
Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı
beklemektedir. En az 50 kişinin devamlı olarak 6 aydan fazla süreyle
çalışılan ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur. Bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. 50 kişinin
altındaki küçük işletmeler için ise İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık
hizmetlerini dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir. Çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer
üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, apartmanlarda kısacası insan ve istihdamın söz
konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme imkanına sahiptirler.
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