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Giriﬂ
Sürekli T›p E¤itimi (STE) kavram› Avrupa Toplulu¤u içinde yayg›n olarak tan›nan ve gerçekleﬂtirilen bir etkinlik olmas›yla beraber bugün üye ülkelerin pek ço¤unda iste¤e
ba¤l› olarak yürütülmektedir. Baz› ülkeler mezuniyet sonras› dönemde yürütülen STE etkinliklerini daha iyi izleyecek ve akredite edebilecek bir sistem geliﬂtirmiﬂlerdir.
T›p uygulamalar›nda kalite güvencesi aray›ﬂlar› reakreditasyon ve resertifikasyon konular›n› gündeme getirmiﬂtir.
STE etkinlikleri de bu de¤erlendirmelerin yap›labilmesi
için zorunlu hale gelecek gibi görünmektedir. STE’lere kat›l›m baz› ülkelerde hekimlerin iﬂ sözleﬂmelerine eklenen
bir ﬂart olmaktad›r. Her ülke en etkin yöntemleri kullanarak kendi koﬂullar›na ve kendi sa¤l›k sistemine uygun STE
etkinlikleri geliﬂtirecektir.
Genel olarak uzmanl›k e¤itiminden sorumlu olan kurumun
STE’leri de planlamas› beklenmektedir. Böyle oldu¤unda
eksiklerin belirlenmesi daha kolay olaca¤› gibi, düzenleme
yap›lmas› ve kaynaklar›n kullan›lmas› da daha ekonomik
olacakt›r. Avrupa’da sürekli t›p e¤itimi etkinliklerinin standardizasyonu amac›yla, özellikle de farkl› ülkelerde uygulanan STE programlar›n›n birbirine uyumu ve geliﬂtirilmesini
sa¤lamak üzere 1999’da Avrupa Sürekli T›p E¤itimi Akreditasyon Konseyi (The European Accreditation Council for
Continuing Medical Education "EACCME") kurulmuﬂtur.

Avrupa Sürekli T›p E¤itimi Akreditasyon Konseyi
(The European Accreditation Council for Continuing
Medical Education "EACCME")
EACCME, Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i (The European
Union of Medical Specialist- Un›on Européenne Des
Médécins Spécialistes “UEMS”) taraf›ndan kurulmuﬂtur.
Kurucu üyeleri; Belçika, Fransa, Almanya, ‹talya, Luksemburg ve Hollandad›r. Üye ülkelerin say›s› bugün 34’e
ulaﬂm›ﬂt›r.
Avrupa’daki en eski t›p kuruluﬂu olan UEMS, 1.6 milyondan daha fazla uzman› temsil etmektedir. Avrupa Toplulu¤u üye ülkelerindeki hastalara olas› en yüksek nitelikli uzmanl›k bak›m›n›n verilmesini sa¤lamak ve geliﬂtirmek

amac›yla 1958’de Brüksel’de kurulmuﬂtur. 2008’de 50.yaﬂ›n› kutlayacakt›r. Burada, esas olarak Avrupa Birli¤i ve
d›ﬂ›nda t›p uzmanlar›n›n oluﬂturdu¤u ulusal birlikler temsil
edilir. Akademik birimlerden gelen temsilcilerin bulundu¤u
ve uzmanl›k alan› ile ilgili e¤itim etkinliklerinin tart›ﬂ›ld›¤›
39 uzmanl›k birimi vard›r. Bu birimler kendi uzmanl›k
alanlar› ile ilgili olarak STE/SMG etkinlikleri önerilerinde
bulunurlar. Uzmanl›k birimlerinin temsilcileri yönetim
konseyini oluﬂturur. Baﬂkan, genel sekreter, sayman ve
sözcüden oluﬂan yönetim birimi kurumun günlük iﬂleyiﬂini
sürdüren yürütme kurulunu oluﬂturur. Ba¤›ms›z t›p birlikleri, enstitüler ve bilimsel t›p kurumlar› ile güçlü ba¤lant›lar› vard›r. UEMS, sa¤l›k hizmetinin yüksek kalitede sunulabilmesi için standartlar oluﬂturur ve bunlar›n, Avrupa
Birli¤i Enstitüleri, ulusal t›p birlikler ve bilirkiﬂileri taraf›ndan kullan›lmas›n› sa¤lamak üzere yayg›nlaﬂmas› için
çal›ﬂ›r. Bir sivil toplum örgütüdür. Avrupa Birli¤i içinde bir
