SÜREKL‹ TIP E⁄‹T‹M (STE) / SÜREKL‹ MESLEK‹
GEL‹ﬁ‹M (SMG) TAR‹HÇE VE KAVRAMLAR
S.Sema ANAK**

Giriﬂ
T›p e¤itimi, 3 basamakta ele al›nabilir:
1. Mezuniyet öncesi t›p e¤itimi (temel t›p e¤itimi),
2. Mezuniyet sonras› t›p e¤itimi (uzmanl›k e¤itimi),
3. Sürekli t›p e¤itimi / sürekli mesleki geliﬂim.
Bu üç ö¤e “Trioloji” olarak da adland›r›lmaktad›r. T›p
e¤itimi, t›p fakültesine giriﬂle baﬂlayan ve emeklili¤e kadar
süren yaﬂam boyu bir e¤itimdir. Amac› toplum sa¤l›¤›n› en
yüksek düzeyde tutacak “iyi hekim” yetiﬂtirmektir. ‹yi hekim kavram›n›,“belli standartlara sahip hekim” olarak da
tan›mlayabiliriz. Baz› kaynaklar, t›p e¤itiminin amac›n›
herkese geliﬂmiﬂ sa¤l›k olarak da belirlemektedirler (1).
STE / SMG, e¤itimini tamamlam›ﬂ ve t›p mesle¤ini uygulamas›na izin verilmiﬂ bir doktorun, hastalar›n bak›m›nda,
kendisini yenilemek, becerilerini ve profesyonel yeteneklerini geliﬂtirmek ve güncelleﬂtirmek için yapt›¤› tüm aktivitelerdir.

Niye STE / SMG?
T›p sürekli de¤iﬂim gösteren bir bilim dal›d›r. Toplumun
de¤iﬂime gereksinimi vard›r ve doktorlar sürekli bir de¤iﬂim sürecindedirler. Tüm doktorlar›n hastalara, ailelerine
ve topluma en iyiyi verebilmeleri için mesleki yetilerini geliﬂtirmeleri gereklidir ve bu onlar›n profesyonel sorumlulu¤udur. Ayr›ca, art›k hastalar daha bilgilidir ve doktorlar›n
güncel kalabildiklerinden emin olmak istemektedirler. Artan bilgi, artan performans demektir. Asl›nda hastalar,
doktorlar›n STE / SMG’ye kat›lmalar›ndan çok, uygulamas›n› en modern ve bilgili ﬂekilde yapmalar›yla ilgilidirler. Ve yetenek ile uygulama ayn› ﬂeyler de¤ildir; bunlar›
birbirine ba¤layan bilgi ve yeterli alet, mekand›r. Ayr›ca,
doktorlar›n deneyimleri artt›kça bilgiyi alg›lama ve özümleme ﬂekilleri de de¤iﬂmektedir (2).
STE’de Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i (ATUB) Tüzü¤ü’ne
(1994) göre de, STE bir etik ve ahlaki zorunluluktur. STE
meslek örgütü taraf›ndan düzenlenir, yönetilir ve denetlenir. Gönüllü kat›l›m esast›r. STE’nin üstlenilmesi için teﬂvikler yap›lmal›d›r. Zaten STE’de yer almayan uzman,
doktorluk ya da uzmanl›k statüsünü kaybedemez. Kalite
kontrolü, meslek örgütü taraf›ndan yap›l›r (3).

*

ATUB Basel Deklarasyonu’na (2001) göre de, ATUB, STE
/ SMG’yi doktorlar›n çal›ﬂma yaﬂamlar›nda gerekli olan bilgileri, becerileri ve tutumlar› uygulamalar›n› güncelleﬂtirmenin, geliﬂtirmenin ve yükseltmenin e¤itimsel arac› olarak
tan›mlamaktad›r. STE / SMG’nin amac› bir t›p pratisyeninin iﬂindeki performans›n› her aç›dan geliﬂtirmektir (3).

STE / SMG Tarihçesi
Adalet, yarar ve zarar vermeme Hipokrat yemininin en
önemli ilkeleridir. Bu özellikleri karﬂ›layabilmeleri için hekimler etik olarak yaﬂam boyu ö¤renmekle yükümlüdürler.
Ancak t›bbi yeminlerin ço¤unda STE’nin ve sürekli ö¤renmenin önemine ve getirece¤i yararlara dikkat çekilmemiﬂtir (4).
Buna karﬂ›n, yüzy›llar boyu, hekimler bilgilerini güncel
tutmak için çok çeﬂitli yöntemler kullanm›ﬂlard›r. STE tarihçesinde 3 dönem tan›mlanm›ﬂt›r:
a. Antik ça¤dan - 1945’e
b. 1945’den – günümüze
c. Bugün ve sonras›

