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ABSTRACT

Son zamanlarda patolojide uzmanl›k e¤itimi konusunda literatürde çok fazla çal›flma yay›nlanmakta olup, asistanlar için
“yeterlilik esasl› asistan e¤itimi”nden s›kça bahsedilmektedir.
Buna göre asistanlar›n edinmesi gereken 6 temel prensip oluflturulmufltur: Olguya yaklafl›m, t›bbi bilgi, prati¤e dayal› ö¤renme ve geliflim, kifliler aras› iletiflim becerileri, ehilleflme, sisteme dayal› pratik. De¤erlendirme süreci bu modelde temel bir
unsurdur.

In many recent studies in the literature have described and
commented on “competency based resident training” in pathology. According to this model, competencies are subclassified
in 6 main categories: Patient care, medical knowledge, practice based learning and improvement, interpersonal and communication skills, professionalism, and systems based practice. Assessment of competency forms the main component of
this model.

Ankara Patoloji Derne¤i çat›s› alt›nda, Patoloji Uzmanl›k E¤itimi konusuna e¤ilmek üzere, Ankara’da patoloji e¤itimi alan
6 Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› e¤itim ve araflt›rma hastanesi ve 5
üniversite hastanesinde görev alan asistan temsilcileri ile bir
çal›flma grubu oluflturulmufltur. Uygulamalardan biri olarak
12 sorudan oluflan bir anket sonuçlar› sunulmufltur. Buna göre; üniversitelerde asistan bafl›na düflen e¤itimci say›s› e¤itim
hastanelerine göre yaklafl›k 2 kat daha fazlad›r. Vaka say›lar›
veya asistan bafl›na düflen vaka say›lar› anlaml› olarak farkl›
olmazken e¤itim mikroskopu e¤itim hastanelerinde üniversitelere k›yasla daha azd›r; bu fark 2 bafll› mikroskoplar›n e¤itim
hastanelerinde daha az olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bölüm içi toplant›lar ve klinikopatolojik toplant›lardan oluflan
asistan e¤itim saati miktar› e¤itim hastaneleri ve üniversite
hastanelerinde benzerdir. Ancak sadece 3 kurumda teorik
asistan dersi verilmektedir. Asistan ifl yo¤unlu¤u üniversite
hastanelerinde belirgin olarak daha fazlad›r. Asistanlar genel
olarak makroskopiye ayr›lan zaman›n mikroskopiye nazaran
daha yetersiz oldu¤unu düflünmektedir.

Under the framework of Ankara Society of Pathology, a working group, composed of 11 residents, 6 of which representing
the Training and Research Hospitals of Ministry of Health and
the rest representing the university hospitals in Ankara, was
established in order to participate in the think-tank about resident training in pathology. A questionnaire, composed of 12
questions, was prepared. According to this questionnaire, the
number of trainers in the university hospitals is much higher
than in the commercial hospitals. While the total number of
cases and cases per resident do not differ between the university and commercial hospitals, microscopes used for the educational purposes are significantly less in the commercial hospitals, that is due to less number of binocular microscopes. The
amount of resident training program, which consists of intra
and intersectional meetings, are similar in the university and
commercial hospitals, however, theoretic lectures are given
only in 3 departments. Residents working in the university
hospitals have obviously heavier burden than in the commercial hospitals. Lastly, residents generally exclaimed that the time dedicated to the macroscopy training is less sufficient than
time used for the microscopy training.

