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Sürekli T›p E¤itiminden Sürekli Mesleki Geliﬂime
Sürekli t›p e¤itimi, mesleki uygulama içinde olan her hekim için etik bir görev ve kiﬂisel bir sorumluluktur. Bu tür
bir e¤itim, mesleki standartlar› mümkün olan en yüksek
düzeyde sürdürmek için gerekli olan bilimsel bilgi ve teknik becerilerin sürekli olarak yenilenmesi, geliﬂtirilmesi ve
güncellenmesini içerir. Mesleki geliﬂimin süreklili¤i, e¤itime duyulan gereksinim üzerine kurulan yaﬂam boyu ö¤renme ile sa¤lan›r. Son 20 y›lda klinik uygulama ve araﬂt›rma alan›ndaki geliﬂmeler, yeni e¤itim gereksinimlerinin
ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur. Bu gereksinimler, ö¤renme yöntemlerindeki çeﬂitlili¤in de yard›m›yla, sürekli
t›p e¤itimi (STE) yaklaﬂ›mlar›nda yeni aray›ﬂlar› gündeme
getirmiﬂtir.
STE’nin mevcut yap›s›na, bütünlüklü olmayan yaklaﬂ›m›
ve e¤itici merkezli e¤itim anlay›ﬂ› nedeniyle, hekimlerde
bilgi ve beceriyi geliﬂtirme ve gerekli tutum de¤iﬂikli¤ini
sa¤lamada etkisiz olabilece¤i yönünde eleﬂtiriler yap›lmaktad›r. STE stratejilerinin yararl›l›¤›n›n sistemli bir
gözden geçirmeyle de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada,
STE’nin Kuzey Amerika’da, hekimin performanslar›n›
ve/veya t›bbi bak›m ç›kt›lar›n› de¤iﬂtirmede s›n›rl› bir etkisi olan resmi yöntemlere (konferanslar vb.) odakland›¤›
gösterilmiﬂtir (1). Araﬂt›rmac›lar, bu etkisizli¤i k›smen,
ço¤u STE stratejisinin hekim-ö¤renen taraf›ndan kiﬂiselleﬂtirilememesine ba¤lam›ﬂlard›r. Hekimlerin, bu tür e¤itim etkinliklerinde, uzmanlar taraf›ndan de¤iﬂik biçimlerde sunulan özgül bilgi ve becerileri ö¤renmeleri, sonra da
bu ö¤rendiklerini kendi uygulamalar›yla bütünleﬂtirmeleri
beklenmektedir. STE etkinliklerindeki içerik, özellikle de
konferans olarak sunuldu¤unda, s›kl›kla, kat›l›mc›n›n klinik uygulamalar›yla tam olarak örtüﬂmemektedir. Kan›tlar, yeni bilginin, klinik uygulamalarla do¤rudan uygunluk
göstermedi¤inde, hekimler taraf›ndan hasta ç›kt›lar›n› art›racak ﬂekilde bütünleﬂtirilemedi¤ini ortaya koymaktad›r.
Ancak, STE’nin, kat›l›mc›lar için de¤erli olan, t›bbi bilginin do¤rulanmas› ve iyi klinik uygulamalar›n pekiﬂtirilmesi gibi önemli yönleri göz ard› edilmemelidir (2).
STE, yukar›da de¤inilen s›n›rl›l›klar› nedeniyle, son y›llarda, hekimin performans›n› ve sonuçta klinik bak›m› geliﬂtirmeye yönelik daha geniﬂ bir çerçevede etkinlikler içeren

