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ABSTRACT

Bu çal›flman›n amac›, patolojide asistan e¤itimini e¤itmen gözü ile tart›flmak ve sorunlar› ortaya koymakt›r.
Bu amaçla, 4 Üniversite, 5 E¤itim hastanesi ve Gülhane
Askeri T›p Akademisi’nin asistan e¤itiminden sorumlu
temsilcileri bir araya gelerek, kurumlar›n hizmet kapasitelerini ve bu kurumlarda çal›flan e¤itmenlerin asistan
e¤itimi konusundaki düflüncelerini ortaya koymak için
2 tip anket formu düzenlemifllerdir.

The aim of this study is to discuss the training of pathology residents from the points of wave of themselves and
their tutors and reveal the problems.

Anket sonuçlar›na göre, ö¤retim eleman›, biyopsi ve sitoloji say›lar›n›n genel olarak tüm kurumlar için yeterli oldu¤u görülmüfltür. Tüm kurumlar›n, histokimya ve
immünhistokimyasal incelemeleri yapabildi¤i, ancak
immünflöresan incelemenin sadece bir e¤itim hastanesinde uyguland›¤› saptanm›flt›r. ‹ki E¤itim hastanesinde
asistan yetki ve sorumlulu¤unun anlat›ld›¤› yaz›l› görev
tan›mlamas›na ait herhangi bir doküman›n bulunmamas› çarp›c› bulunmufltur. Dikkat çekici sonuçlardan
bir di¤eri, e¤itmenlerin asistan›n görev tan›m› ve kendilerinin asistan e¤itimindeki sorumluluklar›na dair oldukça heterojen cevaplar vermifl olmas›d›r. E¤itimcilerin makroskopi e¤itimine ay›rd›¤› süre, e¤itimciler taraf›ndan %58 gibi yüksek bir oranda yetersiz görülmüfltür. Ayr›ca, asistan ve e¤iticiler hakk›ndaki yaz›l› geri
bildirim uygulamas› sadece 2 üniversitede mevcut iken,
kat›l›mc›lar s›ras›yla %95.4 ve %93.8 oranlar›nda bu
bildirimlerin tüm kurumlar için uygulanmas› gereklili¤ine inand›klar›n› belirtmifllerdir.

Anahtar sözcükler: Üniversite, devlet hastanesi, asistan görev tan›m›

For this purpose, representatives of 4 Universities, 5
State hospitals and Gülhane Military Medical Academy
have prepared 2 types of questionnaires in order to the
serving capacities of their institutions and the opinions
of the tutors working in that departments on training of
pathology residents.
According to the results, the number of biopsy and
cytological materials together with number of faculty is
sufficient for all institutions. Both histochemistry and
immunohistochemistry have been applied in all institutions. However, only one state hospital has been performing immunoflourescence technique. It is noticeable to
see 2 state hospitals do not have any documents on written job description, which summarizes the authority
and responsibility of the pathology residents. Another
significant conclusion is that the answers of the tutors
for the assistant’s job description and their responsibility in the training process are very heterogeneous. Time spent for gross examination by tutors was found to
be insufficient by 58% of themselves. Although “written
feedbacks for residents and tutors” is only being applied in 2 Universities, the majority of the tutors who have participated in the questionnaire have agreed upon
the necessity of them for all institutions (95.4% and
93.8%, respectively).
Key words: University, state hospital, resident job description
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G‹R‹fi
Türkiye çap›nda patolojide asistan e¤itimi
veren kurumlar aras›nda standart bir e¤itim
program› bulunmamaktad›r. Asistanlar›n e¤itim
süreleri boyunca, mesleki yeterlilik aç›s›ndan
de¤erlendirilme kriterleri de subjektif olup, kurumdan kuruma farkl›l›k göstermektedir. Kurumsal farkl›l›klar›n ötesinde her kurumun kendi içinde hem e¤itici hem de asistan aç›s›ndan
e¤itim standardizasyonunu engelleyen faktörler
bulunmaktad›r.
Bu çal›flman›n amac›, Ankara’da patoloji
uzmanl›k e¤itimi veren on kurumun e¤itim alt

yap›s›n› ve e¤iticilerin e¤itime bak›fl aç›lar›n›,
anket çal›flmas› ile ortaya koymakt›r.
GEREÇ ve YÖNTEM
Ankara ili s›n›rlar› içerisinde, patolojide
uzmanl›k e¤itimi veren 4 Üniversite, 5 E¤itim
hastanesi ve Gülhane Askeri T›p Akademisi’nin
asistan e¤itiminden sorumlu temsilcileri bir araya gelerek, kurumlar›n hizmet kapasitelerini ve
bu kurumlarda çal›flan e¤itmenlerin asistan e¤itimi konusundaki düflüncelerini ortaya koymak
için 2 tip anket formu düzenlemifllerdir (anket
formu 1 ve anket formu 2). Anket sonuçlar› bu

