TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ YURTİÇİ EĞİTİM BURSU
Yurtiçi Eğitim Programı Uygulama Esasları
1.Eğitim programının hedefleri:
a) Tanısal ve girişimsel ERCP izleme ve hand-on uygulama,
b) Tanısal ve girişimsel EUS izleme ve hand-on uygulama,
c) Girişimsel üst ve alt endoskopik işlemleri (varis ligasyon, hemostaz teknikleri, polipektomi,
dilatasyon, stentleme, PEG, endoskopik boyama-kromo veya sanal vs.) izleme ve uygulama,
d) Endoskopik mukozal rezeksiyon, submukozal rezeksiyon, POEM izleme ve uygulama,
e) pH-metre ve manometri çalışmaları izleme ve uygulama,
f) Abdominal ultrasonografi ve perkutan ultrasonografik girişim izleme ve uygulama,
g) Tanısal ve girişimsel enteroskopi (tek balon-çift balon) izleme ve uygulama,

h) Karaciğer nakli pre-op ve post-op hasta yönetimini izleme ve uygulama.
2.Eğitim programından yararlanabilecekler:
Yukarıda tanımlanan alanlardan herhangi birinde bilgi ve deneyim kazanmak isteyen;
a) Gastroenteroloji eğitiminde en az 1 yılını tamamlamış ve tanısal üst-alt endoskopide
deneyim kazanmış yan dal asistanları,
b) Eğitim hastanesi, kamu veya özel sektörde çalışan gastroenteroloji uzmanları,
c) Üniversite hastanelerinde akademik kadrolarda çalışan gastroenteroloji uzmanları.

3. Yurtiçi Eğitim Programı için eğitim merkezi olma kriterleri:
Mobilite programı eğitim hedeflerinden birinde aşağıda tanımlanan kriterleri taşıyan
merkezler o alanda eğitim merkezi olabilir. Aynı merkez şartları karşılıyorsa birden fazla
alanda da eğitim verebilir.
a) Tanısal ve girişimsel ERCP eğitim merkezi:
- Yıllık en az 500 ERCP yapılan bir merkez olması, merkezin kendi skopi ünitesinin olması,
merkezde ERCP yapan en az 2 deneyimli eğitimcinin olması.
b) Tanısal ve girişimsel EUS eğitim merkezi:
-Yıllık en az 300 EUS yapılan bir merkez olması, merkezin başta EUS-FNA olmak üzere
girişimsel işlem yapıyor olması, merkezde EUS yapan en az 1 deneyimli eğitimcinin olması.
c) Girişimsel üst ve alt endoskopik işlemler eğitim merkezi:
-Yıllık en az 300 çeşitli girişimsel alt-üst endoskopik işlemler yapan bir merkez olması,
merkezde girişimsel işlem yapan en az 2 deneyimli eğitimcinin olması.
d) Endoskopik mukozal rezeksiyon, submukozal rezeksiyon, POEM izleme ve uygulama,
Yıllık en az 50 işlem yapılıyor olması ve merkezde bu işlemleri yapan en az 1 deneyimli
eğitimcinin olması.
e) 24 saatlik pH-metre ve manometri eğitim merkezi
Yıllık en az 150 işlem yapılıyor olması ve merkezde bu işlemleri yapan en az 1 deneyimli
eğitimcinin olması.
f) Abdominal ultrasonografi ve perkutan ultrasonografi eğitim merkezi,
Yıllık en az 300 işlem yapılıyor olması ve merkezde bu işlemleri yapan en az 2 deneyimli
eğitimcinin olması.
g) Tanısal ve girişimsel enteroskopi (tek balon-çift balon) izleme ve hand-on uygulama,
Merkezde yıllık en az 100 işlem yapılıyor olması ve en az 1 deneyimli uzmanın bulunması
h) Karaciğer nakli pre-op ve post-op hasta yönetimini izleme ve uygulama.

Merkezde yıllık en az 50 karaciğer nakli yapılıyor olması ve en az 1 karaciğer nakli
konusunda deneyimli uzmanın bulunması.

