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Birimi: Fizik Tedavi ünitesi 
Görev Adı: Fizyoterapist 
Üst Amirler: Başhekim 
Görev Devri: Fizyoterapist  
Görev Amacı: Uzman hekim tarafından görülerek tedavi endikasyonu saptanmış hastalara fizik tedavi modalitelerini, tıbbi  
egzersizleri uygulamak, hasta ortez-protez eğitimlerini vermek, kas testi, günlük yaşam aktiviteleri testleri ve uygulamalarını 
gibi branşıyla ilgili diğer ölçüm ve testleri uygulamak. 
Bağlı Birimler: Tüm Birimler  

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
 Uzman hekim tarafından öngörülen tedavinin uygulamasından sorumludur. 
 Uzman hekim tarafından görülerek tedavi endikasyonu saptanmış hastalara fizik tedavi modalitelerini, tıbbi  egzersizleri 

uygulamak, hasta ortez-protez eğitimlerini vermek, kas testi, günlük yaşam aktiviteleri testleri ve uygulamalarını gibi 
branşıyla ilgili diğer ölçüm ve testleri uygulamak.  

 Poliklinikte uzman tabip tarafından tedavi programına alınan ve tedavi kartı ile kendisine gelen hastaları fizik tedavi 
protokol defterine kayıt etmek ve hastaya randevu kartı vermek, 

 Randevusu gelen hastaların tedavisini uygulayacak fizik tedavi yardımcı personelini belirlemek ve çalışmasını 
denetlemek. Hastaların tedavi gidişatı hakkında gerektiğinde hekime bilgi  vermek. 

 Cihazların ‘Fizik Tedavi Cihazlarının güvenli Kullanımı prosedürü’ne   uygun olarak kullanılmasını sağlamak.  
 Fizyoterapistlerin ve fizik tedavi yardımcı personellerinin çalışma programlarını belirlemek ve denetlenmesini 

sağlamak. Fizik tedavi ünitesinin temizlik ve düzeninin denetimini  sağlamak.  
 Fizik Tedavi hizmetlerinin uygun şekilde ve zamanında yapılmasını kontrol  etmek. 
 Malzemelerin doğru ve israf edilmeden kullanımını sağlamak,  malzeme ihtiyacını takip ve temin  etmek. 
 Cihazların bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve cihaz kalibrasyonlarının yaptırılmasında  teknik birime 

yardım etmek. Faaliyet alanı içerisinde İdari Birim Sorumlusu tarafından yapılan görevlendirmelere uymak.  Tüm   
tasarruf tedbirlerine uymak ve önlem almak.  

SAĞLIK MESLEKLERĠ ĠÇĠN ETĠK ĠLKELER  
 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar.  Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. 
 Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını 

kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar. 
  Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder.  Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine 

saygı gösterir. 
 Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu 

hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar. 
 Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve 

sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları 
temelinde ayrımcılık yapmaz. Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate 
alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.  

 Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel 
bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce 
mahremiyetine saygı gösterir.  

  Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular 
  Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel 

değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz.  
 Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya 

da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.  
Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa 
sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir 
potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli 
adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren 
menfaatlerden kendilerini uzak  tutarlar. 
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