Anket formu 1. E¤itim kurumlar›n›n alt yap› ve e¤itim programlar›n› belirleme anketi.
1. Bölümünüzde kaç adet asistan bulunmaktad›r?
a) <2
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 y›ll›k sitoloji ve biyopsi say›s› kaçt›r?
4. E¤itim için ayr›lan haftal›k ders saati say›s› kaçt›r?
Olgu Sunumu
: ….
Ders
: ….
Seminer
: ….
Makale Sunumu
: ….
Klinikopatolojik toplant› : ….
5. Günlük, haftal›k ve y›ll›k ders program›n›n var olup olmad›¤›n› iflaretleyiniz.
Var
Yok
Günlük ….
….
Haftal›k ….
….
Y›ll›k
….
….
6. Günlük ortalama fazla çal›flma saati (fazla mesai) say›s› kaçt›r?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4 ve üzeri
7. Uzmanl›k ö¤rencisi ve e¤itici yaz›l› geri bildirimi
Var
Yok
8. E¤itici yaz›l› geri bildirimi
Var
Yok
9. Güncel literatür takibi amac› ile kullanabilece¤iniz veritaban› veya ücretsiz kullan›m hakk›na sahip bir kütüphane üyeli¤iniz bulunuyor mu?
10. Histokimya, immünhistokimya, elektron mikroskopi ve moleküler çal›flma yap›l›yor mu?
11. Patoloji asistan e¤itiminize iliflkin afla¤›daki bafll›klar› içeren bir e¤itim program›n›z var m›?
Amaç ve ö¤renim hedefleri
E¤itim plan›
E¤itim olanaklar›
Standart e¤itim program›
12. Her y›l güncellenen Asistan Kiflisel E¤itim Dosyan›z bulunmakta m›d›r?
13. Kurumunuzda asistan e¤itim programlar› ile ilgilenen bir birim var m›d›r?
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Anket formu 2. E¤iticilerin patoloji uzmanl›k e¤itimine bak›fl aç›lar› anketi.
Yafl:
Cinsiyet:
Hizmet Süresi:
Varsa akademik ünvan:
Sizce asistan›n görev tan›m› nedir?
Asistan e¤itimindeki sorumlulu¤unuzun ne oldu¤unu düflünüyorsunuz?
E¤itime ay›rd›¤›n›z zaman yeterli mi?
Evet
Hay›r
Mikroskopi
Makroskopi
Yap›land›r›lm›fl e¤itim
Kurumunuzda eksik oldu¤unu düflündü¤ünüz alan veya alanlar ile ilgili rotasyona s›cak bak›yor musunuz?
Evet Hay›r
Asistan s›nav›n›n gereklili¤ine inan›yor musunuz?
Evet Hay›r
Araflt›rma yapmak asistan e¤itimi için zorunluluk mudur?
Evet Hay›r
Asistan e¤itiminde asistan geri bildirimine inan›yor musunuz?
Evet Hay›r
Asistan e¤itiminde e¤itici geri bildirimine inan›yor musunuz?
Evet Hay›r