komisyon olan T›p E¤itimi Dan›ﬂmanl›k Komitesi’ne (Advisory Committee in Medical Training “ACMT”) yönetim kurulu düzeyinde dan›ﬂmanl›k verir. ﬁimdiye kadar ortaya
konulan çal›ﬂmalar sonunda var olan 52 t›pta uzmanl›k
branﬂ›n›n tamam›n›n temsil edilmesi ve üye ülkelerin en az
2/5’inde var olmas› kayd›yla yeni disiplinlerin de kabul
edilmesi sorumlulu¤unu UEMS taﬂ›maktad›r.UEMS’in son
y›llarda üzerinde durdu¤u daha çok durdu¤u bir di¤er çal›ﬂma alan› da uzmanlara sunulan STE etkinliklerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve niteli¤inin yükseltilmesidir. UEMS,
STE ve SMG programlar›yla ilgili çal›ﬂmalarda oldukça
etkili biçimde yer al›r. Bununla ilgili olarak ortaya koydu¤u önemli belgeler vard›r. UEMS tüzükleri olarak adland›r›lan bu belgeler;
• 1993 T›p uzmanlar›n›n e¤itimi
• 1994 Avrupa’da çal›ﬂan t›p uzmanlar› için Sürekli T›p
E¤itimi
• 1999 STE’lerin uluslar aras› akreditasyon kriterleri
• 1996 T›p uzman› uygulamas›ndaki kalite teminat›
• 1997 E¤itim merkezlerinin ziyareti
• 2001 Sürekli Mesleki Geliﬂim (SMG), Basel Deklarasyonu
• 2004 ‹yi hekimlik uygulamalar›n› teﬂvik etmeye yönelik
dökümanlard›r.
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KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

Tüm bu belgelerde UEMS’in ana mesaj› “STE/SMG programlar›na kat›lman›n hekimler için etik bir zorunluluk oldu¤udur. Bu programlar›n maliyeti sa¤l›k giderlerinin bir
parças›d›r ve hekimlerden talep edilemez. Resertifikasyon,
zorunlu olamaz. Çünkü bu tip zorunlu uygulamalar›n hekimlerin sundu¤u sa¤l›k hizmetini iyileﬂtirdi¤ine dair bir
kan›t yoktur. STE’de yer almayan uzman, doktorluk ya da
uzmanl›k statüsünü kaybedemez. STE’ler meslek odalar›
taraf›ndan düzenlenir, yönetilir ve denetlenir” ﬂeklindedir.
UEMS; ilk kez 1975’de oluﬂturulan, hekimlerin Avrupa
Birli¤i içinde yer de¤iﬂimi ve t›p diplomalar›n›n tan›nmas›
ile ilgili direktiflerin ortaya konulmas›ndan bu yana Avrupa Birli¤i Komisyonuna bu alandaki çal›ﬂmalarda katk›
vermektedir. Bu çal›ﬂmalar sonucunda ortaya ç›kar›lm›ﬂ
olan direktifler esas olarak temel t›p e¤itimi ve uzmanl›k
e¤itimi ile ilgilidir. Pek çok üye ülkede zorunlu STE sistemi var olmas›na ra¤men, UEMS, haz›rlad›¤› direktiflerde
herhangi zorunlu bir STE/SMG sistemi talep etmez. Hekimler de tüm di¤er meslek sahipleri gibi bilgilerini güncel
ve bilimsel tutmak zorundad›rlar. Ancak Avrupa düzeyinde bir resertifikasyon sistemine gerek duyulmamaktad›r.
Bu nedenle resertifikasyon hekimlerin Avrupa’da serbest
dolaﬂ›m› için bir koﬂul de¤ildir.
UEMS taraf›ndan kurulan EACCME ise Avrupa ülkeleri
aras›nda ortak kalite unsurlar›n› taﬂ›yan STE etkinliklerinin ülkeler aras›nda transfer edilebilmesi, tan›nabilmesi,
ayn› zamanda bu STE sisteminin Avrupa d›ﬂ› ülkeler ile de
karﬂ›laﬂt›r›labilmesi için çal›ﬂ›r, kriterler belirler, kredi
puanlar›n›n transferi ve denkli¤i ile ilgilenir. STE’nin uzmanlar için kolaylaﬂt›r›lmas› amac›yla, STE kredilerinin
“takas” edildi¤i bir bürodur. Bu kredi transferi Avrupa ülkeleri aras›nda, farkl› uzmanl›klar aras›nda, bir uzman›n
Avrupa içerisinde göç etmesi durumunda, Avrupa ve Kuzey
Amerika kredi sistemleri aras›nda söz konusu olabilir.