sürekli mesleki geliﬂime (SMG) do¤ru evrilmeye baﬂlam›ﬂt›r. SMG, klinik deneyimler ya da kiﬂinin klinik uygulamalar›n› izleme ve geliﬂtirme giriﬂimleriyle harekete geçirilen
öz-yönetimle ö¤renme kadar, STE etkinliklerini de içerir.
Uygulama-ö¤renme ortam›nda, bir hekim bir e¤itim etkinli¤ine konferans salonuna girerek de¤il, kendi uygulama
performans›n› yans›tarak baﬂlar. Klinik deneyimlerden ç›kart›lan sorular, ö¤renme f›rsatlar›n› uyar›r. Hekimlerin
neyi bilmeye gereksinimlerinin oldu¤unu, neyi ö¤renmek
istediklerini kontrol ettikleri öz-yönetimle ö¤renme, daha
derin ve süreklili¤i olan bir ö¤renmeyi kolaylaﬂt›r›r. Öz-yönetimle ö¤renme yoluyla kazan›lm›ﬂ yeni bilgiler ve beceriler, hekim onun uygunlu¤unu ve uygulamas›n› gördü¤ü
ölçüde uygulamayla bütünleﬂtirilebilir (2).
SMG, denetim alt›nda yap›lan e¤itimden çok, yaﬂam boyu
süren, kiﬂinin kendisinin yönlendirdi¤i bir ö¤renme sürecidir. SMG’de hedef, geniﬂ bir yelpaze içinde yeteneklerin
bilgi, beceri ve tutum esas al›narak sürdürülmesi ve geliﬂtirilmesidir. SMG planlan›rken, gereksinimler ve f›rsatlar
do¤ru bir biçimde de¤erlendirilmeli; ö¤renenlerin ilgi alanlar›n› kavramak ve onlara sayg› göstermek temel olmal›d›r. Bu süreçte, kiﬂisel ö¤renim gereksinimlerini belirlemek için öz-de¤erlendirme araçlar› geliﬂtirilmelidir. Kiﬂiler ve gruplar için resmi ya da gayri resmi, planl› ya da f›rsatlara ba¤l› olan çeﬂitli ö¤renim gereksinimlerini belirleme yollar› vard›r. Bunlar; klinisyenin hasta bak›m›ndaki
deneyimlerini, klinik ekiple etkileﬂimleri, bilgi ve tutum
için nesnel testleri, akran de¤erlendirmesini ve klinik d›ﬂ›
etkinlikleri içerir (3).
Yeniden belgelendirme sürecinde dikkate al›nabilecek geliﬂmeler; 1) hekimin performans›n›n niteli¤i ve tutarl›l›¤›
konusunda toplumun artan ilgisi, 2) kan›ta dayal› t›bb›n ve
özellikle t›bbi profesyonellik ve karar verme alanlar›nda
klinik performans› de¤erlendirmek üzere yeni araçlar›n geliﬂtirilmesi, 3) elektronik iletiﬂimin h›zla yayg›nlaﬂmas›
olarak s›ralanabilir (4).
Hekimlerin profesyonel sorumlulu¤u, hekimlerin kiﬂisel gereksinimlerine uygun olarak meslek yaﬂamlar› boyunca sürekli ö¤renmelerini ve kendi baﬂar›lar›n› de¤erlendirmelerini gerektirmektedir. Toplumsal sorumluluk ve öz-düzen-
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leme için profesyonel yükümlülüklere yönelik gereksinimleri karﬂ›lamak üzere, belgelendirme sürecini denetleyen
Yeterlik Kurullar›, yeniden belgelendirme sürecinde bir
anahtar ö¤e olarak SMG kavram›n› kapsayacak ﬂekilde
yap›lanm›ﬂt›r. Düzenli olarak t›bbi bilginin testlerle ölçülmesi, art›k hekimlerin belgelendirilmesi için tek standart
olamamaktad›r. Bunun yerine, hekimlerin sürmekte olan
e¤itim etkinliklerini belgelemeleri ve bu çabalar›n›n bir sonucu olarak uygulamadaki de¤iﬂikli¤in kan›tlar›n› ortaya
koymalar› gerekmektedir (2).

Uygulama Temelli Ö¤renme ve Geliﬂmenin De¤erlendirilmesi
SMG’nin temel bileﬂenlerinden birini uygulama temelli ö¤renme ve geliﬂme oluﬂturur. Uygulama temelli ö¤renme ve
geliﬂme, sürekli ö¤renme ve iyi hasta bak›m› aras›nda yaﬂamsal bir köprüdür. Bu tür bir ö¤renme ve geliﬂme süreci,
t›bbi bilginin geliﬂimi ve ö¤renmeyi sürdürmeye duyulan gereksinim, mevcut uygulaman›n her zaman en iyi olmad›¤›n›n
gözlenmesi ve yayg›n olarak kullan›lan ö¤retici STE yaklaﬂ›mlar›n›n görece etkisizli¤i düﬂünüldü¤ünde önemlidir.
Uygulama temelli ö¤renme ve geliﬂmenin temeli üç sav
üzerine kuruludur: 1) Hekimler uygulamalar›n› izlemek ve
geliﬂtirmek için sistemli bir yaklaﬂ›m içinde olmal›d›r; 2)
Hekimler olumlu de¤iﬂime olan gereksinimlerini tan›yabilmeli ve onlar› harekete geçirebilmelidir; 3) Kiﬂisel düzeyde hekimlik uygulamas› gibi küçük sistemlerdeki olumlu
de¤iﬂikliklerin, daha geniﬂ sistemleri olumlu etkileyebilece¤i dikkate al›nmal›d›r (5).
Uygulama temelli ö¤renme ve geliﬂme, ﬂu ad›mlar›n tan›mlanmas›n› öngörür: Geliﬂme gereksinimlerinin belirlenmesi; bir müdahelenin tan›mlanmas› ve uygulanmas›; müdahelenin etkisinin ölçülmesi. Lynch ve arkadaﬂlar›, bu
yaklaﬂ›m› temel alarak, uygulama temelli ö¤renme ve geliﬂmedeki ad›mlar› ﬂu ﬂekilde tan›mlam›ﬂlard›r:
1) Uygulamay› izleme;
2) Ö¤renme ya da geliﬂim gereksinimlerini tan›mak için
uygulamay› analiz etme;
3) Ö¤renmeye kat›lma ya da geliﬂimi planlama;
4) Yeni ö¤rendiklerini uygulama;
5) Ö¤renme ya da geliﬂimin etkilerini izleme.
Uygulama temelli ö¤renme ve geliﬂme ad›mlar›n› de¤erlendirmek için kullan›lan yaklaﬂ›mlar ise; portfolyo, t›bbi
kay›tlar› gözden geçirme, performans dereceleri ve proje
olarak s›ralanm›ﬂt›r. Bunlar aras›ndan portfolyalar›n, uygulama temelli ö¤renme ve geliﬂme yetilerini de¤erlendirmede en yararl› yaklaﬂ›m oldu¤u düﬂünülmektedir (5).