a. Antik ça¤ – 1945
Dublin deklarasyonunda da bildirildi¤i gibi, STE’nin geçmiﬂi Hipokrat’a kadar dayanmaktad›r. Her zaman Hipokrat yemini hekimlerin yol göstericisi olmuﬂtur. Tüm dünya
okullar›nda hekimler bu ilkeyle görev yapmaya yönlendirilmekte ve bunu etik bir yap›da oluﬂturmalar› hedeflenmektedir. Bu yeminle, hekimli¤i seçen kiﬂiler farkl› bir yaﬂam
sürmeyi ve bunu sürdürürken de yaﬂam boyu ö¤renmeyi kabullenmektedirler. Bu yükümlülükler beraberinde STE’yi
getirmektedir (4-6). Hipokrat’a göre yeti sadece deneyim
ile de¤il yaﬂam boyu e¤itim ile de art›r›l›r ve geliﬂtirilir.
Bulger ve Barbato’ya göre, Hipokrat yeminindeki etik 3
baﬂl›kta toplan›r: yükümlülük, özen ve beceri (7). Bugün
bile bu ilkelerin karﬂ›lanabilmesi meslek örgütlerinin ana
amaçlar›d›r. Sorunlar, özellikle demografik de¤iﬂimler, yeni teknolojiler, yeni sa¤l›k sistemleri, hasta özerkli¤i ve gücü, etkinlik ve geçerlilik ilkelerinin ortaya at›lmas› ve hükümetlerin t›p e¤itimindeki akreditasyon konusundaki bask›lar› gibi nedenlerle daha da karmaﬂ›klaﬂmaktad›r (4).
Baz› çal›ﬂmalar, Hipokrat’›n da STE’yi göz ard› ederek deneyimi ön plana koydu¤unu savunmaktad›r (4,8). T›bbi ye-
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E¤itimi Çal›ﬂma Grubu (‹TO-UEÇG) Üyesi
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minler üzerine yap›lan bir çal›ﬂmada, 1. yüz y›ldan
günümüze 48 yemin incelenmiﬂ ve yaﬂam boyu ö¤renme yükümlülü¤ü ve bunun yarar›na de¤inmelerine bak›lm›ﬂt›r.
13 eski ve orta ça¤, 35 modern yeminden sadece 20’sinde
yaﬂam boyu ö¤renmeye de¤inilmektedir; ancak, “Cenevre
Deklarasyonu” d›ﬂ›nda hiçbiri t›p kitaplar›na yans›mam›ﬂt›r. Bunlardan 16’s› yararl›l›k ilkesine de¤inmekte, sadece
3’ü ise STE ile yararl›l›k aras›nda ba¤›nt› kurmaktad›r (4).
13 ve 14. yüzy›lda kurulan ilk Avrupa üniversitelerinde de
doktorlar›n mezuniyet sonras› mesleki becerilerini sürdürmeleri ve yenilenmeleri için gerekli aktiviteler yaz›l› bilimsel belgelerde tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Doktorlar›n yetilerini geliﬂtirmeleri konusundaki ilk kanun, 1803’de Napoleon taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r. 19. Yüzy›lda ‹ngiltere ve Rusya’da
STE için ilk kurumlar oluﬂturulmuﬂtur; EE Eichwald
1885’de St.Petersburg’da ilk olarak doktorlar için STE
merkezini kurmuﬂtur.

b. 1945 – Günümüz
1948’de Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), STE ile ilgili ilk
uluslararas› organizasyonu kurmuﬂtur. Bundan sonra da,
tüm uluslar, uluslararas› yap›ya uygun ﬂekilde kendi organizasyonlar›n› kurmaya baﬂlam›ﬂlard›r. 1972’de AMEE
(Association for Medical Education in Europe) kuruldu ve
UNESCO, WHA (World Health Assembly), DSÖ gibi organizasyonlar Avrupa’da STE kurallar›n› belirlemeye baﬂlad›lar. 1984’den beri WFME (World Federation for Medical Education) t›p e¤itiminin yeniden yap›land›r›lmas› konusunda uluslararas› bir çal›ﬂma baﬂlatt› ve 1988’de Edinburgh deklerasyonunu yay›mlad› (9).