Bu konsey 1999’da kurulmuﬂ olmas›na ra¤men 2000 y›l›nda iﬂlerlik kazanm›ﬂt›r. EACCME’nin yönetim ofisleri,
Brüksel’de UEMS binas›ndad›r ve ayn› yürütme kurulu taraf›ndan idare edilir. UEMS içinde çeﬂitli uzmanl›k dernekleri, yeterlik kurullar›, ulusal STE akreditasyon kuruluﬂlar›n›n temsilcileri ve STE uzmanlar›ndan STE Dan›ﬂmanlar Kurulu oluﬂturulur. Bu kurul y›lda bir kez UEMS
taraf›ndan toplant›ya ça¤r›l›r. UEMS bu kurul arac›l›¤›yla EACCME ile iletiﬂim kurar. EACCME içinde çeﬂitli dönemlerde farkl› alanlarla (Örn:Uzaktan e¤itim programlar›n›n akreditasyonu, SMG programlar›n›n adaptasyonu) ilgili çal›ﬂma gruplar› oluﬂturulur.
EACCME; do¤rudan STE etkinliklerinin akreditasyonu ile
ilgilenmez ama Avrupa’da var olan ya da planlanan akreditasyon sistemleri için bir denklik belirleme görevini yapar. Kuruluﬂundan itibaren pek çok üye ülke taraf›ndan ta-
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n›nan ve STE’den sorumlu ulusal kurumlarla anlaﬂmalar
imzalayan EACCME hekimlerin serbest dolaﬂ›mlar› s›ras›nda Avrupa’n›n neresinde olursa olsun kat›ld›klar›
STE’lerin kredilendirilmesi ve bunun her ülkede geçerli olmas› için çal›ﬂ›r. O nedenle STE programlar›n›n akreditasyonunu sa¤layan bir makam de¤ildir ve bu programlar›n
yürütülmesi s›ras›nda fazladan bürokrasi oluﬂturmaz.
K›sacas›; UEMS taraf›ndan kurulan EACCME; hekimlerin
Avrupa ülkeleri aras›nda serbest dolaﬂ›m›n› sa¤laman›n
koﬂullar›n› belirlemeye çal›ﬂmaktad›r. EACCME; sürekli
t›p e¤itimi alan›n›n evrensel standartlar belirlemek için
do¤ru bir konu oldu¤una inan›r. Bu nedenle Amerikan T›p
Birli¤i’nin çal›ﬂmalar›ndan ve onun bu amaçla geliﬂtirdi¤i
kredi transfer sisteminden yararlanm›ﬂt›r. CME puanlar›n›n sadece Avrupa Birli¤ine üye ülkeler aras›nda de¤il di¤er aday ülkeler ve Amerika Birleﬂik Devletleri’nde de kabul görmesini sa¤lam›ﬂt›r. Böylece Amerikal› hekimlerin
ilgisini Avrupa’da dolaﬂ›ma çekmek istemektedir. Bu
amaçla Çeﬂitli Ulusal Akreditasyon Birimleri ve Amerikan
T›p Birli¤i (AMA) ile yapm›ﬂ oldu¤u anlaﬂmalar mevcuttur. AMA ve EACCME, 2000 y›l›ndan bu yana birbirlerinin verdi¤i STE kredilerini kabul etmektedir.
EACCME’nin STE’lerde arad›¤› temel niteliklere bak›ld›¤›nda önemsedi¤i ﬂartlar ﬂunlard›r;
• STE/SMG etkinli¤inin ö¤renim hedeflerinin gözden geçirilmesi,
• Program›n gözden geçirilmesi,
• Program sunucular›ndan menfaat çat›ﬂmas› olmad›¤›na
dair teminat al›nmas›
• Ticari bir menfaat varsa bunun net olarak tarif edilmesi,
• Kat›l›mc›lar›n devaml›l›¤›, geri bildirimleri ve kendikendilerini de¤erlendirmeleri yoluyla kalitenin kontrol
edilmesi,
• Bu programa verilen puanlar›n e¤itimle ilgili olan alandaki uluslar aras› ve A/veya Avrupa birlikleri taraf›ndan
kabul görmüﬂ olmas›,
• Ulusal otoritelerce kabul görmesi,
• E¤itime verilen kredi puan›n›n akreditasyon için karﬂ›laﬂt›r›labilir sistemlere çevrilebilmesi, Ayn› programa
farkl› uluslar aras› birliklerin ayn› miktarda kredi puan› verecekleri konusunda uzlaﬂmalar› ﬂeklindedir.
EACCME 2004 y›l›nda 400 STE’yi akredite etmiﬂtir ve bu
say› her geçen y›l artmaktad›r.
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