Ek-1 Kalp nakli merkez sorumlusu ve nakil ekibinin puanlanma kriterleri;
İŞLEM ADI
(A) Son 5 yılda yıllık 4 ve üzeri kalp nakli yapılan merkezin
sorumluluğunu yapmış olmak
(B) Uzmanlık
eğitimini;
eğitim
dönemince
Bakanlıkça
ruhsatlandırılmış, aktif olarak nakil yapılan bir merkezde
yapmış olmak
(C) Yıllık ortalama 4 ve üzeri kalp nakli yapılan merkezde uzman
olarak nakil ekibinde aktif çalışmış olmak
(D) Kalp nakli (alıcı ) operasyonu yapmış olmak.
Operasyon başına
(E) Kalp nakli (alıcı ) operasyonunda birinci asistans yapmış
olmak
(F) Kalp naklinde donör operasyonu yapmış olmak
(G) Kalp nakli
konusunda
bilimsel
literatürde yer
almak

SCI kapsamı dergilerde makale olması,
SCI genişletilmiş dergilerde makale
olması,
Kalp nakli konusunda kitap yazma veya
editörlük yapma;
Kalp nakli konusunda ki kitaplarda bölüm
yazarlığı ;

GENEL TOPLAM PUANI(A+B+C+D+E+F+G)

Puanı (a)

Adet (b)

Toplam
(a)x(b)<=(c)

İşlemden Alınacak
Tavan Puan (c)

2

8

1

6

Yıl başına (4’ü geçen yıllar)
Nakil yapılan yıl başına
Nakil yapılan yıl başına

5
4

Puan Açıklama

Tavan Puanı Yok

En az 40 Puan olmalıdır
Operasyon başına

2

Operasyon başına

1

Makale başına

2

Makale başına

0.5
10
5

Kitap başına
Bölüm başına

1
(D+E+F) TOPLAM
PUANI

Merkez Sorumlusu, (D+E+F)
işlemlerinden en az 80 puan
almalıdır.

NOT: Daha önceden sorumlu olarak çalıştığı dönemde kalp naklinde son 3 yılda ortalama %40 yaşam oranından düşük başarı elde edildi ise tekrar sorumlu olarak müracaat edemez. (İnfant dönemi
0-1 yaş vakaları hariç)

Akciğer nakli merkez sorumlusu ve nakil ekibinin puanlanma kriterleri;
İŞLEM ADI
(A) Yıllık 2 ve üzeri akciğer nakli yapılan merkezin sorumluluğunu
yapmış olmak.
(B) Uzmanlık
eğitimini;
eğitim
dönemince
Bakanlıkça
ruhsatlandırılmış, aktif olarak akciğer nakil yapılan bir
merkezde yapmış olmak;
(C) Yıllık ortalama 2 ve üzeri akciğer nakli yapılan merkezde
uzman olarak nakil ekibinde aktif çalışmış olmak.
(D) Akciğer nakli (alıcı ) operasyonu yapmış olmak.
Operasyon başına.
(E) Akciğer nakli (alıcı ) operasyonunda asistans yapmış olmak.
(F) Akciğer naklinde donör operasyonu yapmış olmak
(G) Akciğer nakli
konusunda
bilimsel
literatürde yer
almak

SCI kapsamı dergilerde makale olması,
SCI genişletilmiş dergilerde makale
olması,
Akciğer nakli konusunda kitap yazma
veya editörlük yapma;
Akciğer nakli konusunda ki kitaplarda
bölüm yazarlığı;

GENEL TOPLAM PUANI (A+B+C+D+E+F+G)

Puanı (a)

Adet (b)

Toplam
(a)x(b)<=(c)

İşlemden Alınacak
Tavan Puan (c)

4

12

2

10

Tavan Puanı Yok

5

Nakil yapılan yıl başına

En Az 40 Puan olmalıdır
Operasyon başına
Operasyon başına

3

Makale başına

2
0.5

Yıl başına

Nakil yapılan yıl başına

5
10

Puan Açıklama

Makale başına
10

5

Kitap başına
Bölüm başına

1
(D+E+F) TOPLAM
PUANI

Merkez Sorumlusu , (D+E+F)
işlemlerinden en az 80 puan
almalıdır.