Portfolyolar
Portfolyolar, bir dizi materyalin özgül bir amaç için bir
araya getirilmesi olarak tan›mlanabilir. Portfolyolar, hekimin e¤itimi ve uygulama baﬂar›lar›n› sergilemek için, be-

lirli bir zaman içinde toplanan kan›tlar› içerir; de¤erlendirme amac›yla kullan›l›r. Bu de¤erlendirme biçimlendirici olabilir ve hekimlerin gündelik iﬂ kalitesini art›rmas›n›
sa¤lar. Portfolyolar, toplanarak yeniden belgelendirme
amac›yla da kullan›labilir (6).
Portfolyolar, hem öz-yönetimle ö¤renme için bir uyaran,
hem de ö¤rendikleri ve baﬂard›klar›n›n kan›tlar›n›n topland›¤› bir depo iﬂlevi görür. Ka¤›t üzerinde ya da elektronik
ortamda oluﬂturulabilir. Portfolyo, ço¤u kez, kiﬂinin özgül
davran›ﬂlar›n› ya da olaylar›n oluﬂumunu gözlemesi ve onlar›n bir kayd›n› tutmas›n› gerektiren bir öz-izleme bileﬂenine sahiptir. Günlükler, dergiler, anlaml› olaylar›n ya da
olgular›n kay›tlar›, öz-izleme tekniklerinin örnekleri olarak al›nabilir (5) .
Portfolyolar, uygulama temelli ö¤renme ve geliﬂmenin çok
bileﬂenli yap›s›n› de¤erlendirmek için uygun bir yaklaﬂ›m
olarak görülür. Portfolyolar esnektir; içeri¤i ö¤rencilere,
uzmanl›klara ve programlara göre de¤iﬂtirilebilir. Bu esneklik portfolyolara tüm uygulama temelli ö¤renme ve geliﬂme ad›mlar›na uygun bir de¤erlendirme için gerekli bilginin elde edilmesine olanak sa¤lar (5).

Yeniden Belgelendirme ‹çin Sürekli Mesleki Geliﬂim
Program›
SMG programlar› oluﬂturulurken hedeflenen, program›n
günlük klinik etkinlikler için uygunlu¤u ve t›bbi bak›m›n
kalitesini art›rmaya yard›mc› olmas›d›r. SMG program›n›n oluﬂturulmas›nda ﬂu tür amaçlar gözetilmiﬂtir: 1) Hasta bak›m›n›n kalitesininin art›r›lmas›; 2) Öz-düzenlemeden
beklenen yüksek standartlar›n karﬂ›lanmas›; 3) Sürekli ö¤renim ve öz-geliﬂimin teﬂvik edilmesi; 4) Yetkinli¤in kan›tlanmas›; 5) Sa¤l›k hizmetleri sisteminin de¤erinin art›r›lmas› (4).
Yeniden belgelendirme programlar›ndaki anahtar ö¤e, profesyonel duruﬂu, yaﬂam boyu ö¤renme taahhütünü, periyodik öz-de¤erlendirmeye kat›lmay›, uygulama performans›n›n de¤erlendirmesini içermektedir. Yeniden belgelendirme
sürecinin öne ç›kan özellikleri; 1) uygulama temelli etkinliklerle ba¤lant›n›n önemi, 2) öz-de¤erlendirmeye olan gereksinim, 3) mesleki geliﬂime yönelik yaﬂam boyu ve sürekli bir yaklaﬂ›m› yerleﬂtirmek olarak say›labilir (2).
Öz-yönetimle ö¤renme, uygulay›c›lara, bilgiyi nas›l ve ne
zaman arayacaklar› ve elde edecekleri, sonra da bunu gündelik uygulamalar›yla nas›l ba¤lant›land›racaklar› üzerine
kontrol olana¤› sa¤lad›¤› için SMG’de temeldir. Ayr›ca,
öz-yönetimle ö¤renme, hekimlerin kiﬂisel gereksinimlerini
karﬂ›layan e¤itim planlar›n›n geliﬂiminde esnekli¤e izin vererek, geleneksel STE’yi tamamlamak için gerekli olan zaman ve maliyet konusunda da çözüm oluﬂturur (2).