Yap›lan çal›flmada asistan e¤itimini etkileyen faktörler iki
grupta topland›: 1) E¤itim ile direkt iliflkili faktörler (e¤itmen
niteli¤i, e¤itime ayr›lan zaman, geri bildirim, gibi.) ve 2) Asistan›n zaman›n› verimli geçirememesine neden olan durumlar.
Örne¤in, kalifiye eleman gerektirmeyecek ve asistan üzerinde
fazladan yük oluflturacak ifllerin t›bbi sekreter veya makroskopi teknisyeni gibi kadrolara aktar›lmas›, asistan›n enerjisinin e¤itime aktar›lmas›n› sa¤layabilir. Fiziksel flartlar›n iyilefltirilmesi, e¤itim saatlerinin çeflitlendirilmesi, eksik konularda
rotasyon programlar›, konsültasyonlar e¤itimin niteli¤ini zenginlefltirici ö¤elerdir. E¤itici ve e¤itim alan kifliyi geri bildirimler ile de¤erlendirmek de e¤itimin çok önemli bir parças›d›r.
Sonuç olarak asistanlar›n gözünde ‘asistan’: t›bbi ve patoloji
bilgisi üst düzeyde olan, yard›mc› personelle iliflkilerini düzenleyebilen, klinisyenler ile nas›l konuflulmas› gerekti¤ini bilen,
tek bafl›na bir laboratuvar yönetebilen ve bunun için e¤itimini
en üst düzeyde almas› gereken çal›fland›r.
Anahtar sözcükler: Ankara Patoloji Derne¤i, asistan e¤itimi,
patoloji, anket
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The factors affecting the training of resident in pathology are
divided into two main groups: 1) Factors directly affecting
training (quality of trainer, time dedicated for education, feed
back, eg.) and 2) Conditions which waste residents’ time. For
instant, workload which does need qualified staff and increases the burden on residents may be reassigned to medical secretary or pathology assistants; therefore energy of residents
can be saved for educational activities. Optimization of physical working conditions, assortment of training programs, rotation in lacking subjects and consultations will enhance the quality of the education of the resident. Feedback assessment of
trainer and trainee is an essential part of a training program.
In conclusion, an ideal resident from the resident’s point of view is the person who is endowed with medical and pathological
knowledge, orderly interrelates with staff, professionally communicates with clinicians, manages a laboratory and is trained
hard to achieve all the above mentioned competencies.
Key words: Ankara Society of Pathology, resident training,
pathology, questionnaire
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G‹R‹fi
Yirmi birinci yüzy›lda geliflen teknoloji ve
iletiflim tekniklerinin sonucu olarak, her bilim
dal›nda görüldü¤ü üzere t›pta da gerek bilgi birikimi gerekse hasta haklar› bak›m›ndan uzun
bir s›çrama gerçeklefltirilmifltir. Giderek artan
bilgi birikimi nedeniyle günümüz dünyas›na
ayak uydurabilmek için tüm t›bbi bilim dallar›nda t›p ö¤rencisi ve asistan e¤itimi konular›nda
birtak›m de¤iflikliklerin yap›lmas› zorunlu bir
ihtiyaç haline gelmifltir. Di¤er t›bbi bilim dallar›nda oldu¤u gibi patolojide asistan e¤itimi konusu da, dünya literatüründe son zamanlarda
yo¤un ilgi görmektedir (1-5). Çeflitli tart›flmalar
aras›nda patoloji e¤itimi alan kiflilerin edinmesi
gereken özellikler baflta yer almaktad›r. Böylece
Accreditation Council for Graduate Medical
Education (ACGME) ve American Board of
Pathology’nin çal›flmalar› ile alt›n standard olarak “yeterlilik esasl› asistan e¤itimi (competency based resident training)” bir model olarak
ortaya ç›km›flt›r (1,4). Bu modelde asistan›n uzmanl›k e¤itimi süresince edinmesi gereken 6 temel prensip oluflturulmufltur: Olguya yaklafl›m,
t›bbi bilgi, prati¤e dayal› ö¤renme ve geliflim,