NOT: Sorumlu olarak çalıştığı dönemde akciğer nakli operasyonu ilk yıl hiç yapmamış, ikinci yılın sonunda ise hastalarının hepsi vefat etmiş ise tekrar sorumlu olarak müracaat edemez. (İnfant
dönemi 0-1 yaş vakaları hariç)

Karaciğer nakli merkez sorumlusu ve nakil ekibinin puanlanma kriterleri;
İŞLEM ADI
(A) En az 1 yıl süreyle karaciğer nakli yapan eğitim kurumunda
çalışmış olmak ve 50 karaciğer nakli olgusunun ameliyat ve
tedavisini izlemek
(B) Alıcı karaciğer nakli operasyonunda aktif olarak katılmış olmak
(C) Karaciğer nakli operasyonunda 1. asistan olarak bulunmak
(D) Alıcı karaciğer operasyonu yapmış olmak
(E) Karaciğer naklinde donör operasyonu yapmış olmak
(F) Karaciğer nakli
konusunda
bilimsel
literatürde yer
almak

SCI kapsamı dergilerde makale olması,
SCI genişletilmiş dergilerde makale
olması,
Karaciğer nakli konusunda kitap yazma
veya editörlük yapma;
Karaciğer nakli konusundaki kitaplarda
bölüm yazarlığı ;

GENEL TOPLAM PUANI(A+B+C+D+E+F)

Puanı (a)

Adet (b)

30

1

Toplam
(a)x(b)<=(c)

İşlemden Alınacak
Tavan Puan (c)
30

Operasyon başına

2
10

Tavan Puanı Yok
30

30

En Az 40 Puan Olmalıdır.
Operasyon başına
Makale başına

2

Makale başına

0.5
5

Son 5 yılda
Operasyon başına

1

1

Puan Açıklama

10

Kitap başına
Bölüm başına

1
(B+C+D+E)
TOPLAM PUANI

Merkez Sorumlusu Puanı,
(B+C+D+E) işlemlerinden en az
80 puan olmak üzere toplam
puanı en az 120 olmalıdır.

Böbrek nakli merkez sorumlusu ve nakil ekibinin puanlanma kriterleri;
İŞLEM ADI
(A) Uzmanlık eğitimini Yıllık 15 ve üzeri böbrek nakli yapılan
merkezde yapmış olmak
(B) Yıllık 15 ve üzeri böbrek nakli yapılan merkezde uzman olarak
nakil ekibinde aktif çalışmış olmak
(C) Böbrek nakli (alıcı ) operasyonu yapmış olmak
(D) Böbrek nakli (alıcı ) operasyonunda birinci asistans yapmış
olmak
(E) Böbrek naklinde donör operasyonu yapmış olmak
(F) Böbrek nakli
konusunda
bilimsel
literatürde yer
almak

SCI kapsamı dergilerde makale olması,
SCI genişletilmiş dergilerde makale
olması,
Böbrek nakli konusunda kitap yazma veya
editörlük yapma;
Böbrek nakli konusundaki kitaplarda
bölüm yazarlığı;

GENEL TOPLAM PUANI(A+B+C+D+E+F)

Toplam
(a)x(b)<=(c)

İşlemden Alınacak
Tavan Puan (c)

Puanı (a)

Adet (b)

5

1

5

1

40

40

Son 5 yılda
Operasyon başına
Operasyon başına

4

Operasyon başına

2

Operasyon başına

1

Makale başına

2

Makale başına

0.5
5

Puan Açıklama

10

Kitap başına
Bölüm başına

1
(A+B+C)
TOPLAM PUANI

Merkez Sorumlusu Puanı (A+B+C)
işlemlerinden en az 80 puan
olmak üzere toplam puanı en az
120 olmalıdır.