yaz›da bulgularda sunulmufltur. Anket sonuçlar›n›n ayr›ca tart›flmas› bu derginin bir di¤er makalesinde de tart›fl›lmaktad›r.
BULGULAR
Anket sonuçlar›ndan elde edilen verilere
göre, 4 üniversite hastanesinde toplam 22 profesör, 12 doçent, 5 yard›mc› doçent ve 8 uzman
çal›flmakta iken, 5 e¤itim hastanesinde 8 flef, 5
flef yard›mc›s›, 8 baflasistan ve 25 uzman›n görev yapt›¤› belirlendi. fief kadrosunda görev yapanlar›n, 2’si profesör, 5’i doçent idi. Gülhane
Askeri T›p Akademisi’nde (GATA), 2 profesör,
4 doçent, 2 yard›mc› doçent ve 3 uzman çal›flmakta idi.
Asistan say›lar›na bak›ld›¤›nda, 4 üniversite hastanesinin 3’ünde 5-7 aras›, birinde sekizden fazla, e¤itim hastanelerinin ikisinde 8 den
fazla, ikisinde 5-7 aras› asistan›n görev yapt›¤›
saptand›. GATA’daki asistan say›s› 2-4 aras›nda
idi. Bu rakamlardan elde edilen ortalamalara bak›ld›¤›nda, asistan bafl›na düflen ortalama e¤itici
say›s› üniversiteler için 1-2.6, e¤itim hastaneleri
içi 0.8-2.4, GATA için 2.7-5.5 aras›nda bulundu.
Tablo 1’de ayr›nt›l› olarak verilen kurumlar›n biyopsi ve sitoloji say›lar›, kurumlar›n
asistan say›s› ile karfl›laflt›r›larak, üniversiteler,
e¤itim hastaneleri ve GATA için bir asistan›n

y›ll›k inceledi¤i ortalama vaka say›lar› hesapland› (Tablo 2).
Kurumlarda e¤itim için ayr›lan sürelere
bak›ld›¤›nda, üniversitelerde makale, olgu sunumu, ders ve seminerler için ayr›lan asgari sürenin ayda 4 saat, azami sürenin ise ayda 17 saat
oldu¤u görüldü. Bu süreler e¤itim hastaneleri
için s›ras› ile ayda 2 saat ve ayda 7 saat idi. Klinikopatolojik toplant›lar›n da benzer flekilde
üniversitelerde e¤itim hastanelerine göre daha
fazla yap›ld›¤› dikkati çekti; üniversitelerde haftada asgari 12 saat, azami 24 saat, e¤itim hastanelerinde ayda asgari 1 saat, azami 12 saat.
Tüm üniversitelerin ve e¤itim hastanelerinden ikisinin, asistan e¤itiminde uygulad›klar›
günlük, haftal›k ve y›ll›k ders programlar› oldu¤u görüldü. E¤itim hastanelerinin sadece birinde böyle bir düzenlemenin olmad›¤› dikkat çekici idi. Bir e¤itim hastanesinde y›ll›k program›n
oldu¤u görüldü. GATA’n›n haftal›k ve y›ll›k
ders program› oldu¤u tespit edildi.
Çal›flmaya kat›lan tüm kurumlarda histokimyasal ve immünhistokimyasal incelemelerin
yap›labildi¤i görüldü. Buna karfl›n immünflöresan inceleme üniversiteler ve GATA hariç sadece bir e¤itim hastanesinde uygulanmakta idi.
‹mmünflöresan boyama tekni¤ini kullanmayan
bir e¤itim hastanesinin SISH tekni¤ini kulland›¤› belirlendi. Tüm üniversitelerde elektron mik29
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Tablo 1. E¤itim kurumlar›n›n y›ll›k biyopsi ve sitoloji materyali ve asistan say›lar›.
Üniversite hastaneleri

E¤itim hastaneleri

Biyopsi
23.500
20.000
10.000
22.000

Sitoloji
13.200
15.000
6500
12.500

Asistan say›lar›

>8
5-7
5-7
5-7

Biyopsi
13.000
22.000
18.000
15.000
14.000
Asistan say›lar›

GATA
Sitoloji
12.000
8000
15.000
7000
6000
5-7
5-7
>8
>8

Biyopsi
16.000-17.000

Sitoloji
12.000-13.000

Asistan say›lar› 2-4

Tablo 2. Kurumlarda çal›flan asistanlar›n inceledi¤i y›ll›k ortalama olgu say›lar›.

