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JJRRAAAACC

((AAvvrruuppaa  AAssiissttaannll››kk  TTaavvssiiyyee  vvee  AAkkrreeddiittaassyyoonn
OOrrttaakk  KKoommiitteessii))  

GGeenneell  BBiillggiilleerr,,  AArraannaann  ÖÖzzeelllliikklleerr,,
BBaaflflvvuurruu  fifiaarrttllaarr››

PPrrooff..  DDrr..  MM..  KKeemmaallii  BBaayykkaanneerr,,  **
YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  HHaakkaann  EEmmmmeezz,,  
UUzz..  DDrr..  AAllpp  ÖÖzzggüünn  BBöörrcceekk

*Türk Nöroflirürji Derne¤i Yeterlik Kurulu Üyesi,
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, 
Pediatrik Nöroflirürji Bilim Dal›, 
Beflevler, Ankara

Ü
lkemizde Nöroflirürji e¤itiminde kaliteyi
yükseltme ve klinikler aras›
standardizasyonu sa¤lama amac›yla Türk

Nöroflirürji Derne¤i’nin bir yan kuruluflu olan Türk
Nöroflirürji Yeterlilik Kurulu (TNKY) oluflturulmufltur.
Türk Nöroflirürji Derne¤i ve TNYK, Avrupa Birli¤inin
konuyla ilgili organlar›ndan UEMS (Avrupa T›p
Uzmanlar› Birli¤i) ve EANS (Avrupa Nöroflirürji
Derne¤i)  ile do¤rudan muhatapt›r. Bu organlar›n as›l
amaçlar›ndan olan e¤itimde kalite ve
standardizasyon için oluflturulmufl kurullar›
bulunmaktad›r. TNYK da Avrupa Birli¤inin konuyla
ilgili kurullar›n›n hedeflerine paralel çal›flmalar
yapmaktad›r. Bu makale, TNYK’ nun da amaçlar›na
paralel olarak, JRAAC (Joint Residency Advisory and
Accreditation Committee - Asistanl›k Tavsiye ve
E¤itim Ortak Komitesi) taraf›ndan verilen Beyin
Cerrahisi E¤itiminde Mükemmel Merkez sertifikas› ile
ilgilenen merkezlere baflvuru formu ve aranan
özellikler hakk›nda bilgi vermek; Türk Nöroflirürji
camias›nda da konuyla ilgilenen meslektafllar›m›za
kolayl›k sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r. 

JRAAC, EANS (European Association of
Neurosurgical Societies) ve UEMS (European Union
of Medical Specialists) taraf›ndan oluflturulan ortak
komitedir. As›l amac› Avrupa E¤itim Sözleflmesi
rehberine ba¤l› kalarak beyin cerrahisi alan› için
standart bir Avrupa Asistan E¤itim Program›
oluflturmakt›r. JRAAC ayn› zamanda beyin cerrahisi
e¤itimi veren kurumlar için bir akreditasyon program›

Dosya

BBEEYY‹‹NN  CCEERRRRAAHH‹‹SS‹‹  KKLL‹‹NN‹‹KKLLEERR‹‹NN‹‹NN  
AAVVRRUUPPAA  BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹NNDDEE  AAKKRREEDD‹‹TTEE
OOLLAABB‹‹LLMMEELLEERR‹‹  ‹‹ÇÇ‹‹NN  GGEENNEELL  BB‹‹LLGG‹‹LLEERR  



73

T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

oluflturma görevini de üstlenmifltir. JRAAC’›n temel

aktiviteleri bu akreditasyon fonksiyonu etraf›nda

flekillenmektedir. Ayn› zamanda Avrupa'daki e¤itim

programlar›na akreditasyon için gerekli standartlar›

sa¤lama konusunda tavsiyelerde bulunmaktad›r.

JRAAC Avrupa’daki beyin cerrahisi merkezlerine,

ülkemizde daha önce Hacettepe Üniversitesi T›p

Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal› ve Uluda¤

Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim

Dal›’n›n da alm›fl oldu¤u,  Beyin Cerrahisi E¤itiminde

Mükemmel Merkez sertifikas› sa¤lamaktad›r. 

JRAAC, e¤itim programlar›n›n organizasyonu için

hem asistanlara hem de departmanlara yönelik

birçok araç sunmaktad›r:

aa.. BBeeyyiinn  CCeerrrraahhiissii  AAssiissttaann  KKaarrnneessii

Kitapç›k Aesculap fiirketi’nden temin edilebilir

Attn Mrs. Eva Streit

Postfach 40

D-78501

Tuttlingen

EANS sponsorlu¤unda asistan karnesinin

elektronik versiyonu gelifltirilmifltir. Elektronik

Asistan Karnesine  www.neurosurgical-logbook.com.

dan ulafl›labilinir

bb.. PPeerriiyyooddiikk  PPrrooggrraamm  GGöözzddeenn  GGeeççiirrmmeessii

Asistanlar›n y›ll›k veya alt› ayl›k sürelerde

de¤erlendirilebilmesini kolaylaflt›rmak için

De¤erlendirme Formu gelifltirilmifltir. Bilindi¤i gibi

profesyonel ve kiflisel geliflimin “ölçülmesi” zordur.

De¤erlendirme Formu’nda kiflinin rahat bir flekilde

de¤erlendirilmesini sa¤layan kriterler kullan›lm›flt›r.

Formun bir kopyas› için JRAAC dönem baflkan› Prof.

Ken Lindsay ile irtibata geçilebilir.

cc.. EE¤¤iittiimm  PPrrooggrraammllaarr››nn››nn  AAkkrreeddiittaassyyoonnuu

JRAAC ilgilenen beyin cerrahisi programlar› için

bir de¤erlendirme süreci sunmaktad›r. Bu

de¤erlendirmeye kat›lmak için e¤itim merkezleri

Baflvuru Formunu göndermelidirler.

Baflvuru formu,

http://www.eans.org/DesktopModules/Documents
/DocumentsView.aspx?tabID=0&ItemID=114334&MI
d=5533&wversion=Staging 

adresinden temin edilebilir.

Baflvurular afla¤›daki adrese gönderilmelidir.

Prof. Ken Lindsay
Institute of Neurological Sciences
Southern General Hospital
Glasgow
Scotland, UK
e-mail: ken.lindsay@ggc.scot.nhs.uk

JJRRAAAACC  ÜÜyyeelleerrii

Kristina Cesarini (‹sveç)
Manuel Cunha e Sa (‹spanya)
Evelyne Emery (Fransa)
Guy Matge (Lüksemburg)
HJ Reulen (Almanya)
James Steers ( ‹ngiltere -UK)
Joerg Tonn (Almanya)
Tomas Trojanowski (Polonya)
Agahan Ünlü (Türkiye)
Michael Zerah (Fransa)

PPrrooggrraamm  BBaaflflvvuurruu  FFoorrmmuu

Baflvuru formu dört bölüme ayr›lm›flt›r. 

BBiirriinnccii  bbööllüümm de baflvuran klinik hakk›nda genel
bilgiler istenmektedir. Bu temel bilgiler, e¤itim
merkezini ve iliflkili klinikleri, yöneticiler ve e¤iticiler
hakk›ndaki bilgileri (akademik ünvan, yay›nlar ve
toplant› kat›l›mlar›, ilgilendi¤i alanlar gibi), halen
e¤itim alan ve son befl y›l içinde programdan mezun
olan asistanlar hakk›nda k›sa bilgileri, bölümdeki
çal›flan say›s› ve görevlerini, bölümün fiziki flartlar›n›
(hastane ve bölümün yatak say›s›, poliklinik say›s›,
yatan hasta say›s›, y›ll›k ameliyat say›s›, görüntüleme
ve di¤er tan› yöntemlerinin (elektrofizyoloji gibi)
durumunu ve di¤er klinik imkanlar›n› içermektedir.

Bu bölümde genel olarak standart asistan
e¤itiminde gereken ö¤retim üyeleri hakk›nda bilgi,
fiziksel flartlar›n uygunlu¤u ve yeterlili¤i, bugüne
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kadar programdan mezun olmufl asistanlar ve halen
çal›flan asistanlar hakk›nda bilgi istenmekte,
program›n devaml›l›¤› ve yeterlili¤i
de¤erlendirilmektedir.

‹‹kkiinnccii  bbööllüümm de ise y›l içinde yap›lan cerrahi
giriflimlerin çeflitleri ve say›s› hakk›nda detayl› sunum
istenmektedir. Operasyon say›s› ve çeflitlili¤i detayl›
biçimde sorgulanmakta ve standardizasyon için
gerekli olan operasyonlar›n kantitatif ve kalitatif
dökümü yap›lmaktad›r. Operasyonlar kafa travmas›,
beyin tümörleri (supratentoryal ve posterior fossa),
enfeksiyon, vasküler, hidrosefali, spinal, nevraljiler,
stereotaksik ve fonksiyonel cerrahi, epilepsi,
periferik sinir, bilgisayar destekli nöroflirürjikal
planlama, pediatrik nöroflirurji alan›nda ad› geçen
bafll›klardaki giriflimleri ve radyocerrahiyi
içermektedir. 

ÜÜççüünnccüü  bbööllüümm, departman›n e¤itim program›
hakk›nda detayl› bir döküm içermektedir. Bu
bölümde istenen özelliklerin hepsi yaz›l› biçimde,
belli bir düzende haz›rlanmal›d›r. Burada öncelikle
yaz›l› bir e¤itim müfredat› veya rotasyon plan›,
asistan karnesi kullan›m› (özellikle EANS’›n
oluflturdu¤u), klini¤in sa¤l›k hizmetinde ve
e¤itimdeki standartlar›n›, amac›n›n özeti, genel
aktivite ve e¤itim aktivitesiyle ilgili y›ll›k rapor
istenmektedir. Tüm asistanlar EANS’›n oluflturdu¤u
karneyi etkin biçimde kullanmal› ve baflvuru
formunda iki asistan›n örnek karnesi bulunmal›d›r.
E¤itim müfredat› ve asistan rotasyon plan›, bir
asistan›n e¤itim hayat› boyunca gösterdi¤i ilerlemeyi
yans›tmal›d›r. Beyin Cerrahisi için program, bu e¤itim
hayat›n›n en az 60 ay olmas›n› öngörmektedir.
Müfredat bu altm›fl ay›n nas›l geçirildi¤ini
göstermelidir. E¤er rotasyonlar var ise, o zaman
diliminde her bir asistan›n nerede olaca¤›n›
belirtilmelidir.

Her y›la ait ayr›nt›l› bilgi içeren E¤itim Program›n›
tan›mlanmal›d›r. Programda:

a. Önerilen rotasyonlar, yan dallar vb belirtilmeli
veya yo¤un bak›mda, nörovasküler
hastal›klarda, omurga hastal›klar›nda,
onkolojide, nöropediatride, nörotravmada,
fonksiyonel ve stereotaksik beyin

cerrahisinde vb. bilginin nas›l al›nd›¤›
gösterilmelidir.

b. Nöroloji, anatomi, genel cerrahi, acil servis
rotasyonlar›nda asistanlar›n ö¤renmesi
gereken ve beklenen klinik, teorik bilgi ve
beceriler, rotasyonlar› kaç›nc› y›lda, ne kadar
süreyle yap›ld›¤› bildirilmelidir 

c. Asistan›n her y›lki görevleri belirtilmelidir.

d. Program›n her bir seviyesinde artan hasta
yönetimi tecrübesinin nas›l sa¤land›¤›
belirtilmelidir.

e. Ayaktan tedavi tecrübesi ve asistan›n
sorumluluklar› belirtilmelidir.

f. Bafl asistanlar›n (en k›demli) klinik ve idari
sorumluluklar› belirtilmelidir

Ayr›ca e¤itim toplant›lar› (makale, seminer, hasta
konseyi, di¤er bölümlerle ortak toplant›lar) günlük,
haftal›k, ayl›k biçimde gösterilmelidir.

Asistan›n bilgi, beceri ve ilerlemesini standardize
etme ve objektif kriterlerle de¤erlendirme amac›yla
haz›rlanm›fl formlar da sorgulanmaktad›r. Bu
formlarda teorik bilgi düzeyi, hasta bak›m›, klinik
bilgi ve becerisi, hasta ve hasta yak›nlar›yla, yard›mc›
sa¤l›k personeli, k›demli ve k›demsizleriyle, ö¤retim
üyeleriyle olan iliflkileri, cerrahi becerisi, sorumluluk
alma, gönüllülük ve isteklilik, araflt›rmaya kat›l›m› gibi
konular mutlaka yer almal›d›r. Buna benzer formlar›
kullanmayan kliniklerin de¤erlendirmeyi nas›l
yapt›klar›n› aç›klamalar› da yeterli olabilmektedir. 

Asistanlar›n araflt›rmalara ve akademik
faaliyetlere kat›l›m› da de¤erlendirme kriterleri
içinde yer almaktad›r. Burada asistanlar›n yay›nlar›,
toplant›larda yapt›klar› sözlü ve poster sunumlar› da
yer almaktad›r. Laboratuar, kütüphane (yer alan kitap
ve dergilerin isimleri de sorgulanmaktad›r), internet,
bilgisayar gibi imkanlar hakk›nda bilgi istenmektedir.
Bu bölümde aranan özelliklerin yaz›l› ve düzenli bir
biçimde sunumu, asistan e¤itiminin ve takibinin belli
standart ve kriterlere göre yap›ld›¤›n›n
gösterilebilmesi gerekmektedir. 

DDöörrddüünnccüü  bbööllüümm genel bilgileri içermekte, di¤er

branfllar, arfliv sistemi, tavsiye mektubu, morbidite-
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mortalite takip ve toplant›lar›, flikayet kay›tlar›, kalite
kontrol mekanizmas›, etik kurul varl›¤›, otopsi imkan›
gibi bilgiler istenmektedir.

Yukarda istenen bilgiler, ek formlar halinde
haz›rlanm›fl listelere doldurulmaktad›r.

Haz›rlanan dosya içinde CD’de elektronik format›
da bulunacak flekilde komite baflkan›na 3 nüsha
halinde gönderilmelidir. Dosya, baflkan ve komite

üyelerince EANS’›n en yak›n tarihli toplant›s›nda

de¤erlendirilmektedir. Dosyadaki bilgiler ›fl›¤›nda

program›n gerekli özellikleri karfl›lad›¤›na karar

verilirse, komite klini¤i ziyaret etmekte ve dosyada

sunulan bilgi ve özellikleri yerinde görmektedir. Bu

ziyaret sonucunda olumlu görüfl bildirilmesi halinde,

program akredite olmakta ve Beyin Cerrahisi

E¤itiminde Mükemmel Merkez sertifikas› almaya hak

kazanmaktad›r.


