
 
                                                                                                                              

SCOPe 

 

           AYAK VE AYAK BİLEĞİ PATALOJİLERİ 

 

  

Human Study’nin dünyanın pek çok ülkesinde de gerçekleştirmiş olduğu 

SCOPe, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek online teorik ve atölyede pratik uygulama 

becerilerini geliştirmeye yönelik bir kurs programıdır. Alt ekstremite, üst 

ekstremite ve gövde ortez ve protezlerini içeren farklı bölümlerden oluşmaktadır. 

Bu programlardan yeterli sayıyı tamamlayan kişiler uluslararası bir ustalık belgesi 

olan ISPO Kategori 2 sınavına girmeye hak kazanır.  

Bu kurs programını alan kişiler, ileri seviye kursları almış ve ilgili konuyla 

alakalı uluslararası alanlarda rekabet edebilir hale gelmiş olurlar. Kursun başarıyla 

tamamlanabilmesi için katılımcıların online takipte bir vaka sunumu yapması ve 

teorik sınavı geçmesi gerekmektedir. 

  

Kimler katılabilir?  

 En az 1 yıl klinik çalışma deneyimi olan ortez/protez teknikerleri 

 Okul bitirmemiş olup en az 5 yıl süreyle atölye deneyimi olan kişiler 

 Fizyoterapistler programın teorik eğitim ve hasta değerlendirme 

bölümüne katılarak bu alanda yetkinliğini arttırırlar 

  

Kursa katılmak isteyen katılımcılar;  

http://www.human-study.org/specialized-courses-for-prosthetics-and-orthotics/ 
web adresinden ilgili bilgilere ulaşabilir. 

 SCOPe ‘in düzenlediği, uluslararası eğitmenler tarafından verilecek olan bu 

ilk kurs, ayak ve ayak bileği patolojilerine yönelik özelleştirilmiş teknikleri 

içermektedir. Tüm eğitim modülleri İngilizce’den çevrilmiş olup Türkçe eğitim 

imkanı sunulmaktadır.  

http://www.human-study.org/specialized-courses-for-prosthetics-and-orthotics/


 
Kursun ana odağı erişkin ve çocuk(CP) olgularda pes planus, cavus, pes 

ekinovarus, kalkaneus varus-valgus gibi sub-talar eklemi etkileyen ayak ve ayak 

bileği ile ilgili patolojilerine yönelik özelleştirilmiş ortez uygulamaları (AFO/DAFO) 

hakkında teorik ve pratik eğitimleri vermektir.  

 Kurs 3 aşamalı planlanmıştır;  

1. TEORİK EĞİTİM:  

5 haftalık online eğitimde anatomi ve fizyoloji, patoloji ve reçeteleme, 

biyomekanik, profesyonel uygulama teknikleri yer alacaktır. 29 Nisan 

2019 tarihinde başlayacak 31 Mayıs tarihine kadar haftada 2 saatlik 

modüller olarak devam edecektir. 

(Fizyoterapistler için UYGUNDUR) 

  

2. PRATİK EĞİTİM:  

10-14 Haziran 2019 tarihinde, 5 günlük pratik eğitim Acıbadem 

Üniversitesi Ortez Protez Yüksek Okulu Laboratuvarında konu Michael 

Rexing(CPO Germany) tarafından uygulamalı olarak yapılacaktır.  

(Fizyoterapistler İLK GÜN değerlendirme ve SON GÜN uygulama eğitimine 

katılabilecektir)  

 

3. VAKA SUNUMU:  

Eğitimler sonrasında katılımcılar konuyla ilgili 3 ay süre ile çalışma 

yerlerinde uygulama yapacak ve bir ortezi kendi çalıştıkları kurumlardan 

bulacakları hasta üzerinde yaparak bu vakayı sınav kuruluna 

sunacaklardır.  

(Fizyoterapistler için uygun DEĞİLDİR) 

 

KURS ÜCRETİ   Tam zamanlı katılımcılar için; 1400 Euro 

                               Fizyoterapistler için; 700 Euro  

Kontenjan 10 Protez-Ortez Teknikeri ve 10 Fizyoterapist ile sınırlıdır.   

Katılım bilgisi ve detaylar için program koordinatörü Ayşe Alparman ile irtibata 

geçebilirsiniz. 

İletişim No:  +90 533 3864614 

Mail Adresi: ayse_alparman@hotmail.com 


