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KOMİSYONU

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI
ZİYARET EKİBİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Form 5

Ziyaret ekibi, değerlendirilmesi planlan kurum tarafından hazırlanan ve ziyaretten en az 2 ay
önce ziyaret komisyonuna iletilen Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal
Standartları ve Kurum Değerlendirme Formu’nu inceler. Ziyaret sırasında kurum tarafından
sunulan bilgileri yerinde gözleyip, Anabilim Dalı başkanı/klinik şefi, eğiticiler, eğitilenler ve
yardımcı sağlık personeli yanı sıra tıpta uzmanlık eğitime katkı sunan diğer personellerle
görüşür. Ziyaret ekibi aşağıdaki başlıkları içeren detaylı bir rapor hazırlamakla yükümlüdür.
1. Ziyaret edilen eğitim kliniğinin anabilim dalı başkanı/klinik şefi, eğitim sorumlusu,

program yöneticisi, eğiten ve eğitilenler ile ilgili
2. Ziyaret edilen merkezle ilgili bilgiler

-

Kurumun eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedefleri

-

Eğitim programının amaç ve hedefleri

-

Eğiten sayısı ve niteliği

-

Eğitilen sayısı ve niteliği

-

Diğer sağlık personel sayısı ve niteliği

3. Eğitim süreci

-

Eğitim Programı Yaklaşımı

-

Eğitim Programı içeriği - Öğretim Yöntemleri

-

Eğitim Programının Yapısı, Bileşimi ve Süresi

-

Eğitim Programı İle Hizmet Arasındaki İlişki

-

Eğitim Yönetimi

4. Eğitilenle ilgili bilgiler

-

Kabul Kuralları ve Seçim

-

Uzmanlık Öğrencisi Sayısı

-

Uzmanlık Öğrencilerinin Desteklenmesi ve Danışmanlık

-

Uzmanlık Öğrencisi Temsiliyeti

-

Çalışma Koşulları

5. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin değerlendirilmesi

-

Ölçme değerlendirme yöntemleri

-

Ölçme değerlendirme ve eğitim İlişkisi

-

Uzmanlık öğrencilerine yönelik geribildirim

6. Eğitim - öğretim kadrosu
-

Atama ve Yükseltme Politikası

-

Eğiticilerin Yükümlülükleri ve Gelişmeleri

7. Egitim ortamları ve eğitsel kaynaklar

-

Klinik / Laboratuvar Ortam ve Hastalar
o Poliklinik
o Servis
o Yoğun bakım
o Laboratuvarlar
o Bu bölümlerdeki teorik ve pratik eğitim faaliyetleri

-

Fiziksel olanaklar ve donanım
o Bu bölümlerdeki alt yapı olanakları

-

Araştırma olanakları, kütüphane, abone olunan alan ilgili süreli yayınlar

-

Diğer disiplinler ile bilgi alışverişi ve konsultasyonlar

-

Hasta kayıtları

-

Dosya düzeni

-

Belge arşivleme

8. Eğitim programının değerlendirilmesi

-

Program Değerlendirme

-

Eğitici ve uzmanlık öğrencileri geribildirimi

-

Uzmanlık öğrencisi yetkinliği

-

Değerlendirmelere katılım

9. Hastane alt yapı olanakları

-

Hastanenin amaç, vizyon ve misyonu

-

Sağlıkta kalite standartları açısından değerlendirme

-

Alt yapı olanakları

-

Laboratuvarlar ve alt yapı olanakları

10. Sürekli yenilenme
11. Kurumun güçlü yanları, zayıf yanları
12. Geliştirilmesi gereken hususlar