kifliler aras› iletiflim becerileri, ehilleflme, sisteme dayal› pratik. Yani kan›ta dayal› t›bb› ö¤renebilen ve bunu hastalar›na pratikte uygulayabilen, aç›k ve anlafl›l›r rapor yazabilen, di¤er personelle iyi iletiflim kurabilen, iyi ifl al›flkanl›klar›na sahip, iletiflim yöntemlerini etkili kullanabilen ve bilgileri kaynaklar dahilinde uygun flekilde hayata geçirebilen uzmanlar yaratmak bu
modelin hedefidir. Ayr›ca asistan›n, uzmanl›k
e¤itimi süresince ne zaman hangi konular hakk›nda neleri baflarm›fl olmas› gerekti¤i de bu
model içinde yer almaktad›r.
Mevcut ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Ankara Patoloji Derne¤i bünyesinde
Asistan Uzmanl›k E¤itimi konusunda, asistanlar›n görüfllerine de yer verilen bir panel düzenlenmifl olup, asistan e¤itimi konusunda flimdiki
durum ve yap›lmas› gerekenler hakk›nda tart›fl›lm›flt›r. Bu panel asistan e¤itimi konusunda
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at›lm›fl önemli bir ad›m olup, çok de¤erli bir ön
çal›flma niteli¤indedir. Ankara’da çal›flan asistan temsilcilerinden oluflan bir çal›flma grubu bu
panelde asistanlar›n görüfllerini belirtmifltir.
GEREÇ ve YÖNTEM
Patolojide asistan e¤itimi konusuna asistan
gözüyle yaklaflmak üzere, Ankara’da patoloji
e¤itimi alan asistanlar aras›ndan temsilciler seçildi. Asistan temsilcileri patoloji bölümünün
temel iflleyifl mekanizmalar› konusunda yeterli
bilgiye sahip k›demli asistanlard›. Alt›s› Sa¤l›k
Bakanl›¤› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ve 5’i
üniversite hastanesinde çal›flan toplam 11 kifliden oluflan ekip 6 kez topland›.
Çal›flma grubu asistan e¤itimini etkileyen
faktörleri ortaya koyarak sistematik bir flekilde
s›n›fland›rd›. Mevcut durumun belirlenmesi için
e¤itim kurumlar›n›n asistan ve e¤itimci say›lar›,
alt yap› özellikleri ve vaka say›lar› gibi özelliklerini içeren 12 sorudan oluflan bir anket düzenlendi (Tablo 1). Anketler Ankara’da çal›flan patoloji asistan temsilcileri taraf›ndan gerekli sorularda bölümdeki di¤er asistanlar›n fikirleri de
al›narak cevapland›r›ld›.
Anket sonuçlar› SPSS Windows Ver 11.0
program› arac›l›¤› ile bilgisayara girildi. ‹statatistiksel olarak ortalamalar›n karfl›laflt›r›lmas›nda t-test kullan›ld› ve p<0,05 de¤eri anlaml› olarak de¤erlendirildi.
BULGULAR ve TARTIfiMA
Çal›flma grubumuzun ilk toplant›s› bir kaos içinde, daha çok tan›flma ve bölümlerin rutin
çal›flma sistemlerinin anlafl›lmas› üzerine yo¤unlaflt›. Süregelen toplant›larda ise e¤itimimiz
ile ilgili konularda odaklanarak önemli tespitlerde bulunuldu. Hemen dikkati çeken noktalardan
biri her kurumun kendine özgü bir rutin iflleyiflinin oldu¤u ve bunun da sadece bir kuruma özgü
problemlere neden oldu¤uydu. Ayr›ca üniversite hastaneleri ve e¤itim hastanelerinin sorunlar›
da birbirinden farkl›yd›; dolay›s›yla bu farkl›l›k
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Tablo 1. Ankara’daki e¤itim kurumlar›n›n mevcut durumunun belirlenmesi için haz›rlanan anket formu.
1. Bölümünüzde kaç adet asistan bulunmaktad›r?
a) 1
b) 2-4 aras›
c) 5-7 aras›
d) 8 ve üzeri
2. Bölümünüzde kaç adet e¤itmen bulunmaktad›r?
Profesör :
Doçent
:
Yrd. Doç.
:
Uzman
:
3. Bölümünüzde kaç adet mikroskop bulunmaktad›r?
Tek Bafll› :
‹ki Bafll› :
‹kiden çok bafll›:
4. Bölümünüzde kaç adet teknisyen bulunmaktad›r?
a) 1
b) 2-4 aras›
c) 5-7 aras›
d) 8 ve üzeri
5. Asistan bafl›na düflen vaka say›s› kaçt›r?
Vaka say›s› = (Senelik Vaka Say›s›/Asistan Say›s›) x 4
Vaka say›s› =
6. E¤itim için ayr›lan haftal›k ders saati say›s› kaçt›r?
Olgu Sunumu
:
Ders
:
Seminer
:
Makale Sunumu
:
Klinikopatolojik toplant› :
8. Günlük ortalama fazla çal›flma saati (fazla mesai) say›s› kaçt›r?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4 ve üzeri
11. Makroskopi s›ras›nda e¤itmenin ay›rd›¤› zaman
Yok
Az
Yeterli
Çok yeterli
12. Mikroskopi bafl›nda ikili çal›flmaya e¤itmenin ay›rd›¤› zaman
Yok
Az
Yeterli
Çok yeterli

