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Nörosirürji alaninda son yillardaki hizli gelisim
dogalolarak Nörosirürji Egitimini de etkilemektedir.
Nörovasküler cerrahi de bu degisimden önemli
derecede etkilenmistir. Nörosirürji asistan egitimi
süresince nörovasküler cerrahide ögrenilmesi gerekli
teorik ve el becerisi egitiminin ana basliklari asagida
belirtilmistir. Ülkemizde asistan seçiminde Anabilim
Dallari rol almadigi için verilecek egitimin zaman ve
seklinde degisiklik olabilmektedir. Program 6 ya da
7 yillik egitim baz alinarak düzenlenebilir.
Al) 1 ve 2. yil teorik dersler;
1. Intrakranial arteriyel ve venöz anatomi ve
kollateral sirkülasyon,
2. Otoregülaston, serebral kan akimi.,serebral
perfüzyon basinci ve serebral iskemi,
3. Iskemik ve hemorajik stroke nedenleri, klasik
beyinsapi iskemik sendromlari,
4. Intrakranial angiografik anatomi,
5. Iskemik ve hemorajik stroke ve vasküler
patolojilerin CT ve MR görünümleri,
6. Intrakranial venöz trombozlar,
7. Pterional kraniotomi;
kanat) anatomisi

cilt, kemik(sfenoid

A2) 1 ve 2. yil beceri egitimi;
1. Nörolojik muayene, iskemik ve hemorajik
stroke acil d urumlarin tanimlanmasini
yapabilmeli,
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2. Cerrahi sonrasi bakim, arteriyel ve venöz
kateterizasyon yapabilmeli,
3. Lomber ponksiyon, CSF rezervuar tapping
ve external ventriküler drenaj yapabilmeli,
4. Pterion kraniotomi, intrakranial hematom
bosaltilmasinda asistanlik yapmali
Bl) 3 ve 4. yil teorik dersler;
1. Spontan intraserebral kanamalar ve cerrahi
endikasyonlar,
2. Serebral koruma yöntemleri ve intraoperatif
moni torizasyon,
3. Anevrizmal subaraknoid kanarna; Klinik,
derecelendirme, tani ve tedavi seçenekleri,
4. Intrakranial anevrizmalar;
spesifik problemler,

Dogal seyir ve

5. Kavernöz malformasyonlar
anomaliler,

ve venöz

6. Akut serebral iskemi; MedikaL, cerrahi ve
endovasküler tedavi,
7. Karotis endarterektomi;
teknik

Endikasyon

ve

B2) 3 ve 4. yil becerileri;
1. Vasküler patolojilerde medikal ve cerrahi
durumlari,
zamanini
ve aciliyetini
ayirtedebilmeli, cerrahi plan yapabilmeli,
2. Navigasyon cihazlarini uygulayabilmeli,
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3. Pterion kraniotomi, ve vasküler lezyonlar için
diger kraniotomileri yapabilmeli,
4. Servikal karotis eksposuru yapabilmeli,
5. Mikrocerrahi labratuar pratigi yapmali,
CL) 5 ve 6. yil teorik dersler;
1. Intrakranial AVM lerde siniflandirma
tedavi seçenekleri,
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5. Intraspinal vasküler lezyonlarin cerrahisini
asiste etmeli
• Ayrica 3 ve 4. yilda ögrenci ve yeni asistanlarin
egitimine katkida bulunmali, olgu sunumlari
yapmali,
• 5 ve 6.yilda diger asistanlarin sorumlulugunu
alabilmeli,
• Egitim süresince nörovasküler cerrahi ile ilgili
konferans, ulusal toplanti ya da kurslardan enaz
birine katilmalidir.
• Egitimin tüm asamalarinda degerlendirme esasdir.
Bir sonraki asama öncekinin basarisina baglidir.

cerrahisi

1910 yilinda

nöroendoskopi

Sikago' da

üroloji

uzmani

L'Espinasse

tarafindan

Dr.

hidrosefalili

iki hastada bir sistoskop ile bilateral
koroid
pleksusun
almmasi
ile
baslamistir. Bu hastalardan birisindeki
basarili sonuca ragmen bu çalismasi
o zaman yayinlanmadigi için gereken

ilgiyi

görmemistir.

yilmda,

Dandy,

sistoskop

1922

kullanarak,

komminike

hidrosefalili

endoskopik

koroid

operasyonunu

tanimlamistir.

bir olguda
pleksektomi
Orijinal

makaledeki bu sekil koroid pleksusun
alligatör

forseps

ile

koparilarak

alinisini göstermektedir. (Dandy WE:
An

operative

hydrocephalus.
Hosp

procedure

for

Bull Johns Hopkins

33: 189-190, 1922)

Egitimi

2. Sylvian ve basal sistem mikrodiseksiyonu
yapabilmeli,
3. Komplike olmayan anevrizma diseksiyonu
ve kliplemesi yapabilmeli,
4. Diger
serebrovasküler
hastaliklarin
mikrocerrahisini asiste etmeli,

2. Anterior sirkülasyon anevrizmalarina cerrahi
yaklasim,
3. Posterior sirkülasyon
anevrizmalarina
cerrahi yaklasim,
4. Spinal AVM ler,
5. Komplex
anevrizmalarda
cerrahi ve
revasküla rizasyon
C2) 5 ve 6. yil becerileri;
1. Spontan intrakranial
yapabilmeli,
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