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SUNUfi
Ankara Patoloji Derne¤i 2008 Ayl›k Bilimsel Etkinlikleri çerçevesinde, 25 Ocak Cuma
günü, Ankara, Baflkent Üniversitesinde “Patoloji Uzmanl›k E¤itimi: E¤itici ve Asistan gözü
ile” konulu panel yap›ld›. Ankara’da patoloji
uzmanl›k e¤itimi veren 4 Üniversite, 5 Sa¤l›k
Bakanl›¤› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ve
Gülhane Askeri T›p Akademisi asistan ve e¤itici temsilcileri bu panele kat›ld›lar. Panel kat›l›mc›lar›n›n belirlenmesi amac›yla; panelden
yaklafl›k 2 ay öncesinde Ankara’da patoloji uzmanl›k e¤itimi veren Üniversite ve Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim hastanelerinin tümünden asistan
ve e¤itici temsilcileri istendi. ‹ki flefli¤i olan kurumlar›n bir k›sm›ndan ayr› ayr› bir k›sm›ndan
ise ortak temsilciler belirlendi. Kurumlar›n belirledi¤i temsilciler “asistan grubu” ve “e¤itici
grubu” olmak üzere iki grup oluflturdu. Panel
öncesinde yaklafl›k 2 ayl›k bir süreçte; e¤itici ve
asistan temsilcilerinden oluflan gruplar ayr› ayr›
toplanarak çal›flmalar›n› sürdürdüler.
Patoloji uzmanl›k e¤itiminin Ankara çap›nda durum de¤erlendirmesi amaçl› anketler
yapt›lar. Sorunlar› yaklafl›k haftal›k-iki haftal›k
toplant›larla tart›flt›lar. Panel için her grup kendi
içinden sözcüler seçti. Sözcüler konuflma metinlerini grupla birlikte haz›rlad›lar. ‹leriki sayfalarda bu konuflma metinleri ayr› ayr› verilmekte-

dir.
Panele haz›rlan›rken afla¤›da belirlenen
çerçevede sorunlar tart›fl›ld›. Ayr›ca gündeme
yeni gelen konular da anketlerde veya tart›flma
metinlerinde yer ald›.
A. Asistan tan›m›
Yetki ve sorumluluklar›
Organizasyon, ifl flemalar›, görev tan›mlar›
yaz›l› olarak var m›?
B. Fiziksel ortam
Ayd›nlatma
Havaland›rma
Gürültü
Zararl› kimyasallar
C. E¤itmen say›s›, ilgi alanlar›
E¤iticinin makroskopi ve mikroskopi
sürecinde e¤itime ay›rd›¤› sürenin yeterlili¤i
D. Biyopsi ve sitoloji materyallerinin yeterlili¤i
ve çeflitli¤i
Kurum içi veya kurum d›fl› rotasyonlar
E. Laboratuvar donan›m›
Histokimya
‹mmünhistokimya
Moleküler patoloji teknikleri olanaklar›
F. E¤itim süresi
4 y›l yeterli mi?
G. Rutin iflleyifl problemleri
Rapor süreleri, formatlar›, sorunlar, öneriler
H. E¤itim materyali
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Kütüphane
‹nternet
Toplant› ekipman›
I. E¤itim ortam›
Olgu sunumlar›, makale saatleri, konferanslar, dersler, seminerler, tümör konseyleri,
kliniklerle ortak toplant›lar ve bu toplant›lar›n say›lar›
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J. Tez haz›rlama süreci
K. Yaz›l› e¤itici ve asistan geri bildirimleri
L. De¤erlendirme ve s›nav sistemi
Yöntem
Uygulama
Öneriler