nedeniyle iki grubun sorunlar›na biraz farkl›
yaklaflmak gerekti¤i düflünüldü. Bununla beraber benzer problemler de mevcuttu ki bunlar zaten literatürde de tart›fl›lan evrensel problemlerdir. En önemlisi ise; genel olarak asistanlar aras›nda flikayetin memnuniyetten fazla olmas›yd›.
Anket sonuçlar› Tablo 2’de özetlenmifltir.
Bu anketten önemli sonuçlar ç›km›flt›r. Asistan
e¤itiminin ana unsuru olan e¤iticilerin da¤›l›m›,
üniversite ve e¤itim hastaneleri aras›nda farkl›l›k göstermektedir. Üniversitelerde asistan bafl›na düflen e¤itimci say›s› e¤itim hastanelerinden
iki kat daha fazlad›r (p<0,05). Bu anlaml› fark
asistan say›s›n›n farkl›l›¤›ndan de¤il, e¤itimci

say›s›n›n üniversitelerde daha fazla olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca üniversitelerde akademik ünvanl› e¤iticilerin de daha fazla olmas›
asl›nda pek de flafl›rt›c› olmayan bir sonuç olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Asistan say›s› ve teknisyen say›s› aç›s›ndan üniversite ve e¤itim hastanelerinde anlaml›
bir fark yoktu. Vaka say›s› ortalama olarak
22000 olup asistan bafl›na e¤itimi süresince (4
y›l) düflen vaka say›s› 15000 olarak hesapland›.
Vaka say›lar› ve asistan bafl›na düflen vaka say›lar› üniversite ve e¤itim hastanelerinde benzer
niteliktedir.
Patoloji asistan› e¤itimindeki temellerden
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Tablo 2. Ankara’daki patoloji uzmanl›k e¤itimi veren kurumlardaki e¤itici, asistan, olgu say›lar› ile bilimsel toplant›lar› içeren anket
sonuçlar›.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ort.

