
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI  

ASİSTAN UYUM PROGRAMI-2012  
(2 GÜN) 

 
1. GÜN SABAH 
 

1. Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Eğitim Komisyonu Üyeleri ile tanışma 

2. Uyum programının tanıtımı 

3. Danışman öğretim üyesinin belirlenmesi 

4. Başlangıç dosyasının teslimi 

a- Nükleer Tıp Uzmanlık Eğitimi Programı (Türkiye Nükleer Tıp Derneği 

Yeterlik Kurulu) 

1. Amaç ve hedefler 

2. Programa ilişkin genel bilgiler: İç ve dış rotasyonlar, 

rotasyonların süreleri ve yapılış dönemi, acil nöbetler, temel düzey 

asistan eğitim programı, ara sınavlar (Anabilim dalımızın Avrupa 

akreditasyonu hakkında bilgilendirme) 

3. Uygulamalı eğitim 

b- Asistanlar İçin Eğitim ve İzleme Kılavuzu (Asistan karnesi) 

c- Nükleer Tıp Anabilim Dalında Çalışan Asistan Hekimlerin Görev ve 

Sorumlulukları 

d- Nükleer Tıp Asistanları İçin Önerilen Kaynak Kitaplar 

e- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı) 

f- İstanbul Tıp Fakültesi Tez Yazım Kılavuzu 

 

5. Özlük bilgileri hakkında bilgilendirme (Radyasyonla çalışma ve izin hakları gibi) 

6. Araştırmalara katılmanın nasıl olduğu ve bu konuda asistanlardan ne beklendiği 

hakkında bilgilendirme 

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

8. Nükleer Tıp Derneği hakkında bilgilendirme, son sene dernek sınavına giriş ile ilgili 

bilgiler, dernekteki nükleer tıp okulu  eğitimleri ile ilgili bilgilendirme 

9. Kongrelere katılma hakkında bilgilendirme 

10.  Anabilim Dalı öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimler, fizikçi, radyofarmasist, 

teknisyen, hemşire ve diğer personelle tanışma 

11.  Bölümlerin ve çalışma düzenlerinin tanıtılması, sekreterler ve idare amiriyle tanışma 

12.  Asistan dolabı verilmesi 

13.  Gama Kamera Bölümündeki odaların yer ve çalışma planı açısından tanıtılması  

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

bölümlerin dahili numaraları vb.) 

 

1.GÜN ÖĞLEDEN SONRA 
 
      1.   Gama kamera odalarında genel işleyiş hakkında bilgi edinme ve gözlem (1 saat) 

      2.   Tiroid uptake testi odasında  genel işleyiş hakkında bilgi edinme ve gözlem (30 dk) 

      3.   Kemik Dansitometresinde genel işleyiş hakkında bilgi edinme ve gözlem (30 dk) 

      4.   PET/BT bölümünde genel işleyiş hakkında bilgi edinme ve gözlem (1 saat) 

 
 

 



2. GÜN SABAH 

 

Yataklı Servis 

 

     1.  Nükleer Tıp asistanlarının Yataklı Servisteki görev ve sorumlulukları hakkında 

bilgilendirme 

     2.  Hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarıyla tanışma, genel işleyiş hakkında bilgilendirme 

     3.  Nükleer Tıpta otomasyon eğitimi 

     4.  Epikriz hazırlanması 

     5.  Radyonüklid Tedavisi uygulamaları hakkında bilgilendirme 

 
2. GÜN  ÖĞLEDEN SONRA 

 

Nükleer Tıp Polikliniği 

  

     1.   Nükleer Tıp asistanlarının Nükleer Tıp Polikliniğindeki görev ve sorumlulukları ve 

genel işleyiş hakkında bilgilendirme  

     2.   Poliklinik belgelerinin tanıtımı 

     3.   Poliklinik uygulamalarına gözlemci olarak katılma 

     4.   Poliklinikte otomasyon eğitimi 

 
 

1. AY  NÜKLEER TIBBA GİRİŞ EĞİTİM PROGRAMI 
 
Radyofarmasi laboratuarı 

 

1.HAFTA: Sıcak laboratuardaki işlemlerin gözlenmesi (RAI tedavilerinin gözlemi  ve 

ventilasyon tekniği dahil) 

 

2. HAFTA: Sıcak laboratuardaki işlemlerin bizzat uygulaması (RAI tedavilerinin gözlemi  ve 

ventilasyon tekniği dahil) 
 
 

Gama Kamera  

 

3.HAFTA: Gama kamera kayıt ve çekimlerinin, hastalara pozisyon verilmesinin öğrenilmesi 

(lenf sintigrafisi enjeksiyon teknikleri dahil) 

 

4.HAFTA: Tiroid uptake testi, kemik dansitometresi ve gama prob kullanımının öğrenilmesi,  

 