c. Bugün
WHA, 1989’da, Edinburgh deklerasyonu benimsedi ve
1993’de T›p E¤itimi Zirvesi önerileri, 1995’de de Herkese
Sa¤l›k için T›p E¤itimi ve T›p Uygulamalar›n›n Yeniden
Yönlendirilmesi raporlar›n› yay›mlad› (9).
Yaz›l› kaynaklar ve klasik konuﬂmalar uzun süredir ve bugün de en önemli e¤itim yöntemidir. 1997’de, Allery ve arkadaﬂlar›, yapt›klar› çal›ﬂmada, e¤itimin kiﬂilerin profesyonel uygulamalar›n› geliﬂtirmelerinde önemli oldu¤unu,
ancak en önemli faktör olmad›¤›n› vurgulam›ﬂlard›r (10).
WFME, 2001’de, T›p E¤itiminde Uluslararas› Standartlar› belirlemek için sürdürdü¤ü çal›ﬂmas›na STE ve SMG’yi
de dahil etti. Bu konuda kurulan çal›ﬂma grubu, 2002’de
Oslo’da toplanarak SMG ilkelerini belirledi. Bu raporda
özellikle vurgulanan SMG’nin t›p fakülteleri ile s›n›rl› kalamayaca¤›, doktorun kendisinden uluslararas› SMG sa¤lay›c›lara kadar global bir yap›s› olmas› gereklili¤iydi (9).

nun Ölçütleri (1999), T›p Uzman› Uygulamas›ndaki Kalite
Teminat› (1996), E¤itim Merkezlerinin Ziyareti (1997),
Sürekli Mesleki Geliﬂim Basel Deklarasyonu (2001), ‹yi
T›bbi Bak›m› Teﬂvik Etme (2004), Lüksemburg Deklarasyonu (2006) (11,12).

STE Etkin mi?
Bu konularda yap›lm›ﬂ çal›ﬂma say›s› son derece azd›r. Davis ve arkadaﬂlar›n›n 1992 ve 1995’de yapt›klar› doktorlar›n›n STE sonras› performanslar›n› ve bunun hastaya etkilerini araﬂt›ran çal›ﬂmalarda özetlendi¤i gibi, yap›lan
araﬂt›rmalar, çok s›n›rl›d›r ve 6000 yaz›n›n topland›¤› Toronto Üniversitesi kaynaklar›nda sadece 99 çal›ﬂma bu konudad›r. Yapt›klar› detayl› analize göre STE’de en s›k kullan›lan yöntem olan konferanslar›n etkisi çok azd›r; uygulamaya dayal› e¤itimler veya do¤rudan kuruma ziyaretler
daha etkili olmuﬂtur. Konuﬂmalar ve konferanslar etkili
olabilir, ancak ço¤unda konuﬂma içerikten daha çok ak›lda kal›r. Resmi toplant›larda meslektaﬂlar›n birbirleriyle
yapt›¤› konuﬂmalar ”koridor etkili” bir ö¤renme yöntemidir ve en az konferanslar kadar etkilidir. Sackett ve arkadaﬂlar› yapt›klar› kan›ta dayal› çal›ﬂmada, yine de t›p mesle¤inin yap›lan STE’lerle güncel kald›¤›n› kan›tlam›ﬂlard›r. Tart›ﬂ›lmas› gereken STE de¤il, kullan›lacak yöntemdir (13-15).
Yap›lan yeni bir meta-analizde, STE’nin, doktorlar›n bilgi,
performans ve hasta sonuçlar›na etkisini araﬂt›rm›ﬂlard›r.
Ele al›nan 31 çal›ﬂmadaki 61 uygulamada, aktif ve kar›ﬂ›k
yöntemler orta derecede etkili bulunurken, pasif yöntemler
çok az etkilidir. Etkinlikle uygulama süresi, uygulama say›s› aras›nda pozitif bir etki bulunurken, etkinlikle birden
fazla disiplinin ele al›nd›¤› programlar ve kat›l›mc› say›s›
aras›nda negatif bir etki saptanm›ﬂt›r. Sonuçta, STE programlar›n›n etkileﬂimli oldu¤u, çoklu yöntemlerin kullan›ld›¤›, tek disiplinden küçük gruplara uyguland›¤› zaman etkili oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r (16).
Tablo 1’de sunum tipine göre, 24 saatte hat›rlama oranlar› özetlenmiﬂtir (3).
Tablo 1. Sunum tipine göre, 24 saatte hat›rlama oranlar›
Sunum Tipi
Konferans
Okuma
Odiyovizüel sunu
Gösterme
Tart›ﬂma Grubu
Yaparak Ö¤renme
Baﬂkalar›na Ö¤retme

Hat›rlama (%)
5
10
20
30
50
75
80

d. Günümüz / ATUB
ATUB’un çal›ﬂmalar› aﬂa¤›daki alt baﬂl›klarda s›ralanabilir: T›p Uzmanlar›n›n E¤itimi (1993), Mezuniyet Sonras›
T›p E¤itimi (STE) (1994), STE Uluslararas› Akreditasyo-

STE nas›l daha etkin hale getirilebilir ?
‹lk olarak STE’nin tek bir etkin yöntemi olmad›¤› bilinmelidir. Bir eriﬂkin olarak doktorlar›n baz›lar› kitap ve dergi-