Biyopsi / asist say›s› / y›l
Sitoloji / asist say›s› / y›l

Üniversite hastaneleri

E¤itim hastaneleri

GATA

2350-4400

1850-2800

4125-8250

929-3000

770-2400

3125-6250

Tablo 3. E¤iticiler aç›s›ndan “asistanlar›n görev tan›mlar›”.
• Özveri ile çal›flma
• Makroskopik de¤erlendirme yapma
• Mikroskopik tarif yapabilme, ön tan› de¤erlendirebilme, uygun boya isteyebilme, kitaplardan uygun yerleri okuyabilme
• Rutin iflleyiflte ö¤renebildi¤ini ö¤renme
• Rutin iflleyifle kat›lma
• Makale, seminer sunma
• Teorik bilgi edinme
• Yenilikleri ve güncel patoloji bilgilerini takip etme
• Branfl› ile ilgili bölüm d›fl› toplant›lara (kongre, sempozyum, kurs vs vs) kat›lma
• Hastalar›n eksik bilgilerini klinik ile iletiflim kurarak ö¤renme
• Ulusal ve uluslararas› kongre ve sempozyumlarda sunum yapma
• Bilimsel bir çal›flma planlama, uygulama ve yaz›m aflamas›nda bulunma
• Kendinden sonra gelenlerin e¤itimi ile ilgilenme
• Hocalar›n›n verdi¤i tüm görevleri yapma
• Bulundu¤u kurum ve ortam flartlar›na uyum sa¤lama
• Rutin laboratuvar tekniklerini uygulama (doku takibi, bloklama, gömme, kesit alma, boyama, immünhistokimyasal boyama ve
histokimyasal boyama)
• Bilimsel ve e¤itim çal›flmalar›nda ö¤retim üyelerine yard›m etme
• Rutin iflleyiflte insiyatif kullanarak iflleyifli de¤ifltirmeye çal›flmama
• Otopsi yapma ve rapor haz›rlama
• “Frozen” kesme, boyama ve ön tan› verme
• T›p ö¤rencilerine laboratuvar dersi verme
• Klinikopatolojik toplant› sunma
• ‹ngilizce ve Türkçe makale yazm

roskopi ünitesi ile birlikte moleküler çal›flmalar›n yap›ld›¤› belirlenmifl olmas›na karfl›n, e¤itim
hastanelerinin hiçbirinde elektron mikroskopik
inceleme yap›lmad›¤› görüldü. GATA’da, elektron mikroskopunun yeni al›nd›¤› ve PCR ile
birlikte kurulma aflamas›nda oldu¤u bilgisine
ulafl›ld›.
Tüm kurumlarda güncel literatür takibi
amac› ile kullan›lan veritaban› ya da ücretsiz
30

kullan›m hakk›na sahip bir kütüphane üyeli¤i
bulundu¤u görüldü.
Bir e¤itim hastanesi hariç tüm kurumlarda
ek mesai yap›ld›¤› tespit edildi. Bu süre üniversite hastanelerinin %50’si, e¤itim hastanelerinin
%40’› ve GATA için 4 saatten fazla idi. Üniversitelerdeki minimum ek mesai saati 2 saat, e¤itim hastanelerinde ise 1 saat idi. Bir e¤itim hastanesinde ek mesai yap›lmad›¤› belirlendi.

E¤itici gözüyle patoloji uzmanl›k e¤itimi: Anket sonuçlar›

Tablo 4. E¤iticiler aç›s›ndan, e¤iticilerin asistan e¤itimindeki sorumluluklar›.
Asistan›n görev tan›m› içinde olanlar›n hepsini asistana ö¤retebilmek !!!
• Makroskopi ve mikroskopik incelemede temel bilgileri vermek (tan› algoritmalar›n›n, IHK, HK gibi özel tan› yöntemlerinin sistematik
flekilde ö¤retilmesi)
• Asistan e¤itiminde asistan›n k›demine göre yol göstermek
• Deneyim aktar›m›nda teorik ve pratik olarak bilgi aktar›m›
• Proje yazma, araflt›rma yapma, sonuçlar›n› yazmay› ö¤retmek
• Etik, ekip çal›flmas›, hekim-hekim, hasta-hekim iliflkilerinde beceri ve tutum rol model olmak, kolaylaflt›r›c› rol oynamak
• Patoloji uzman› olman›n bilincini ve sorumlulu¤unu ö¤retmek
• Do¤ru kaynaklardan do¤ru ve etkili ö¤renimi sa¤lamak için rol göstermek
• Klinik çal›flmalara uyumunu sa¤lamak
• Akademik ve özel hayat sorunlar›nda dan›flman olmak (k›lavuz olmak)
• Ö¤renci dersi gibi asistan dersi vermek
• Asistan dersi vermek ve derslerini aral›kl› olarak tekrarlamak
• Metodoloji ö¤retmek
• Rotasyonlarla, e¤itiminin verilemedi¤i konularda eksi¤ini giderebilmek
• Meslek ilkeleri ve tak›m çal›flmas›n› ö¤retmek
• ‹steyen asistana araflt›rma imkan› tan›mak
• Bu branfl› sevip sevmeyece¤ine karar vermesinde yard›mc› olmak
• Bilgisayar ortam›n›n çok faydal› ve kaç›n›lmaz oldu¤unun fark›nda olmas›n› sa¤lamak
• Asistan› e¤itimi s›ras›nda denetlemek
• Birinci görevlerinin hastaya zarar vermemek oldu¤unu ö¤retmek
• Ulafl›labilir olmak
• Analiz ve sentezi ö¤retmek
• E¤itim sonras› meslek hayat›n› planlamada yard›mc› olmak ve gerçeklefltirme aflamas›nda destek olmak
• Asistan e¤itimini planlamak, organize etmek, içeri¤ini belirlemek ve seviye tespiti yapmak