Asistan say›s›

5-7

≥8

5-7

5-7

≥8

≥8

2-4

5-7

5-7

≥8

5-7

5-7

E¤itmen say›s›
Profesör
Doçent
Yard›mc› Doçent
Uzman

8
2
0
0
6

7
0
1
0
6

6
0
1
0
5

5
0
2
0
3

8
0
2
0
6

11
0
0
0
11

10
2
4
2
2

17
8
6
1
2

13
8
1
0
4

11
5
1
3
2

7
2
2
2
1

9,4
2,5
1,8
0,7
4,4

Mikroskop say›s›
1 bafll›
2 bafll›
Çok bafll›

8
3
2
3

9
4
2
3

5
2
1
2

10
5
2
3

6
0
2
4

10
2
5
3

8
0
7
1

15
0
12
3

6
0
3
3

10
2
4
4

11
3
6
2

8,9
1,9
4,2
2,8

Teknisyen say›s›

≥8

5-7

5-7

5-7

≥8

≥8

5-7

≥8

≥8

≥8

2-4

≥8

Vaka say›s›

24000

30000

10000

10000

35000

24000

30000

22000

16000

30000

16000

22000

Vaka say›s› /asistan

16000

15000

6000

6000

17000

12000

40000

15000

12000

15000

12000

15000

Ders saati/hafta
Olgu sunumu
Teorik ders
Seminer
Makale
KPK

6,5
1
0
0,5
2
3

1,4
0,5
0
0,25
0,5
0,13

1,5
0,25
0
0,13
0,13
1

3,5
0,5
0
0,5
0,5
2

5,3
1
0
0,25
1
3

2,3
0,5
1
0,25
0,5
0

5,5
1
0
0,5
1
3

5,6
1
2
0,13
0,5
2

1,3
0
0
0,25
1
0

5,5
2
0
0,5
2
1

5,3
1
1
0,25
1
2

4,0
0,9
0,3
0,6
0,9
1,5

Ortalama fazla mesai saat/gün

3

4

3

3

2

2

4

4

2

3

3

3

KPK: Klinikopatolojik konferans, Ort.: Ortalama

bir di¤eri olan mikroskop, nicel olarak üniversite ve e¤itim hastanelerinde benzer iken nitelik
olarak farkl›l›k göstermektedir. E¤itim mikroskopu olarak tan›mlanan ≥2 bafll› mikroskop say›s› üniversitelerde e¤itim hastanelerine k›yasla
daha fazla say›dad›r (p=0,045). Üniversitelerde
2 bafll› mikroskop say›s›n›n fazla olmas› bu fark› yaratan unsurdur. Nitekim 3 ve 5 bafll› mikroskop say›lar› üniversite ve e¤itim hastanelerinde ayn›d›r. E¤itim mikroskopu say›s›n›n 6
e¤itim hastanesinden 5’inde asistan say›s›ndan
az olmas› da dikkat çekicidir.
Kurumlarda yap›lan e¤itim toplant›lar›
haftada 1,25 ila 6,5 saat aras›nda de¤iflmektedir.
E¤itim hastanelerinde ortalama haftal›k toplant›
saati 3,4 iken üniversite hastanelerinde bu 4,62
saattir; fark anlaml› de¤ildir. Ancak tüm kurumlar aras›nda yaln›zca 3 tanesinde teorik asistan
dersi verilmektedir. Teorik asistan dersinden kas›t t›p fakültesinde oldu¤u gibi patoloji dersi anlat›m›d›r.
‹fl yo¤unlu¤u aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, tüm
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kurumlarda asistanlar fazladan en az 2 saat mesai yapmaktad›r ve 3 (%27) kurumda mesai saati 12 saatin üzerindedir. Asistan ifl yo¤unlu¤unu
gösterebilen di¤er bir oranda e¤itimci bafl›na düflen asistan say›s›d›r. Üniversitelerde e¤itici bafl›na düflen asistan say›s› e¤itim hastanelerinin
yaklafl›k yar›s›d›r (p=0,009).
Ankette sorulan son sorularda mikroskopi
ve makroskopi için ayr›lan zaman›n yeterlili¤i
de¤erlendirilmifl olup sonuç olarak mikroskopiye oranla makroskopiye daha az zaman›n ayr›ld›¤› düflünülmektedir. %55 merkezde makroskopiye yeterli zaman ayr›lmad›¤› belirtilmifltir.
Buna karfl›n 11 merkezin sadece 3’ünde (%27)
mikroskopiye yeterli zaman ayr›lmad›¤› düflünülmektedir.
Patoloji e¤itimini etkileyen faktörler tart›fl›l›rken bunlar› ikiye ay›rma gere¤i duyuldu. Biri e¤itim ile direkt iliflkili faktörler:
• E¤itmenin niteli¤i ve say›s›
• Laboratuvar donan›m›
• Gelen materyalin yeterlili¤i ve çeflitli¤i
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•
•
•
•
•

