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Asistan Hekim Adı Soyadı:  

Uzmanlık Başlangıç Tarihi: 

1-2-3: Zayıf, 4-5-6: Orta-iyi, 7-8-9: Çok İyi 

Yetkinlik 6. ay 12. ay 18. ay 24. ay 30. ay 36. ay 42. ay 48. ay 

1. Yönetici 

Sağlık hizmetinin etkinliğini arttırmayı önemser ve katılır, klinik yönetimini genel/yerel mevzuata uygun 

yürütür, kısıtlı kaynakları etkili kullanır, gereğinde liderliği üstlenir, profesyonellik ilkelerine uygun davranır. 

        

2. Ekip Üyesi  

Ekibe uygun ve etkili katılım sağlar, ekip içi çatışmalarda çözümcül olur, ekip içi görevlerini tam ve 

zamanında yapar. 

        

3. Sağlık Koruyucusu  

Hizmet alanın (hasta, çalışan) sağlığını korur ve geliştirir, yakın bölgedeki nüfusun sağlığının korunması ve 

geliştirilmesinde yer alır, ülke nüfusunun sağlık göstergelerinin tespitinde yer alır, ülke nüfusunun sağlığının 

korunması ve geliştirilmesinde yer alır. 

        

4. İletişim Kuran 

Hizmet alanın, sorununun anlaşıldığına ve çözüldüğüne kanaat getirmesini önemser, hizmet alan ve 

yakınlarının bilgi ve görüşlerini dinler ve dikkate alır, hizmet alanla ilgili tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve 

görüşlerini dikkate alır, hizmet alana, yakınlarına ve ilgili sağlık çalışanlarına uygun sözlü bilgilendirme yapar, 

hizmet alan için tüm paydaşların katılımı ile bakım/gelişim planı oluşturur, hizmetle ilgili uygun yazılı kayıt 

ve bilgilendirme yapar. 

        

5. Değer ve Sorumluluk Sahibi  

Tıp etiğine ve mesleki kurallara uyar, mesleğinin gelişimine katkı verir, kendisinin ve meslektaşlarının 

sağlığını koruyarak hizmeti süreklileştirir. 

        

6. Öğrenen ve Öğreten  

Sürekli öğrenmeyi önemser ve öğrenir, bilgi ve deneyimini geliştirir, tıbbi bilgiyi eleştirel gözle değerlendirir, 

Kendisi dışındakilerin de öğrenmesini destekler, bilimsel veri eksikliğini fark eder ve araştırır, bilimsel 

araştırma kurallarını bilir ve yapabilir. 

        

7. Hizmet Sunucusu 

Klinik yetkinlikler 

Beceri yetkinlikleri  
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Yetkinlik 6. ay 12. ay 18. ay 24. ay 30. ay 36. ay 42. ay 48. ay 

İmza 
 

 