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

lerden, baz›lar› çal›ﬂtaylar ve seminerlerden, baz›lar› da
arkadaﬂlar›yla ve konunun uzmanlar›yla yapt›klar› söyleﬂilerden ö¤renir. (Kolb 1984, Schon 1983, 1987) (17-19).
Eriﬂkinlerin gereksinimlerine göre ö¤renecekleri gerçe¤i
göz önüne al›narak STE programlar› haz›rlanmal›d›r. Geleneksel yöntemlerin d›ﬂ›nda de¤iﬂik e¤itim yöntemleri kullan›lmal›, kat›l›mc›lara yöntem seçme hakk› tan›nmal›d›r.
Motivasyon konusu unutulmamal›d›r. Bu konu en iyi Maslow’un Hiyerarﬂi Piramidi ile aç›klanabilir (Tablo 2) (20).
Tablo 2. Maslow’un Hiyerarﬂi Piramidi
ER‹ﬁK‹N‹N TEMEL GEREKS‹N‹MLER‹ :

• Temel fizyolojik gereksinimler
• Güvenlik gereksinimi
• Aidiyet ve sosyal gereksinimler
“Ö⁄RENME GEREKS‹N‹M‹”

• Sayg› ve statü gereksinimi
• Kendini gerçekleﬂtirme ve doyum gereksinimi
Bilindi¤i gibi, eriﬂkinler en iyi kendileri yönlendirdiklerinde, gereksinimini hemen karﬂ›layacaksa, kendi kat›l›mlar›yla, deneyimlerine dayanarak, yans›t›l›rsa, geribildirim
yap›l›rsa, sayg› gösterildi¤inde, güven içindeyse ve çevre
rahatsa ö¤renirler. Pedogoji ve androgojinin de ö¤renme
konusunda önemli farkl›l›klar› vard›r. Pedagojide, birey s›n›fta ve örgün bir e¤itim al›r. Androgojide ise, birey eriﬂkindir ve e¤itim örgün de¤ildir. “Ö¤rencinin Rolü” ne bakt›¤›m›zda pedagojide, birey talimatlar› izler, pasif al›c›d›r,
bilgiyi kabul eder ve ö¤renmede sorumlulu¤u azd›r. Buna
karﬂ›n androgojide, “Ö¤rencinin Rolü” ne bakt›¤›m›zda,
deneyimlerine dayanarak fikirlerini sunar, ba¤›nt› kurar,
aktif kat›l›r ve ö¤renmeden sorumludur. Pedagojide, “ö¤renme için motivasyon” d›ﬂtan gelir (toplum zoruyla), ö¤renici hemen yarar›n› görmez; androgojide ise, “ö¤renme
için motivasyon” içten gelir ve ö¤renici hemen uygulayabilir. Pedagojide, “içerik seçimi”, ö¤retmenin kontrolündedir, ö¤rencinin seçiminin önemi yok ya da azd›r, “yöntem”
ise bilgi ve durumlar› ö¤renme ﬂeklindedir, androgojide
ise, “içerik seçimi” ö¤renci taraf›ndan iﬂiyle ya da yaﬂam›yla ilgili yap›l›r ve problemler olarak ifade edilir; “yöntem” ise bilgi ve deneyimleri paylaﬂma, oluﬂturma ﬂeklindedir. Eriﬂkinin ö¤renme döngüsü, deneyim, deneyimi yans›tma, deneyimi genelleme ve uygulama ﬂeklindedir (21).
STE’nin etkinli¤inin nas›l art›r›labilece¤i konusunda
ABD’de yap›lan çal›ﬂmada, “T›pta Uzmanl›k Dallar› Kurulu” bir rapor yay›mlam›ﬂlard›r. Bu raporda STE için kapsaml› de¤iﬂimler önerilmektedir. Özellikle e¤itim yöntemleri yan›nda doktorun performans› ve özellikle kendisini
de¤erlendirmesi konular›nda kapsaml› de¤iﬂiklikler önerilirken, akreditasyon, belgelendirme, kredilendirme, lisansland›rma ve kredi kayd› bildirimi ve desteklenmesi konular›nda öncülük edilmektedir. Kurulun önerileri aras›nda, t›p
e¤itiminin süreklili¤i, kiﬂisel de¤erlendirme ve yaﬂam boyu
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ö¤renme, çekirdek müfredat ve etkinli¤i, kan›ta-dayal› e¤itim, performans ve sürekli geliﬂim, doktorlar›n ö¤renme ve
tutumlar›n› de¤iﬂtirme konular›nda ölçme-de¤erlendirme,
kaynaklar ve destek konular› s›ralanabilir (9).

