
GÖĞÜS CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI ASĠSTAN UYUM PROGRAMI 

 

1. GÜN 

 

 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, uzman ve asistanlarla tanışma 

 Uyum programının tanıtımı 

 Başlangıç dosyasının teslimi 

 Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Programı 

Amaç ve hedefler 

 Programa ilişkin genel bilgiler: İç ve dış rotasyonlar, süreleri , nöbetler, temel düzey 

asistan eğitim programı, yıllık sınavlar 

 Asistanlar İçin Eğitim ve İzleme Kılavuzu (Asistan Karnesi) 

 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Çalışan Asistan Hekimlerin Görev ve 

Sorumlulukları 

 Göğüs Cerrahisi Asistanları İçin Önerilen Kaynak Kitaplar 

Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminde Amaç ve Hedefler (Türk Göğüs Cerrahisi Derneği) 

 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı) 

 

 Bilimsel çalışmalara katılmanın nasıl olduğu ve bu konuda asistanlardan ne beklendiği 

hakkında bilgilendirme 

 Tez konusunda bilgilendirme: Ne zaman alınır? Tez konusu nasıl belirlenir? 

 Bölümlerin ve çalışma düzenlerinin tanıtılması, sekreterler ve idare amiriyle tanışma 

 Asistan odası ve poliklinik anahtarları verilmesi 

 Asistan dolabı verilmesi 

 Telefon listesi verilmesi (uzmanlar, asistanlar ve hemşirelerin cep telefonları, bina içindeki 

bölümlerin dahili numaraları vb.) 

 

2.GÜN 

Servis 

 Hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarıyla tanışma 

 Genel işleyiş hakkında bilgilendirme 

 Göğüs Cerrahisi asistanlarının servisteki görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme, 

onam formlarının değerlendirilmesi 

 Göğüs Cerrahisinde hastayla görüşme, fizik muayene 

 Anamnez, dosya ve epikriz hazırlanması 

 Göğüs Cerrahisinde serviste  otomasyon eğitimi 

 Hasta takibi ve pansuman 

  

 

3.GÜN 

Poliklinik  

 Sekreter ve diğer sağlık çalışanlarıyla tanışma 

 Genel işleyiş hakkında bilgilendirme 

 Göğüs Cerrahisi asistanlarının poliklinikteki görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme 

 Poliklinik kartları ve poliklinik defteri doldurulması 

 Göğüs Cerrahisinde poliklinik otomasyon eğitimi 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.GÜN 

Ameliyathane 

 Ameliyathane hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarıyla tanışma 

 Genel işleyiş hakkında bilgilendirme 

 Asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon prensipleri. 

 Cerrahi yıkanma, ameliyat önlüğü ve steril eldiven giyilmesi, steril alan kavramı 

 Preoperatif dönemde hastanın hazırlanması 

 Operasyon pozisyonları hakkında bilgilendirme (supin, lateral dekübit..) 

 Patoloji, enfeksiyon, mikrobiyoloji ile ilgili formların hazırlanışı 

 Ameliyat raporu yazımında dikkat edilecek hususlar 

 Erken postoperatif  dönem ve uyanma odasında vital bulguların takibi 

 

5. GÜN 

Konsültasyon Eğitimi 

 Acil ve elektif konsültasyonlarda dikkat edilecek hususlar 

 Torasentez, tüp torakostomi temel prensipler 

 Servis dışındaki hastaların günlük vizit, muayene ve pansumanları 

 Otomasyon programında konsültasyon bölümü doldurulması 

 Kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, anestezi gibi sık konsültasyon istenen kliniklerle ilgili 

hazırlanması gereken temel tetkikler (EKG, kültür sonuçları, AKG …) 

 Kıdemli asistan, uzman ve sorumlu öğretim üyesine hasta danışma 

 

 

 


