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FORM-4

TÜRK KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK
KURULU
EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

DEĞERLENDİRME GERİ-BİLDİRİM
RAPORU
(TKDCD-YYK ziyareti sonrası komisyon tarafından doldurulması gereken form)
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Ziyaret raporu aşağıdaki bölümleri ve bilgileri içermelidir.
Bu raporun en geç 1 ay içinde tamamlanarak TKDCD-YYK'na iletilmesi
gerekmektedir.
1. AD, eğitim sorumlusu, öğretim üyeleri, eğitilenler ile ilgili temel
bilgiler.
Eğitim sorumlusu, diğer tüm eğitmenler ve eğitilenlerin adres, isim, mezuniyet
tarihi, uzmanlık sertifikalarına ait tarih-alındığı yer, varsa özel eğitmen sertifikası,
üyesi olduğu ulusal veya uluslararası profesyonel topluluklar, son 5 yıl içinde
katıldığı toplantılar, son 5 yıl içindeki bilimsel yayınları, aldığı özel eğitimler, diğer
hastanelerdeki farklı eğitmenlerle ilişkileri, kurumda pratik uygulama alanının ne
ile ilgili olduğu, geçmiş olduğu özel eğitimler, spesifikleşmiş uzmanlık dallarının
olup olmadığı.
Eğitmen kadrosu yeterince geniş mi, eğitim konusunda yeterince tecrübeli ve
etkinler mi?
2. Merkeze ait temel bilgiler.
a. Kurum; bina(lar), eğitim üniteleri, yataklar, günlük bakım üniteleri,
poliklinik departmanı, klinik ve bilimsel aktivitelere ayrılan bütçe.
b. Klinik departmanı; yatak dağılımı, yoğun bakım, günlük bakım, ayrı
muayene ve tedavi odaları ile özel gereksinimler için vizit sırasında
gerekebilecek teknik olanaklar.
c. Özellikli bölümler; CYBÜ, Ameliyathane, Acil vb odaları ve ilgili
bölümler ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi.
d. Poliklinik yapısı; Büyüklüğü ve organizasyonu, lokalizasyonu,
donanımı, randevu sistemi, muayene bölümleri, uzman gözetimi,
kayıt sistemi, eğitilenlerin poliklinik kalış süreleri, buralarda bakılan
hasta sayısı ve acil vaka sayısı.
e. Bu merkezde eğitim için yeterli olanaklar sağlanabiliyor mu?
3. Klinik aktiviteler.
a. Klinik ve günübirlik bakım ünitesi yatak sayısı, CYBÜ yatak sayısı,
yatan hasta sayısı, ortalama hastane kalış süresi.
Ayaktan tedavi birimi ve bakılan hasta sayısı.
Yıllık tanı ve tedaviye yönelik yapılan prosedür sayısı (eldeki
kayıtlardan yıllık verilerin kontrolü yapılmalı ve kayıda alınmalı).
Klinik çalışma hacmi ve çeşitliliği uzmanlık eğitim programı için yeterli
mi?
Klinik çalışmalar iyi bir şekilde organize edilmiş mi ve sistematik bir
standart içinde mi?
b. Kayıtlar: Merkezi tıp kayıtları, tanıya yönelik istatiksel verilerin kaydı,
kullanılan kod tipleri, girişimler, komplikasyonlar, hatalar ve izlemde
kayıtların yeterliliği.
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Hasta kayıtlarının durumu: Organizasyon, klinik ve ayaktan hasta
verileri, laboratuar verilerine ulaşılabilirlik, primer problemin tanımlanması,
ayırıcı tanı, araştırma ve/veya tedavi programları, tanı ve tedaviye ait
girişimlerin kayıtları, çıkış sırasında epikriz verilmesi, çıkış-sonuç notlarının
düşülmesi, sevk edilen doktora veri sunumu. Bu raporların eğitilenler ve
yetkili kişiler tarafından tartışılıp tartışılmadığı
c. Diğer uzmanlarla bağlantılar: Konsültasyonlar, kombine klinik
konferanslar, multidisipliner tedavileri, otopsi ve yoğun bakım
organizasyonları. Paramedikal personelle bağlantılar.
d. Eğitim-Pratik uygulamalar: O an ve son 5 yıldaki eğitilen kişi sayısı,
tam gün veya yarı zamanlı, yatak sayısı / eğitilen sayısı, klinik
uygulamalar sırasında eğitici kadronun süpervizorlüğünün ölçümü.
Genel eğitim vizitleri sıklığı, klinik konferanslar, bilimsel toplantılar
Literatür taramaları, araştırma metodları, bilimsel yayın yazma
konusundaki eğitim
Eğitimin değerlendirilmesi: düzenli değerlendirmeler, sınavlar Klinik
sizce uygun bir öğrenim alanı sunuyor mu?
Eğitilen sayısı kurumun olanaklarına ve yapısına göre uygun mu?
Klinik tatminkar ve yeterli bir teorik eğitim sunuyor mu?
e. Kliniğin kalite kontrolü yapısı
4. Araştırma aktiviteleri.
Daha önceden sorgulanan ve listelenmiş olan çalışmalar burada aynen
kullanılmalı. Ziyaret sırasında eğer ek bilgiler elde edilmiş ise eldeki bu listeye bu
veriler eklenmeli.
Klinik eğitilenlere araştırma fırsatı sağlıyor mu?
5. Eğitilenlerden gelen bilgiler.
Asistan/araştırma görevlilerinin eğitim ile ilgili görüşleri
6. Sonuç.
Genel izlem, kısa öneriler ve zaman içinde düzeltilmesi gereken noktalar.
Eğitmenlere genel öneriler
7. Öneriler.
Ziyaret komitesi tarafından ziyaret edilen merkeze yönelik öneriler (tüm
akreditasyonun bildirilmesi; süre verilerek tekrar ziyaret zamanının önerilmesi;
kesin red yanıtının –yeni tarih verilmeksizin- iletilmesi)
8. Ziyaret komitesi.
Ziyaret komitesi üyelerinin isimleri, adresleri ve başkanın imzası