Sürekli T›p E¤itimi
Mesleki uygulama içinde olan her hekim için etik bir görev
ve kiﬂisel bir sorumluluktur. Halka verilen t›bbi bak›m ve
tedavinin standartlar›n›n sürekli olarak ve mümkün olan en
yüksek düzeye yükseltilmesi amaçlan›r. Mesleki standartlar› mümkün olan en yüksek düzeyde sürdürmek için gerekli olan bilimsel bilgi ve teknik becerilerin sürekli olarak yenilenmesi, geliﬂtirilmesi ve güncellenmesi gereklidir (4).

Sürekli T›p E¤itiminden Beklentiler
STE’de, konunun uzmanlar› taraf›ndan farkl› yap›larda sunulan bilgi ve becerilerin ö¤renilmesi ve kiﬂinin kendi uygulamalar›yla bütünleﬂtirilmesi gereklidir. Hekimin performans›n›n ve son aﬂamada klinik bak›m›n iyileﬂtirilmesi
ana amaçt›r. Ancak, hekimler genellikle t›bbi bak›m performans›n› artt›racak yöntemlerle yönlendirilmez ve bunun
sonuçlar›n›n klinik de¤erlendirmelere yans›mas›na da kar›ﬂt›r›lmaz. Bunun da ana nedeni bu iﬂi kompanse edecek
kiﬂinin olmamas›, performans›n geliﬂtirilmesinin yarars›zl›¤› ve zaman kayb› olmas› gibi ön yarg›lar›n varl›¤›d›r.
Sonuçta, de¤erlendirilen, kiﬂinin performans›n›n geliﬂtirilmesi de¤il, hatalar›d›r ve bu, STE programlar›na da yans›r (22). Bu bak›mdan yeni yöntemler ve SMG anlay›ﬂ›
gündeme gelmiﬂtir.

STE mi, SMG mi?
SMG, STE’nin geleneksel yap›s›n› geniﬂletir, aﬂa¤›daki
faktörlere dayanan yeni bir çerçeve oluﬂturur: Kiﬂisel dayanma ve profesyonel büyüme, iﬂ geliﬂimi ve rol adaptasyonuna dayanan stratejiler, yapabilme yetisinin e¤itimi ve
multidisipliner ve multimesleksel çal›ﬂma ve ö¤renme konusunda e¤itim (3).
STE, art›k hekimlerin hastalar›n› tedavide bilgilerini nas›l
kullanacaklar› konusunda eskimiﬂ fikirlerle dolmuﬂtur.
Onun için 21. yüzy›la uyarlanmal›d›r. Bu konudaki en
önemli aç›l›m SMG’dir. Hekimler standart bilgilerin yan›nda tak›m çal›ﬂmas›n›, araﬂt›rmay›, iletiﬂimi, bilgiye
ulaﬂmay› ve etkin klinik karar› verebilmeyi ö¤renmelidirler. Bunu da çal›ﬂt›klar› iﬂ ortam›nda ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar› ile iﬂlevsel iliﬂkideyken ve t›bbi durumlarda destek
olacak teknolojiyi kullanarak yapmal›d›rlar (23).

