
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Asistan Uyum Programı 

 

1. GÜN 

 

a. Anabilim Dalı Başkanı, öğretim üyeleri, başasistanlar ve asistanlarla ile tanışma 

b. Uyum programının tanıtımı 

c. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Programı 

 

* Amaç ve hedefler 

* Asistan karnesinin teslimi ve nasıl doldurulacağı 

* Kliniğin genel işleyiş kuralları, rotasyonlar ve süreleri, nöbet düzeni, temel asistan 

eğitim programı, eğitim yılına göre bir asistandan beklenenler, kliniğin akademik ve 

bilimsel programı ile toplantı programı hakkında bilgiler, bilimsel araştırmalara 

katılımın nasıl olacağı ve bu konuda asistanlardan beklenenler, tez konusunda 

bilgilendirme, tezin ne zaman alınacağı ve konusunun nasıl belirleneceği ile ilgili 

bilgiler, klinik dışı eğitim semineri ve kongrelere katılım hakkında bilgiler 

*Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin (Sağlık Bakanlığı) 

asistana verilmesi 

 

d. Kliniği tanıma 

 

* Yoğun bakım ve yataklı servislerde çalışan hemşire ve diğer sağlık personeli ile 

tanışma 

* Servis ve yoğun bakım birimlerinde günlük işleyişi, bu işleyişte asistan görev ve 

sorumlulukları hakkında bilgiler 

* Nöroşirürji hastasına yaklaşım, hasta muayenesi, dosya hazırlanması ve epikriz 

yazılması ile ilgili bilgiler 

* Servis hastalarını bilgilendirme, aydınlatılmış onam ve önemi, onam formlarının 

nasıl doldurulacağı hakkında bilgiler 

* Hasta ile iletişim, hasta ve yakınları ile doğabilecek hukuki sorunlar, hasta ve hekim 

hakları ile ilgili bilgilendirme  

* Otomasyon sistemi ve kullanımı hakkında bilgiler 

* Klinik sekreterleri, idare amirleri, karantina ve arşiv memurları ile tanışma 

* Servis yatak düzeni ve yatış-çıkış işleyişi hakkında bilgiler           

 

e. Servis, asistan odası ve yoğun bakım kapı şifrelerinin verilmesi, asistan dolabı ve 

telefon listesi verilmesi 

f. Hastanenin tanıtımı, acil cerrahi, nöroradyoloji ve nöroloji bölümlerinde ortak 

çalışılan önemli birimlerin yerleri ve ilgili birim çalışan ve öğretim üyeleri ile tanışma 

 

 

2. GÜN 

 

a. Ameliyathanenin tanıtılması 

 

            * Ameliyathane kapı şifresinin verilmesi 

            * Ameliyathane giriş-çıkışında dikkat edilmesi gereken asepsi- antisepsi kuralları 

            * Ameliyathane hemşireleri ve personeli ile tanışma 

            * Ameliyathane salonlarının düzeni, salon içinde dikkat edilmesi gereken asepsi 

antisepsi kuralları 



            * Nöroşirürji ameliyathanesinde kullanılan cihazların (ameliyat mikroskobu, 

intraoperatif BT cihazı, nöronavigasyon cihazı, endoskopi ünitesi) tanıtımı ve kullanım 

amaçları 

            * Cerrahi yıkanma kuralları, steril giyinme, hasta örtüm ve arındırım işlemlerinin 

gösterilmesi 

            * Ameliyat defterinin, dijital ameliyat defterinin kullanımı ve ameliyat raporu 

yazılması ile ilgili bilgiler 

            * Ameliyata gözlemci olarak katılma  

 

b. Genel poliklinik ve acil cerrahi poliklinik 

 

* Poliklinik hemşiresi ve kayıt memurları ile tanışma 

* Genel işleyiş hakkında bilgilendirme  

* Asistanların genel poliklinikteki görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler 

* Nöroşirürji hastasına yaklaşım ve muayene 

* Acil cerrahi poliklinik çalışanları ile tanışma 

* Acil cerrahi polikliniği genel işleyişi hakkında bilgilendirme 

* Asistanların acil poliklinikteki görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler 

* Acil nöroşirürjikal hastaya yaklaşım ve muayene 

* Poliklinik ve acil cerrahi poliklinik muayene ve uygulamalarına gözlemci olarak 

katılma 

*Polikilinik ve acil cerrahi poliklinik uygulamaları sırasında hasta ve yakınları ile 

iletişim, hastanın bilgilendirmesi ve doğabilecek hukuki sorunlar hakkında bilgiler 

 

 

 

 

 


