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Sürekli ö¤renme, hekimlerin mesleki yaﬂamlar›n›n vazgeçilmez bir parças›d›r. T›p e¤itimi; mezuniyet öncesi t›p e¤itimi,
uzmanl›k e¤itimi ve sürekli t›p e¤itim (STE) gibi bölümlere ayr›lsa da, ay›r›m daha çok yasal ve düzenleme amaçl› olup,
as›l olan ö¤renimin süreklili¤i, di¤er bir ifadeyle ö¤renimin hekimin mesleki yaﬂam› boyunca sürecek olmas›d›r.
Bilgi ve becerilerin güncelleﬂtirilmesi, mesleki uygulama içinde olan her hekim için kiﬂisel bir sorumluluktur. Her hekim,
yeni bilgileri ö¤renmeli, yeni becerileri kazanmal›, geçerlili¤i kalmam›ﬂ uygulamalar› terketmeli, mesleki alan›yla ilgili
literatürü mesleki uygulamalar›na aktarabilecek ﬂekilde takip etmeli ve de¤erlendirebilmelidir. Mesleki uygulamalardaki yetkinlik, sa¤l›k hizmetlerinin istenen standartlarda sürdürülmesinin de garantisi olacakt›r.
Hekimlerde bilgi ve beceriyi geliﬂtirme ve gerekli tutum de¤iﬂikli¤ini sa¤lamaya duyulan istek, ayn› zamanda de¤iﬂimin
itici gücünü oluﬂturmaktad›r. Eriﬂkin e¤itimi üzerine sürekli geliﬂen bilgiler de, bu de¤iﬂimi sa¤layacak e¤itim yöntemlerinin seçiminde belirleyici olmaktad›r. Çal›ﬂmalar, geleneksel STE etkinliklerindeki içeri¤in, s›kl›kla kat›l›mc›n›n klinik
uygulamalar›yla tam olarak örtüﬂmedi¤ini; bu nedenle de STE etkinlikleriyle kazan›lan bilginin, hekimler taraf›ndan
hasta ç›kt›lar›n› art›racak ﬂekilde mesleki uygulamalara aktar›lamad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Son y›llarda, STE etkinliklerinin yan›nda, ö¤renme f›rsatlar›n›n klinik deneyimlerden ç›kart›lan sorularla yarat›ld›¤›,
yaﬂam boyu süren, kiﬂinin kendisinin yönlendirdi¤i bir ö¤renme süreci olan sürekli mesleki geliﬂim (SMG) kavram› ortaya
at›lm›ﬂt›r. SMG ile hedeflenen, öz-de¤erlendirme sistemi içinde, geniﬂ bir yelpazedeki yeteneklerin bilgi, beceri ve tutum
esas al›narak sürdürülmesi ve geliﬂtirilmesidir.
Klinik Geliﬂim’in 20. y›l özel say›s›n›, ülkemiz t›p ortam› için yeni bir kavram oldu¤unu düﬂündü¤ümüz SMG konusuna
ay›rd›k. SMG kavram›n› farkl› boyutlar›yla ele ald›¤›m›z bu özel say›, ‹stanbul Tabip Odas›-Uzmanl›k E¤itimi Çal›ﬂma
Grubu (UEÇG) üyeleri taraf›ndan, çal›ﬂma grubunun bir projesi olarak oluﬂturuldu. ‹lk yaz›, STE/SMG’nin tarihçesine
ayr›ld›. Ard›ndan, iki farkl› yaz›da SMG’nin “yeniden belgelendirme süreci” ve “kan›ta dayal› t›p”la iliﬂkisi ele al›nd›.
Ülkemizde y›llard›r baﬂar›yla sürdürülen kredilendirme uygulamalar› ayr› bir yaz›n›n konusu olurken, bir di¤er yaz›da,
SMG’ye farkl› bir aç›dan, ülkemiz için f›rsatlar, engeller ve finansman temel al›narak yaklaﬂ›ld›. Dergide, ülkemizdeki
hekimlerin STE/SMG kavram›na bak›ﬂ›n›n sorguland›¤› bir de araﬂt›rma yaz›s› var. Son olarak, yol gösterici olabilece¤i
düﬂüncesiyle, iki ayr› yaz› olarak, ABD ve Avrupa’daki STE/SMG standartlar›n› aktard›k. Derginin haz›rlanmas›nda
eme¤i geçen tüm meslektaﬂlar›m›za teﬂekkür eder, bu say›n›n SMG uygulamalar›n›n geliﬂmesi ve yayg›nlaﬂmas›na
katk›da bulunmas›n› dileriz.
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