Sürekli Mesleki Geliﬂim (SMG)
SMG’de e¤iticinin gözlem ve yönlendirmesi yerine kiﬂinin
yaﬂam boyu kendisinin yönlendirdi¤i ve ö¤renme organizasyonunun parças› oldu¤u bir ö¤renme sürecidir. SMG’de
bilgi, beceri ve tutuma yönelik geliﬂme için önce gerekli
alanlar saptanmal›, ö¤renme hasta bak›m› esnas›nda yap›lmal›, ö¤renilenler tekrarlanmal› ve analiz edilmelidir.
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Kiﬂi kendi iste¤iyle ve yönlendirmesiyle ö¤renir, hatta de¤erlendirir (3, 9). Yaﬂam›m›z boyunca t›pta önemli geliﬂmeler olmuﬂtur ve olmaya devam edecektir. Bunlar›n uygulanabilmesi, doktorlar›n yeni teknikleri, tedavileri ve
klinik anlay›ﬂlar› ö¤renerek hastalar›na sa¤lad›klar› bak›m›n kalite ve güvenilirli¤ini art›rabilmesi ile sa¤lanabilir.
Oluﬂumundan beri t›p mesle¤i, e¤itimin önemini fark etmiﬂ
ve bunu profesyonelli¤in ve etik kurallar›n esas› yapm›ﬂt›r.
Bu yeni yüzy›lda, de¤iﬂimler h›zla artmakta, karmaﬂ›klaﬂmakta ve önceden kestirilemeyen büyük bir bilgi birikimi
oluﬂmaktad›r. Ayr›ca, sosyal beklentiler de artmaktad›r;
bu nedenle doktorlara t›p fakültesinden emeklili¤e kadar
konusunda destek verilmelidir. Bu ﬂekilde desteklendiklerinde ve bu sorumluluk konusunda güvenildiklerinde, doktorlar, e¤itimlerinin yararl› etkilerini daha iyi uygulayacaklar ve klinik performanslar›n› ilerletecekler ve geliﬂtireceklerdir.
SMG, temel t›p e¤itimini takiben her doktorun tüm profesyonel yaﬂam›n› kapsayan bir e¤itim sürecidir. SMG, kiﬂinin kendi iste¤ine dayanan ve iﬂ esnas›nda ö¤renmeye dayanan bir sistemdir. Kiﬂisel mesleki geliﬂim yan›nda, doktorlar›n mesleki bilgi, beceri ve tutumlar›n› da sürdürüp
geliﬂtirerek hastalar›n gereksinimlerine daha iyi cevap vermelerini, t›ptaki geliﬂmelere uyum sa¤lamalar›n›, toplum
ve resmi kuruluﬂlar›n gerekliliklerine uyabilmelerini de
sa¤lar. STE’nin yerini alan SMG çok daha geniﬂ kapsaml›d›r, kanunlar ve kurallardan çok kiﬂisel yönelimle iﬂler.
SMG’nin ilk hedefi “e¤itim”dir. Bu amaçla, en iyi hasta
bak›m›n›n sa¤lanmas› için SMG hem kuramsal bilgiyi ve
klinik yetiyi beslemeli, hem de iﬂ organizasyonu (ekip çal›ﬂmas›, liderlik), iletiﬂim, t›bbi etik, e¤itim, araﬂt›rma ve
yönetme konular›nda e¤itimi sa¤lamal›d›r. SMG, hem hastalar›n en iyi ﬂekilde bak›m›, hem iﬂveren ve toplumun gereksinimlerinin karﬂ›lanmas›, hem de mesleki doyumun
sa¤lanarak tükenmenin önlenmesi konular›nda gerekli
motivasyonu sa¤lamal›d›r. SMG’de etkinlik, kiﬂinin gereksinimlerinin saptanmas›, ö¤renmenin bu gereksinimleri
karﬂ›lamas›, sonucun izlenmesi ile sa¤lan›r. Gereksinimlerin de¤erlendirilmesi en önemli noktad›r ve klasik ölçmede¤erlendirme yöntemlerinden günlük klinik uygulamalar›n de¤erlndirilmesine kadar geniﬂ bir kapsama alan› vard›r. Gereksinimler özel veya genel olsun, SMG genel ve
özel gereksinimler aras›nda bir denge sa¤lamal›d›r. T›p uygulamalar› rutin ve önceden öngörülen bir yap›da gözükse
de, her doktor, her gün karmaﬂ›k ve öngörülmeyen durumlarda yorumlar yapmak zorundad›r ve bu durumlarda karars›zl›k ve ikilemler kaç›n›lmazd›r. Doktorlar bu anlarda
bilgi yan›nda beceri ve tutumu da uygulamalar›na yans›tmal›d›rlar. Yeni bilgi her zaman uygulamaya girmez, doktorlar genellikle uygulamalar›n› meslektaﬂlar›yla dialoglar› sonras› geliﬂtirir ve de¤iﬂtirirler. Bu nedenle aral›kl› ve
hedefli e¤itimden çok sürekli geliﬂim daha etkindir.
SMG’in organizasyonu ülkeden ülkeye çok de¤iﬂir. SMG