Tablo 5. Ankara ili s›n›rlar›ndaki e¤itim kurumlar›n›n rotasyon ihtiyac› duyduklar› konular ve kurumlarda e¤itim verilebilecek
konular.
‹htiyaç duyulan konular

E¤itim verilebilecek konular

Otopsi
Akci¤er patolojisi
Kemik ili¤i patolojisi
Kemik patolojisi
Fötal otopsiler
Jinekopatoloji
Nefropatoloji
Sitoloji
Dermatopatoloji
Karaci¤er patolojisi
Nonneoplastik akci¤er hastal›klar›

Nefropatoloji
Karaci¤er patolojisi
Hematopatoloji
Dermatopatoloji
Kemik ve yumuflak doku patolojisi
Tiroid patolojisi
Transplantasyon patolojisi
Nöropatoloji
Gastrointestinal sistem patolojis‹
Lenfomalar
Bafl boyun patolojisi
Sitopatoloji
Üropatoloji
GIS patolojisi
Genel patoloji
Kas patolojisi
Oral patoloji
Meme patolojisi

‹ki üniversite hariç, di¤er kurumlarda hem
e¤iticiler hem de asistanlar için uygulanan bir
yaz›l› geri bildirim program› olmamas› dikkat
çekici idi.
Tüm üniversitelerde ve GATA’da, asistan
yetki ve sorumlulu¤unun fark›ndal›¤› aç›s›ndan
uygulanmakta olan bir e¤itim program›, asistan
kiflisel e¤itim dosyas›, asistan karnesi ve asistan
e¤itimi ile ilgili bir birim oldu¤u görüldü. Buna

karfl›n 2 e¤itim hastanesinde bu dokümanlar›n
herhangi birinin ya da e¤itim ile ilgili bir birim
olmamas› çarp›c› idi. ‹ki e¤itim hastanesinde
e¤itimden sorumlu bir birim olmas›na karfl›n,
sadece e¤itim program›n›n oldu¤u ve kiflisel
e¤itim dosyas› ile karnelerin düzenlenmedi¤i
görüldü. Sadece bir e¤itim hastanesinde asistan
kiflisel e¤itim dosyas›n›n kullan›ld›¤› belirlendi.
‹lgili kurumlarda çal›flan e¤iticilere da¤›t›31
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lan 2. ankete toplam 65 e¤itici kat›ld›.
E¤iticilerin asistanlar›n görev tan›mlar›na
ve kendilerinin e¤itimdeki sorumluluklar›n›n ne
oldu¤una iliflkin sorulara verdikleri cevaplar oldukça farkl› idi ve k›saca Tablo 3 ve Tablo 4’de
özetlenerek sunuldu.
E¤iticiler taraf›ndan, kendilerinin mikroskopi e¤itimine ay›rd›klar› sürenin yetersiz oldu¤unu düflünen 13 kifli (% 20), makroskopi e¤itimine ay›rd›¤› sürenin yetersiz oldu¤unu düflünen 38 kifli (%58), yap›land›r›lm›fl e¤itime ay›rd›¤› sürenin yetersiz oldu¤unu düflünen 20 kifli
(%31) vard›. Bu oran›n özellikle makroskopi
e¤itimi için %58 gibi yüksek bir oran olmas›
dikkat çekici idi.
Bu çal›flma kapsam›ndaki kurumlar›n sadece ikisinde, hem asistanlar hem e¤iticiler için
yaz›l› geribildirim uygulan›yor olmas›na karfl›n,
geribildirim uygulamas›n›n yap›lmas› gereklili¤i konusunda neredeyse tam fikir birli¤i oldu¤u
görüldü. Asistanlar ve e¤iticilerin her ikisi için
de geri bildirim uygulamas› yap›lmas› gerekti¤ini düflünenlerin oranlar› s›ras›yla %95.4 ve
%93.8 idi.
Ankete kat›lan 65 e¤iticinin % 89’u (58/65
kifli) asistan s›nav›n›n bir gereklilik oldu¤unu
düflünüyordu.
Benzer flekilde, bir asistan›n uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda araflt›rma yapmas› da bir gereklilik olarak %78.5 oran›nda (51/65 kifli) kabul
gördü.
“Kurumunuzda eksik oldu¤unu düflündü¤ünüz alan ya da alanlar ile ilgili rotasyona s›cak bak›yor musunuz?” sorusunun cevab›
%96.9 oran›nda (63/65 kifli) “evet” oldu. Kurumlar›n ihtiyaç duydu¤u rotasyon konular›, ayn› kurumlar›n e¤itim verebilecekleri rotasyon
konular› tablo 5 de sunulmufltur.
TARTIfiMA ve SONUÇ
Bu çal›flmada, Ankara’da asistan e¤itimi
veren kurumlar›n, asistan e¤itiminde çok önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz kurumsal alt yap›
bilgileri yan› s›ra, e¤iticilerin asistan e¤itimi ko32