E¤itim süresi
E¤itim toplant›lar›
Geri bildirim ve de¤erlendirme
E¤itimin içeri¤i
Asistan say›s›
Bir di¤eri de asistan›n zaman›n› verimli
geçirememesine neden olan durumlar. Rutin iflleyifl s›ras›nda k›s›tl› rapor etme süresinde asistan›n o vaka üzerinde çal›flmaya yeterli vakti olmuyor. Bu nedenle asistan›n kendi e¤itimi için
zaman yaratmas› gerekiyor. Bu zaman›n tasarruf edilebilece¤i alanlar:
Gün içerisinde gerek mikroskopi ve gerekse makroskopi için ayr›lm›fl belirli zamanlar olmas›. Bu sürelerin efektif kullan›m› için gerekli
tedbirlerin al›nmas› (telefon ba¤lamamak, hasta
yak›nlar›n› bölüm içine kabul etmemek gibi).
Kalifiye eleman gerektirmeyecek, asistan›n e¤itimine ek bir katk›da bulunmayacak görevlerin asistana verilmemesi. Örne¤in; küçük
biyopsilerin makroskopi teknisyenleri taraf›ndan örneklenmesi, mikroskopi bafl›nda bilgisayarla rapor edilemeyen vakalar›n t›bbi sekreterce yaz›lmas› gibi.
Yap›lan iflin kalitesini ve ayr›lan süreyi belirleyen baflka bir unsur da fiziki flartlar:
Her asistan›n kendi vakalar›n› takip edebilece¤i bir masas›, kiflisel bir mikroskobu, literatüre an›nda ulaflabilece¤i veri taban›na sahip bir
bilgisayar ve herhangi bir verisini (örn. tan›s›n›)
girerek eski vakalardan döküm alabilece¤i bir
bilgisayar arflivinin bulunmas›; yeterli say›da
makroskopi kabini olmas›, makroskopinin yeterli bir havaland›rma sisteminin bulunmas›,
makroskopi odas›n›n dezenfeksiyon kurallar›na
uygun düzenli temizli¤inin yap›lmas›, asistan›n
enfeksiyonlardan korunmas›n› sa¤layacak gözlük, önlük, maske vb. teçhizat›n sa¤lanmas›,
asistanlar›n immünizasyon durumlar›n›n belirlenip gerekli afl›lar›n ve rapellerinin yapt›r›lmas›.
E¤itici kadronun e¤itim konusunda gönüllü olmas› tabiî ki e¤itim kalitesini temel olarak
belirler.
Makroskopi e¤itimi tart›fl›ld› ve ö¤renme
sürecinin aflamalar› taraf›m›zdan flöyle tan›m-