için mesle¤in kendisi sorumluluk taﬂ›r; t›bbi kurumlar, dernekler ise bu süreci baﬂlat›r, sa¤lar ve destekler. Klasik
SMG e¤itici merkezlidir ve t›p fakülteleri yan›nda mezuniyet sonras› e¤itim kuruluﬂlar›, sa¤l›k otoritesi, farmasötik/mediko-teknik firmalar taraf›ndan sa¤lan›r. SMG’den
günlük bazda yararlanma çal›ﬂma ortam›yla ilgilidir ve de¤iﬂkendir. Bilgi-teknolojisi izolasyondan do¤abilecek sorunlar›n bir k›sm›n› aﬂmada yararl›d›r. SMG’in sonuçlar›n› ölçmek çok karmaﬂ›kt›r. T›p kurumlar› baz›lar› kanuni
gereksinim olan kontrol yöntemleri geliﬂtirmiﬂler ve uygulamaktad›rlar. Yeniden belgelendirme bunlardan biridir.
Bunun yan›nda son zamanlarda günlük ö¤renmeyi ölçen
kiﬂisel “portfolyo” ve karne kullan›m› ve di¤er meslektaﬂlarla karﬂ›laﬂt›rma gibi kiﬂi temelli yöntemler de kullan›ma
girmektedir (24).
SMG’de global standartlar her zaman yeterli olamamaktad›r; bölgesel, ulusal ve kurumsal gereksinimlere ve önceliklere göre de¤iﬂtirilmeli ve uygulanmal›d›r. SMG’nin ana
hatlar› belirlenmeli, standartlar içerik, uygulama, e¤itim
çevresi ve sonuçlara göre ayarlanmal›d›r. Standartlar her
zaman de¤iﬂim ve geliﬂim ilkeli olmal›, standartlara uyum
her toplumun, ülkenin, bölgenin hedefi olmal›d›r. Uluslararas› ilkeler bölgesel gereksinimlerle, farkl›l›klarla harmanlanmal› ve uyarlanmal›d›r, dinamik olmal›d›r. Standartlar,
uluslararas› tart›ﬂma ve ortaklaﬂmalarla geliﬂtirilmeli ve
her bölgede etkinlikleri denenmelidir. Standartlar, iyi tan›mlanm›ﬂ, anlaml›, uygun, gerekli, ölçülebilir ve baﬂar›labilir olmal›, kullan›c›larca benimsenmelidir. De¤erlendirme, genelde kabul gören standartlara dayand›r›l›r, ancak
geliﬂtirilirse sürekli geliﬂime de katk›da bulunabilir. Global
standartlar›n paylaﬂ›m› doktorlar›n uluslararas› kabulünü
de kolaylaﬂt›r›r. Sonuçta, SMG’de, kat›l›mc›, sa¤lay›c› ve
izleyiciler standart kurallara uymal›d›rlar (20).
Bireysel olarak hastalar›n bak›m›nda ilerlemeler yan›nda,
STE / SMG sa¤l›k sistemlerinin kalitesini de art›rmakta
önemli bir rol oynar. Bunu doktorlar›n geliﬂmiﬂ sa¤l›k sistemi konusundaki gereksinimler ve yöntemler konusundaki
fark›ndal›¤›n› art›rarak sa¤lar. Bu konuda Avrupa Birli¤i
2006’da “Sürekli Mesleki Geliﬂim, Sa¤l›kta Kaliteyi Geliﬂtirme, Hasta Güvenli¤inin Sa¤lanmas›” baﬂl›kl› Lüksemburg Deklarasyonunu yay›mlam›ﬂt›r. STE / SMG bu
deklarasyonun ana amac›d›r, ancak multidisipliner yap›s›yla sa¤l›kla ilgili tüm alanlarda kullan›labilir (11,25).
1) SMG, doktorlar›n t›bbi becerilerini ve klinik performanslar›n› sürdürmek ve geliﬂtirmek için kulland›klar› tüm
e¤itimsel olanaklar olarak tan›mlan›r; STE’yi içerir ve
onun daha ilerisine gider.
2) Doktorlar›n etik ve mesleksel en önemli sorumlulu¤u,
hastalar›na uygulad›klar› t›bbi bak›m›n güvenilir ve geçerli t›bbi verilere dayand›¤›ndan emin olmakt›r. Bunun için,
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her doktor t›bbi gereksinimine uygun bir SMG’ye aktif olarak kat›lmal›d›r.
3) Sonuçta, doktorlar›n›n SMG’ye kat›l›mlar›ndan en büyük yarar› hastalar görür; çünkü t›bbi bak›mlar›n›n kalite
ve güvenli¤i artacakt›r. Ayr›ca, hastalar t›bbi e¤itim materyalinden daha çok yararlanarak, kendi sa¤l›klar›n›, hastal›klar›n› ve tedavilerini ö¤renebileceklerdir. Bu bilgi,
doktorlar›n, hastalar için bilgi sa¤lamada ve iletiﬂimdeki
rolünü art›rarak, daha da geliﬂecektir.
4) Sa¤l›k sisteminin yap›s› (iﬂveren tabanl›, do¤rudan ödemeli, sigorta kaynakl›) ne olursa olsun, kaynaklar ayarlanarak, doktorlar›n SMG’ye kat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