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

Bir SMG program›n›n uygulanmas›, çok yönlü ve ileri veri
yönetim sistemlerinin kullan›lmas›n› gerektirmektedir.
Teknolojideki h›zl› geliﬂme, hekimlere, daha kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ bir yaklaﬂ›m içinde olmalar›na yard›m eden kaynak ve
araçlar sa¤lamaktad›r. Bilgisayarlar›n ve internetin kullan›m›, özellikle klinik uygulaman›n yönetimi ve uzaktan ö¤renme alanlar›nda, yeni öz-yönetimle ö¤renme olanaklar›
sunmaktad›r.

017

lerini klinik ve iletiﬂim becerileri, t›bbi bak›m ve profesyonellik, uygulama performans›, bilginin yenilenmesi, klinik
ak›l yürütme ve literatürün eleﬂtirel olarak gözden geçirilmesi alanlar›nda de¤erlendirirler. Geçerlik süresi s›n›rl›
belgeleri olan kat›l›mc›lar›n öz-de¤erlendirme süreçleri
belgelendirmenin (ya da yeniden belgelendirmenin) hemen
sonras›nda baﬂlar. Programa girmek için, SMG döngüsüne belgelendirmeden sonraki 4 y›l içinde kat›lmak gerekmektedir (4).

‹ki Ülke, ‹ki Farkl› Model
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde, son 10 y›l içinde, yeniden
belgelendirme için SMG programlar› oluﬂturulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Amerikan ‹ç Hastal›klar› Yeterlik Kurulu, bu
yöndeki geliﬂmelerin öncülerindendir. Söz konusu Kurul,
mevcut bilgi merkezli programa klinik ve iletiﬂim becerileri, klinik performans ve t›bbi ç›kt›lar›n de¤erlendirilmesini
ekleyerek, ikinci nesil yeniden belgelendirme sürecini geliﬂtirmiﬂtir. Aﬂa¤›da, Amerikan ‹ç Hastal›klar› Yeterlik Kurulu’nun Yeniden Belgelendirme Görev Grubu taraf›ndan haz›rlanan “‹ç Hastal›klar›nda Yeniden Belgelendirme: Bir
SMG Program›”n›n (4) geniﬂ bir özetine yer verilmiﬂtir.
SMG programlar›n›n yeniden belgelendirme sürecinde kullan›ld›¤› bir di¤er ülke Birleﬂik Krall›k’t›r. Birleﬂik Krall›k’ta, SMG için e¤itim standartlar›n›n yerleﬂtirilmesi ve
yeniden onaylama için SMG’nin sahip olmas› gereken özelliklerin belirlenmesinden Kraliyet T›p Koleji’nin sorumlu
oldu¤u görülmektedir. Birleﬂik Krall›k’ta, SMG Ulusal
Otoritesi ise, T›p Kraliyet Koleji Akademisi bünyesinde
oluﬂturulan SMG Grubu Yöneticileri’dir.
Birleﬂik Krall›k’ta konuyla ilgili metinlerde, ABD’den farkl› olarak, “yeniden onaylama” (revalidation) teriminin kullan›ld›¤›n›; SMG uygulamalar›nda, anahtar ö¤renme hedeflerinin tan›mland›¤› yaz›l› bir döküman olan Kiﬂisel Geliﬂim Plan› önemli bir yer tuttu¤unu görüyoruz. Yaz›n›n son
bölümünde, özgün bir model olarak, Birleﬂik Krall›k’taki
SMG ile ilgili düzenlemeler, Kraliyet T›p Koleji Federasyonu SMG Yöneticisi I. Starke ve ve Londra T›p Kraliyet Koleji E¤itim Yöneticisi W. