ASİSTAN DEĞERLENDİRME FORMU
Tüm asistanların ayrı ayrı doldurup asistan temsilcisi aracılığıyla kapalı zarfta TOYK Akreditasyon ÇG
Öz-değerlendirme komisyonuna teslim etmesi gereklidir. İsim yazılmamalıdır. Bu bilgiler gizli
kalacaktır.
Puan: 1 (en az), 2 (orta), 3 (en çok)
Sizce önemi: 1 (en az), 2 (orta), 3 (en çok)
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Hocalarınız eğitiminize sizce yeterince süre ayırıyor mu?
Hocalarınız eğitiminizi denetlemeye yeterince süre ayırıyor mu?
Hocalarınız klinik tartışma toplantılarına düzenli olarak katılıyor mu?
Hocalarınız vizitlere düzenli olarak katılıyor mu?
Hocalarınız makale saatlerine düzenli olarak katılıyor mu?
Hocalarınız kongrelere düzenli olarak katılıyor mu?
Yılda en az bir kez yazılı veya elektronik ortamda hocalarınızı değerlendirme
olanağınız var mı?
Yılda en az bir kez yazılı veya elektronik ortamda programınızı değerlendirme
olanağınız var mı?
Eğitim aldığınız klinikte alacağınız eğitimin amaç ve hedeflerine yazılı veya
elektronik ortamda ulaşma olanağınız oldu mu?
Eğitim aldığınız klinikte alacağınız iç ve dış rotasyonların ya da görevlerin amaç
ve hedeflerini yazılı veya elektronik ortamda ulaşma olanağınız oldu mu?
Yazılı veya elektronik ortamda yaptığınız rotasyonlar veya görevlerdeki
performansınız hakkında geri bildirim alıyor musunuz?
Talep ettiğiniz takdirde şu andaki ve geçmişteki performansınız hakkındaki
değerlendirmeleri gözden geçirebiliyor musunuz?
Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk belirtilerini tanıma ve önleme hakkında size
yeterli bilgi sağlandı mı?
Klinikte bilimsel çalışma ve araştırmalara katılma olanağı sağlanıyor mu?
Çalıştığınız klinikte asistanların aldıkları eğitimi geliştirmek amacıyla eğitim
programını değerlendirme olanağı var mı?
Klinik eğitiminizde sizinle ilgili konularda sizin herhangi bir zarara uğramadan
müdahil olma görüş belirtme imkanınız oluyor mu?
Size mobbing ile ilgili bilgilendirme, maruziyet durumunda ne yapılacağı
konusunda bilgilendirme yapılıyor mu?
Bir araştırma konusunda referanslara yazılı veya elektronik olarak rahatça
ulaşabiliyor musunuz?
Klinik çalışma ortamında yeterince dinlenme zamanınız oluyor mu?
Yeterince çeşitli cerrahi uygulama, ameliyat yaptığınızı düşünüyor musunuz?
TUKMOS’dan bilginiz var mı?
Yeterince klinik oftalmik işlem yaptığınızı düşünüyor musunuz?
Yeterince hasta gördüğünüzü/muayene yaptığınızı düşünüyor musunuz?
Temel teorik bilgileri yeterince öğrendiğinizi düşünüyor musunuz?
Bilimsel Literatürü Okumaya ve Araştırma yapmaya yeterince teşvik
edildiğinizi düşünüyor musunuz?
Bilimsel Literatürü Okumaya ve araştırma yapmaya yeterince zaman
ayırabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Önem

26. Etik konuları ve iletişimin önemi ve etik yönden takınmanız gereken tutum
yeterince öğretiliyor mu?
27. Uzman olunca kendi başına yeterli, hastaya zarar vermeyen, teorik ve pratik
açıdan kendine güveni olan bir uzman olacağınıza inanıyor musunuz?
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