SMG’yi destekleyecek kaynaklar; e¤itimsel aktiviteler, biliﬂim teknolojilerine ulaﬂ›m›n sa¤lanmas›, doktorlara e¤itime kat›l›m zaman›n›n sa¤lanmas›, “ö¤renme kültürü” için
destek, maddi kaynaklar ve bunu destekleyecek bir e¤itim
yap›s› olarak s›ralanabilir.
5) Doktorlar ö¤renmeye çok al›ﬂ›kt›rlar; ancak, bireysel
yollarla ö¤renirler, bu göz önüne al›nmal›d›r. Doktorlar,
tercih ettikleri ve kendi ö¤renme gereksinimlerinin de¤erlendirilmesine dayanan ö¤renme yöntemini kullanmak konusunda desteklenmelidir ve e¤itim olanaklar› bunu sa¤layacak ﬂekilde çeﬂitlendirilmelidir. Ayr›ca doktorlar da yeni
ö¤renme yöntemleri geliﬂtirmek ve bu yeni teknolojilerden
en iyi ﬂekilde yararlanmak konusunda cesaretlendirmelidir.
6) Her çal›ﬂan doktor, tüm doktorlara gerekli iyi iletiﬂim,
tak›m çal›ﬂmas›, denetim (audit) ve araﬂt›rmalardan ö¤renme gibi SMG konular›n› ö¤renmelidir. Benzer ﬂekilde,
her doktor her dal ve yan dal için “özelleﬂmiﬂ” ve o alan
için gerekli olan SMG’nin konular›na ulaﬂmal›d›r.
7) Doktorun çal›ﬂma ortam›na özel ilgi gösterilmeli ve “iﬂ
esnas›nda” ö¤renme konusunda destekleyici olmas› sa¤lanmal›d›r. Bu doktorlar›, klinik uygulamas›na do¤rudan uygulanabilecekleri konular› özümseme ve ö¤renme konusunda cesaretlendirmelidir. Sa¤l›k sisteminin önemli ö¤eleri
olan doktorlar, hastalar›n›n bak›m›na gerekli olacak multidisipliner ekip ö¤renmesi konusunda da desteklenmelidir.
8) Doktorlar ayn› zamanda iﬂ yerleri d›ﬂ›ndaki, okuyarak
ö¤renme, e-ö¤renme aktiviteleri küçük grup ö¤renimi, klinik konferanslar gibi t›bbi e¤itim olanaklar›ndan da yaralanmal›d›r.
9) T›bbi bak›m esnas›ndaki problemlerden ö¤renme konusunda da doktorlar desteklenmelidir. Sonuç olarak ö¤renme, klinik ziyaretler, hasta ve meslektaﬂlar›n›n geri bildirimleri ve klinik / kritik olay bildirimleri ile birleﬂtirilerek,
bunlar›n kalite ve güvenlik geliﬂimi kültürüne katk›da bulunmas› sa¤lanmal›d›r.
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10) Doktorlar, ne ö¤rendiklerini ve bunun klinik uygulamalar›na nas›l uygulanabilece¤ini yans›tmal›d›rlar. Her doktor, gözlemli bir dialogla, SMG’lerinin sonuçlar›n› de¤erlendirmeli ve bir sonraki uygulamadan önce de¤erlendirilecek konular› belirlemelidir. Buna yard›mc› olmak için, doktorlar, SMG aktivitelerinin bir kayd›n› tutmal› ve ö¤rendiklerini vurgulamal›d›rlar. ‹yi e¤itime deste¤in yan›nda, böyle bir sistem (SMG hedeflerinin ve baﬂar›lanlar›n›n de¤erlendirmesine dayanan) kiﬂisel ayarlamalara da yol açar.
11) Doktorlar›n, yüksek standartl› SMG aktivitelerine kat›ld›klar›ndan emin olabilmelerini sa¤layabilmek için,
SMG akreditasyonuna ve sa¤lay›c›lar›n geçerlili¤ine dayanan bir kalite garantisi getiren bir sistem sa¤lanmal›d›r.
Bunlar genellikle ulusal sistemler olmakla beraber, uluslararas› toplant›larda, “European Accreditation Council for
CME” (EACCME) akreditasyonu sa¤lanmal›d›r.
12) Resmi SMG aktivitelerinin uygun düzenleme kurallar›
olmal›d›r. Tüm resmi SMG aktivitelerini düzenleyenler de,
s›kl›kla ulusal düzeyde olan, SMG e¤itiminin ön yarg›l› olmas›n› önleyen bu kurallara uymal›d›rlar. Organizatörler
ve e¤iticiler, herhangi bir kazanç sa¤lay›c› durum olmad›¤›n› ve e¤itimin deste¤inin kayna¤›n› net olarak aç›klamal›d›rlar.

Sonuç
Kiﬂisel ve profesyonel kaynaklar›n en iyi ﬂekilde kullan›m›
için bilinmesi gereken en önemli gerçek, profesyonel yetide geliﬂme sa¤laman›n çok çeﬂitli faktörlere ba¤l› oldu¤udur. Bunlardan biri STE / SMG olabilir; ancak bir STE /
SMG etkinli¤ini planlarken, eriﬂkin e¤itiminin kurallar›n›
hat›rlamal›y›z ve planlamam›z› standart konferans, seminer ve çal›ﬂtaylarla k›s›tlamamal›y›z.
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