land›: 1) Önce e¤iticiyi gözlemek, 2) Sonra e¤iticinin gözlemi alt›nda yapmak. Bu aflamalarda
sözü geçen e¤itici; k›demli asistan olmamal›d›r.
Daha sonra farkl›l›¤›/zorlu¤u olan vakalar›n k›demli asistana dan›fl›lmas› hem k›demli asistan›n farkl›/zor vakalar görmesini ve hem de e¤iticiye gösterilmesi gereken vakalar›n do¤ru seçiminin yap›larak zaman kazan›lmas›n› sa¤lar.
Mikroskop bafl› e¤itim bizce patoloji e¤itiminin bel kemi¤ini oluflturuyor. Okunan unutulabiliyor, ancak görülen hemen hiç unutulmuyor! Mikroskopiye ayr›lan sürenin miktar› de¤il,
nas›l geçirildi¤i önemli.
Bölüm içi yap›lan konsültasyonlar asistan
için farkl› bak›fl aç›lar›n› ö¤renebilece¤i bir f›rsatt›r. Asistan›n bundan faydalanabilmesi için
konsültasyonun iki bafll› mikroskopta veya asistan›n orada bulunmad›¤› bir zamanda (örn.
Makroskopi s›ras›nda) yap›lmamas›na özen gösterilmelidir. Hatta bölüm içi konsültasyon saati
planlanarak toplu bak›fl yap›labilinir.
E¤itim setleri yeni gelen asistan›n histoloji ö¤renmesi, k›demli asistan›n da yaklaflan s›nav›na haz›rlanmas› için yararl› olabilir.
Patoloji bölümleri aras›nda, gelen materyalin çeflitlili¤i aç›s›ndan farkl›l›klar vard›r. Bu
farkl›l›klar de¤erlendirilerek karfl›l›kl› rotasyonlarla asistanlar›n e¤itimi tamamlanabilir. Otopsi
rotasyonlar› histolojinin ö¤renilmesi için asistanl›¤›n ilk senesinde yapt›r›labilir. Laboratuar
rotasyonu da di¤er rotasyonlar kadar önemlidir.
Çünkü patoloji konusunda deneyimi olmayan
teknisyenleri e¤itmek ço¤u yerde patologlar›n
sorumlulu¤undad›r.
Asistan e¤itimi teorik bilgilerle desteklenmelidir. Uygulanabilecek toplant›lar:
• Teorik asistan dersi
• Bilinmeyen olgu
• Günün preparat›
• Olgu sunumlar›
• Seminerler
Sadece asistan de¤il! E¤itmenler de bilgi
birikimlerini aktarmal›!
• Makale saati
• Klinikopatolojik toplant›lar
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- Mortalite/morbidite
- ‹lginç olgular
- Tümör konseyi
E¤iticilerin gerek bilinmeyen olgu serileriyle deneyimlerini ve gerekse de teorik asistan
dersleri ve seminerlerle bilgilerini aktarmalar›
yararl› olacakt›r. Yeterli e¤itici say›s› veya her
konuda uzman e¤iticisi olmayan yerler de göz
önüne al›narak, kurumlar›n seminer programlar›
tüm asistanlara aç›k hale getirilebilir. Genelde
sabah saatlerinde yap›lan bu toplant›lara kat›l›m
konusunda destekleyici olunmal›d›r.
Verilen e¤itimin ölçümünün de yap›lmas›
gerekir. Gerek uzmanlara gerekse de asistanlara
uygulanacak s›nav bu amaca hizmet edebilir.
Kurum içi s›nav›n yan› s›ra tek merkezli bir s›nav›n tüm asistanlara uygulanmas›, e¤itimin sadece asistanlar aras›nda de¤il kurumlar aras›nda
da ölçümünü sa¤lar.
Geri bildirim gizli, tüm çal›flanlar› kapsayacak flekilde ve yaz›l› olmal›d›r. Senede en az
bir defa (iste¤e ba¤l› tekrar edilebilir) olmal›d›r.
Sonuçlar, bölüm baflkan› veya bölüm flefi taraf›ndan söz konusu kifli ve kiflilere, hedef göstermeden ve yap›c› bir dille bildirilmelidir. De¤erlendirme, e¤itimle ilgili bütün süreçlerde geri
bildirime katk›da bulunmas› ve e¤itimin kalitesini göstermesinden dolay› önemli ö¤elerden biri olarak uygulanmaktad›r. ACGME tüm bu 6
temel prensibin de¤erlendirilmesinde çeflitli
yöntemler önermektedir. Bu yöntemlerin nas›l
uygulanaca¤›, avantaj ve dezavantajlar› ve hangi prensibin hangi yöntemle test edilece¤i kitapç›k halinde yay›mlanm›flt›r (2).
Sonuç olarak asistan›n birinci görevi e¤itim almakt›r. Rutin ad› alt›nda yapt›klar› tabiî ki
e¤itiminin materyalini oluflturur. Ancak bunun
s›n›rlar›n› do¤ru ve objektif olarak çizmek e¤iticilerin üzerine düflmektedir. Biz asistanlar›n gö-
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zünde ise ‘asistan’: t›bbi ve patoloji bilgisi üst
düzeyde olan, yard›mc› personelle iliflkilerini
düzenleyebilen, cerrahlar ile nas›l konuflulmas›
gerekti¤ini bilen, tek bafl›na bir laboratuvar yönetebilen ve bunun için e¤itimini en üst düzeyde almas› gereken çal›fland›r.
Asistan e¤itimi konusunda Ankara Patoloji Derne¤i çat›s› alt›nda düzenlenen “Patoloji
Uzmanl›k E¤itimi Paneli” yard›m›yla asistanlar›n bir çal›flma grubu oluflturmas› sa¤lanm›fl;
mevcut elde edilen bilgiler de bu grubun çal›flmalar› ile oluflmufltur. Bu panel Türkiye’de patoloji uzmanl›k e¤itiminin gelifltirilmesi ve standardizasyonu için önemli bir bafllang›çt›r. Bu
platformda uzmanl›k e¤itimi alan doktorlar›n da
temsil edilmesi önemli bir detayd›r. Biz Ankara’
da patoloji e¤itimi alan asistanlar›n temsilcileri
olarak, asitan e¤itimi konusunda bundan sonraki yap›lacak çal›flmalara destek olmak için, bu
grubun dernek çat›s› alt›nda tüzel kimli¤inin
oluflturulmas›n› ve de asistanlar›n da e¤itim komisyonlar›nda temsil edilmesinin yararl› olaca¤›n› düflünüyoruz.
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