EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU
(Akreditasyon için başvuracak kurum için Form)
1. Kurum Adı:
2. Eğitim programınız asistan karnesinde yazılı amaç ve hedeflere uygun
mudur ?
□ Evet
□ Hayır
3. Kurumdan son beş yıl içinde uzman olanların sayısı:
4. Anabilim Dalında/Klinikte insan gücü değerlendirmesi (Sayı belirtiniz)
a.) Tıp Fakültesi ;
Araştırma Görevlisi:
Uzman:
Öğretim Görevlisi:
Yardımcı Doçent:
Doçent:
Profesör:
b.) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ;
Asistan:
Uzman:
Baş Asistan:
Şef Yardımcısı:
Klinik Şefi:
* Klinikteki Prof. /.Doç. sayısı
c.) Diğer sağlık personeli sayısı
Hemşire:
Teknisyen:
Sekreter:
Görevli:
Diğer:
5. Anabilim dalında/Klinikte son 5 yıllık yayın sayısı :
a.) Ulusal
:TUBİTAK dizininde :
b.) Uluslararası :SCI-Exp kapsamındaki dergi:
6. Birimin fiziki alt yapısı ve kapasitesi
A) Klinik
a) Yıllık poliklinik sayısı:

SCI dışı dergi :

b) Yatak sayısı:
c) Yıllık yatan hasta sayısı:
d) Yıllık konsültasyon sayısı:
* Yoğun bakım
* Diğer
e) Klinikte yapılan girişimler
* Lomber ponksiyon
* Diğer (belirtiniz)

B) Klinik mikrobiyoloji eğitimi verilen laboratuvar(lar)
a) Yeri
Klinik içi □

Kurum □

b.) Kapasitesi(sayı belirtiniz)
1. Kültür
* Aerop
* Anaerop
* Mantar
* Tüberküloz
2. Antimikrobiyal duyarlılık testi
3. Parazitolojik inceleme
4. Enzim immünoassay
5. Nefelometrik testler
6. Serolojik testler
7. Eğitim altyapısı
a) Eğitim kurumunun kütüphanesi var mı?
Varsa Kitap sayısı :

Periyodik sayısı:

b) İnternet olanakları ile alanınızdaki süreli dergilere ulaşabiliyor
musunuz?
□ Evet

□ Hayır

c) Anabilim Dalında/Klinikte kendinize ait toplantı salonu var mı?
□ Evet

□ Hayır

d) Anabilim Dalında/Klinikte eğitimde kullanılan barkovizyon var mı?
□ Evet

□ Hayır
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e) Alanınızla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla eğitim ilişkisi var
mı?
□ Evet

□ Hayır
Varsa kiminle olduğu ve boyutu :

8. Eğitim programının değerlendirilmesi
a) Eğitim programı oluşturulmuş mudur?
□ Evet

□ Hayır

b) Anabilim dalında/Klinikte eğitimden sorumlu bir eğitici var mı?
□ Evet

□ Hayır

c) Uygulanan dış rotasyonlar nelerdir:
1. ……………………..….... Süresi:
2. ………………………… Süresi:
3. ………………………….. Süresi:
4. …………………………. Süresi:

•

Rotasyonlarda edinilmesi gerekli bilgi, beceri ve
tutumun içeriği ve kapsamı belirlenmiş midir?
□ Evet

•

Bu bilgiler asistanlara verilmekte midir?
□ Evet

•

□ Hayır
□ Hayır

Rotasyon dönüşü geri bildirim alınmakta mıdır?
□ Evet

□ Hayır

ç)Uygulanan iç rotasyonlar nelerdir? (Poliklinik,laboratuvar,yataklı
servis, infeksiyon kontrol komitesi, aşı polikliniği vd……)
1. ……………………..….... Süresi:
2. ………………………… Süresi:
3. ………………………….. Süresi:
4. …………………………. Süresi:
5. …………………………. Süresi:
6. …………………………. Süresi:
•

Rotasyonlarda edinilmesi gerekli bilgi, beceri ve
tutumun içeriği ve kapsamı belirlenmiş midir?
□ Evet

□ Hayır
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•

Bu bilgiler asistanlara verilmekte midir?
□ Evet

•

□ Hayır

Rotasyon dönüşü geri bildirim alınmakta mıdır?
□ Evet

□ Hayır

d) Düzenli eğitim toplantıları yapılıyor mu?
□ Evet

□ Hayır

Eğitim toplantılarının yöntemleri nelerdir?
•

Ders ……………… □ Sayı:………/ 1 yıl…..

•

Seminer…………… □ Sayı:………/ 1 yıl…..

•

Makale saati ……□ Sayı:………/ 1 yıl…..

•

İnteraktif çalışma….□ Sayı:………/ 1 yıl…..

•

Konsey…………… □ Sayı:………/ 1 yıl…..

