International Council of Ophthalmology Advanced Exams (İleri Düzey) Sınavı
Göz hekimleri için halen mevcut olan International Council of Ophthalmology (ICO) Standart
Sınavlarına ek olarak yine dünya çapında daha geniş kapsamlı ve daha ileri düzeyde bir sınav
yapılmaktadır.
Genel Bilgiler
ICO İleri Düzey Sınavına, ICO Standart Sınavların tümünü (Optik ve Refraksiyon dâhil Temel
Bilimler ile Klinik Bilimler) geçmiş olan tüm göz hastalıkları uzmanları girebilir. Bu sınavı
başarıyla geçenler Fellow of ICO (FICO) unvanını kullanmaya hak kazanırlar.
Sınavın amacı alandaki yeni bilgileri ve üst düzeyde makul ‘karar verme’ yeteneğini
sınamaktadır. Ancak, uygulama yapmada yetkinliğin sınanması hedeflenmemektedir. Bu sınavı
alınan uzmanlık eğitiminin düzeyinin ve hastalıkların ülkeler arasında gösterdiği farklılıkları
yansıtabilme derecesinin göstergesi olarak da kabul etmemek gerekir. Sınavı geçen adaylara,
ülkelerinde yapılacak bir uygulama (Pratik) sınavı da (Örneğin Türkiye’de Türk Oftalmoloji
Yeterlilik Kurulu sınavı) önerilmektedir.
Sınav süresi 3 saattir. Kitapçıkta 10 adet eşleştirme sorusu ve 75 adet, her birinde 4 seçenek
bulunan kinik senaryo (yazılı, görsel veya grafik) içerikli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.
Eşleştirme sorularında soru kökünde bulunan senaryoda eksik kelime veya kısa cümleler
bulunmaktadır; adaylardan bu boşlukları doğru seçenekler ile eşleştirmeleri beklenmektedir.
Cevap kağıtları optik okuyucuda değerlendirilecektir. Her bir doğru yanıt için bir puan
alınacaktır; hatalı işaretlenmiş veya boş bırakılmış yanıtlardan puan alınamaz. Sonuçlar daha
sonra Sınav Komitesi tarafından değerlendirilecektir.
Sınav 2019 yılından itibaren her yıl Nisan ve Ekim aylarında yapılmaktadır. Her yıl için kesin
tarih ve ücret bilgisi için http://www.icoph.org/refocusing_education/examinations/examsapplications-and-fees.html sayfasında başvurulmalı veya
http://www.todnet.org/TOYK/default.asp sayfasına bakılmalıdır.
Sınava başvuru formu http://www.icoph.org/refocusing_education/examinations sayfasından
indirilebilir veya TOD Merkez Ofisi sekreterliğinden (genelmerkez@oftalmoloji.org.tr)
sağlanabilir. Sınava başvurmadan önce ülkemiz için indirimli ücretleri öğrendiğinize emin
olunuz.
Sonuçlar
Uluslararası bir sınav olması nedeniyle tüm cevap kâğıtları merkezi olarak
değerlendirilmektedir ve sonuçlar daha sonra açıklanmaktadır. Sonuçlar adaylara Aralık ayı
içinde posta ile bildirilmektedir.
Doğrudan Sınav Bürosu’na başvuran adayların sonuçları başvuruda belirttikleri adrese
postalanacak, bir koordinatör aracılığı ile başvuru yapmış olan grupların sonuçları ise
koordinatöre gönderilecektir.
Dil
Sınav dili yalnızca İngilizcedir.
Sertifika

Başarılı olan adaylara ICO Başkanı ve Sınav Komitesi başkanı tarafından imzalanmış, güvenlik
şeridi, filigram, ICO logosu kabartması ve adayın fotoğrafı bulunan sertifika gönderilecektir.
ICO - İleri düzey sınavının getireceği yararlar




Başarılı olan adaylar FICO unvanını kullanarak uluslararası arenada özgeçmişlerinde
bilgi düzeylerini kanıtlayabileceklerdir.
Başarılı olan aday, güncel oftalmoloji ve temel bilimlerle ilgili en ileri düzey sınavı geçmiş
olacaktır.
Göz hastalıkları uzmanlarının bilgilerini güncel tutmaları için bir motivasyon kaynağı
olacaktır.
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Senaryolu eşleştirme soruları
Lens ve katarakt
Kornea ve oküler yüzey hastalıkları / Refraktif cerrahi
Glokom
Nöro-oftalmoloji
Oküloplastik cerrahi ve orbita
Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık
Vitreoretinal hastalıklar
Üveit ve oküler enflamasyon
Oküler onkoloji
Az görme rehabilitasyonu
Etik
Toplum göz sağlığı
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