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RAPOR FORMATI 
 
     Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili kullanılarak yazılacak ve   
     aşağıdaki kesimlerden oluşacaktır.  
 
I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  
RED-REFLEKS ARTIRICI, SLIT-LAMP AYDINLATMA VE 0° ASİSTAN BİNOKÜLERİ 
BULUNAN AMELİYAT MİKROSKOPU İLE ASİSTAN CERRAHİ EĞİTİMİ 
 
SURGICAL TRAINING OF THE RESIDENTS WITH OPERATING MICROSCOPE CONTAINING 
RED-REFLEX ENHANCER, SLIT-LAMP ILLUMINATION AND 0 °ASSISTANT  BINOCULAR 
 
II. Amaç Eğitimi hastanelerinde asistan / uzmanın ameliyat mikroskopu ile cerrahi eğitimi sırasında; 
cerrahi uygulanacak dokuların görülebilirliğini artırmak; asistanın, cerrahın gördüğü netlik ve 
derinlikte görmesini sağlamak; esas cerrahın, asistanın ameliyatı sırasında gerektiğinde müdahale 
edebilmesine imkan vermek 
 
III. Materyal Tecrübeli cerrahın ameliyatlarını asiste ederek ( mikroskop altında en az 50 ameliyat ) 
belirli bir kıdeme gelmiş ( 3. yılındaki asistanlar ), simülatörde yapılan sanal ameliyatlarla belirli zorluk 
derecelerini aşarak geçer puan almış asistanlar, yukarıda anlatılmış özelliklere sahip ameliyat 
mikroskopunda ameliyat asistansına alınacaktır. Ameliyata başlamadan önce, ameliyat mikroskopunun 
ayarı şu şekilde yapılacaktır: 

• Ameliyat mikroskopu gövdesi üzerinde aydınlatma açısını 1 dereceye kadar düşüren stereo 
coaxial illumination ( red reflex ) aydınlatması hazır hale getirilecektir 

• Ameliyat mikroskopu üzerindeki en az 180 derece bükülebilir “ 0° asistan binoküleri “ asistanın 
dioptri derecesine ve interpupiller aralığına göre ayarlanacaktır 

• Saydam vitreusun iyi analiz edilebilmesi, ön hiyaloidin daha kolay alınabilmesi ve krioterapi 
sırasında buz topunun gelişiminin kolay izlenebilmesi için, ameliyat mikroskopunun slit 
aydınlatması da açılacaktır 

Bu şekilde asistan, cerrahın gördüğü aynı kalite ve derinlikte cerrahinin aşamalarını görerek 
öğrenecektir. Her asistan 1 yıl içerisinde en az 50 ameliyatı ( 30 ön segment, 20 vitreoretinal cerrahi ) 
bu gelişmiş mikroskopla asiste edecek ve küçük müdahaleleri  yapacaktır( konjonktivanın açılıp, sütüre 
edilmesi; pars plana sklerotomilerinin yapılması ve sütüre edilmesi, infüzyon kanülünün takılıp 
çıkartılması, krio uygulanması gibi ). 

 

IV. Geleceğe  İlişkin Öngörülen Katkılar: Göz asistanının cerrahi eğitimi çok zor ve sorunlu bir süreçtir. 
Bunun için başlangıçta ameliyat simülatörü ve hayvan gözlerinde çalışmalar gereklidir. Bu 
eğitimlerden geçtikten sonra, sorumlu öğretim üyesi kontrolünde insan ameliyatlarında asistans 
aşamasına gelinir. İşte bu aşamada, bahsedilen mikroskop önemli avantajlar sağlar. 

 

V. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler: Kliniğimiz asistanları, yurtiçi ve 
yurtdışı göz hekimlerine yönelik projeler planlama aşamasındadır. Avrupa ESASO okulunun 
katkıları ile 2012 yılı içerisinde kliniğimizde retina kursu düzenlenecektir ( 7 günlük süre ile, 20 
katılımcı ); bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

VI.Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları Alınan bu 
mikroskop, materyal-yöntem bölümünde belirtildiği gibi, kliniğimiz ameliyathanesinde ön segment 
ve vitreoretinal cerrahi ameliyatlarında kullanılmakta ve asiste eden asistana da, cerrahın gördüğü 
şekilde, üstün kalitede bir görüntü sağlamaktadır. 

 



VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:  

Aletin projede belirtilen fiyatının da altında bir miktarda anlaşılmış ve ücreti tamamen 
ödenmiştir. Mali bilanço ile ilgili bir sorun yoktur. 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:  

Mikroskop kliniğimiz ameliyathanesine bulunmakta olup, amaç ve materyal-yöntem 
kısmında belirtildiği şekilde kullanılmaya devam etmektedir. 

       c) Teknik Ayrıntılar: 

              Bu asistan eğitim ameliyat mikroskobunun spesifik bazı özellikleri mevcuttur. Bunlar: 
• 0 derece asistan binoküler mikroskopu: Geri model mikroskoplarda asestan gözlem tüpü ile 

eğitim yapılır. Fakat bu asistan tüpü, esas cerrahın ışığını % 30 – 50 oranında çalarak çalışır, 
bu nedenle de derinlik hissi çok azdır ve cerrahi yapma imkan olmaz. Ama 0 derece asistan 
mikroskopu, cerrahın aydınlatmasından çalmadan asistana aynı netliği ve görüntü derinliğini 
sağlar. Özellikle eğitim hastanelerinde, asistan yetiştirmek için ve cerrahi sırasında 
gerektiğinde her iki binokülerden de müdahale edebilmek olanağını sağlar. 

• Red – refleks ataçmanı: Katarakt cerrahisinde fundus reflesinden yararlanarak arka kapsüle 
zarar vermeden daha emniyetli cerrahi yapabilmek için gerekli bir aydınlatmadır. 0 derecelik 
optik aydınlatma eksenine göre 1 – 2 derecelik açıyla göze girerek daha iyi bir fundus reflesi 
oluşturur. Bu kırmızı fundus reflesini, hem esas cerrah hem de asistan aynı oranlarda 
görebilmektedir.  

• Vitreoretinal cerrahi sırasında slit lamp aydınlatma kullanılması: Mikroskopun görme 
ekseninden 5 – 7 derece yandan yarıklı ışığın düşürülmesi ile; ameliyat sırasında sol el serbest 
olur, fototoksisite daha azalır, saydam göz içi dokular daha iyi görülür hale gelir, krioterapi 
daha kontrollü olarak yapılır. Böylece daha az travmatik ve daha hızlı bir cerrahi mümkün 
olur. 

 

 

   NOT: Verilen kesin rapor bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor Komisyon onayından 
sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır.  



 

 
 
 