•

Olgu tartışması……□ Sayı:………/ 1 yıl….
(Sanal veya gerçek)

e) Asistanlara eğitime başlamadan genel ya da özel uyum programı
uygulanmakta mıdır?
□ Evet

□ Hayır

f)Asistanlar,eğitimleri sırasında uzmanlıklarını aldıklarında
edinecekleritıbbi, psikiyatrik, etik yetkiler ve bu yetkilerin
sorumlulukları konusunda bilgilendirilmekte midir?
□ Evet

□ Hayır

Evet ise, nasıl yapılmaktadır?
g) Bilimsel literatüre ulaşma, makale yazma, sunum yapma konusunda
bilgilendirme yapılmakta mıdır ?
□ Evet

□ Hayır

Evet ise, nasıl bir eğitim verilmektedir?
h) Klinik ve deneysel araştırma konusunda eğitim verilmekte midir?
□ Evet

□ Hayır

Evet ise, hangi kıdemde ve nasıl bir eğitim verilmektedir?
ı) Eğitim sırasında sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki gelişimin önemi
konusunda aydınlatma yapılmakta mıdır?
□ Evet

□ Hayır

i)Ulusal veya uluslararası kongre, kurs, seminer vb. etkinliklere katılım
teşvik edilip, destek sağlanmakta mıdır?
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□ Evet

□ Hayır



Son bir yılda kongreye katılan asistan sayısı:



Son bir yılda panel/simpozyuma katılan asistan sayısı:



Son bir yılda kursa katılan asistan sayısı:



Son bir yılda poster veya sözlü bildiri sunan asistan sayısı:



Son bir yılda yurtiçi yayında adı geçen asistan sayısı:



Son bir yılda yurt dışı yayında adı geçen asistan sayısı:

j) Asistan ara sınavları yapılıyor mu?
□ Evet
□ Hayır
Evet ise işaretleyin
o

Özellikleri nedir?
Çoktan seçmeli□

o

Klasik

□

Uygulama

□

Sıklığı nedir
Yılda bir kez □

Yılda 2 kez □

Daha sık □
k)Asistan karnesi kullanılmakta mıdır?
□ Evet

□ Hayır
Bu karneler belli aralıklarla denetlenmekte ve onaylanmakta

mıdır?
□ Evet

□ Hayır

Asistan karneleri uzmanlık sınavı öncesinde incelenmekte
midir?
□ Evet

□ Hayır

l)Eğitim sırasında başvurulacak kaynak listeleri asistanlara verilmekte
midir?
□ Evet

□ Hayır

m) Eğitim programı belirli sürelerle gözden geçirilmekte midir?
□ Evet

□ Hayır
Gözden geçirme sırasında asistanlar görev almakta

mıdır?
□ Evet

□ Hayır
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n) Eğitim sırasında asistanların değerlendirmeleri yapılmakta mıdır?
□ Evet

□ Hayır
Evet ise, hangi sıklıkta ve nasıl yapılmaktadır?
□ Evet

□ Hayır

Asistanlara geri bildirim verilmekte midir ?
□ Evet

□ Hayır

o) Eğitim sırasında asistanlardan eğitimle ilgili geri bildirimleri
alınmakta

mıdır?
□ Evet

□ Hayır
Evet ise, hangi sıklıkta, nasıl yapılmaktadır?

9. Hizmet
a) Eğitim sırasında asistanların haftalık çalışma saatlerinin ne
kadarı

okuma-eğitim,

poliklinik

ve

servis

işlerine

ayrılmaktadır?

(Haftadaki toplam çalışma saati dikkate

alınarak ortalama değerler

verilmelidir).

b) Eğitim sırasında asistanlar hangi kıdemde ve hangi sıklıkta
nöbet

tutmaktadırlar?
:
1. Yıl………………… / ay
2. Yıl………………… /ay
3. Yıl…………………/ ay
4. Yıl…………………/ ay
5. Yıl…………………/ ay
c) Nöbet odalarında olanaklar nelerdir?
•

İnternet

•

Duş/tuvalet

•

Diğer

10.Diğer Bilgiler
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1) Eğitici kadroda bulunan kişilerden İHKMEYK Yeterlik Belgesini
almış olanların sayısı kaçtır ?


Sınavsız verilen:



Sınavla verilen:

2) Asistanların uzmanlık eğitiminin son yılında İHKMEYK Yeterlik
Yazılı Sınavına girmeleri yönünde bir uygulama yapılmakta
mıdır?
□ Evet

□ Hayır

3) Eğiticilerin kaçı ‘’Eğitici Gelişimi Kursu’’ na katılmıştır?
4) Son 5 yılda Anabilim Dalı/klinikten uzmanlığını alanlardan, sınavlı
İHKMEYK Yeterlik Belgesi alanların sayısı nedir?
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