nusundaki belli bafll› baz› konulardaki fikirlerini
sorgulad›¤›m›z 2 adet anket düzenledik. Genel
olarak görüldü ki, kurumlar›n bar›nd›rd›¤› asistan say›lar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, temel patoloji e¤itiminin önemli bir parças›n› oluflturan biyopsi ve sitoloji say›lar› yeterlidir. Ancak, özellikle hem eriflkin hem fötal otopsiler konusunda,
üniversite hastaneleri d›fl›nda materyal yetersizli¤i nedeni ile asistanlar›n rotasyona gönderilmesi istemi mevcuttur. Bu ortak eksiklik d›fl›nda kurum baz›nda materyal yetersizli¤i olan di¤er konular, kemik ve kemik ili¤i patolojisi, karaci¤er, böbrek ve akci¤erin nonneoplastik hastal›klar›, dermatopatoloji ve sitoloji olarak belirlenmifltir. ‹lgi çekici olan bir gözlem, otopsiler
konusundaki ortak rotasyon ihtiyac›n›n belirlenmesine karfl›n, bu konuda asistanlar› rotasyona
kabul edebilecek bir kurumun saptanamam›fl olmas›d›r.
Anket sonuçlar›ndan ç›kan bir baflka çarp›c› gözlem de, e¤iticiler taraf›ndan asistan›n görev tan›m› ile birlikte kendilerinin asistan e¤itimindeki sorumluluklar›n›n oldukça genifl kapsaml› yap›lm›fl olmas›d›r. Bu durum, kurumlar
aras› bir e¤itim standart›n›n belirlenmemifl olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Günümüzde t›p fakültesi ö¤rencilerinin de
e¤itiminde uygulanmakta olan yaz›l› geri bildirimlerin, sadece 2 üniversitemizde uygulan›yor
olmas›na karfl›n, hem e¤itici hem asistanlar için
s›ras›yla %93.8 ve %95.4 gibi çok yüksek oranlarda yap›lmas›n›n uygun bulunmas›, bu konudaki eksikli¤i ortaya koymufltur.
Mikroskopi ve yap›land›r›lm›fl e¤itimle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, e¤iticilerin makroskopi e¤itimine ay›rd›¤› süre, ankete kat›lan 65 e¤iticiden
38’i (%58) taraf›ndan yetersiz bulunmufltur. Pek
çok kurumda, makroskopik örneklemeyi asistanlar›n yapt›¤› dikkate al›n›r ise, tan› kalitesi
aç›s›ndan e¤itimciler taraf›ndan bu konuya daha
fazla zaman ayr›lmas› gerekti¤ini söylemek
yanl›fl olmaz.
Sonuç olarak, patolojide asistan e¤itiminin
bir standardizasyona kavuflmas›n›n patolojide
e¤itim kalitesini yükseltece¤ine inan›yoruz.

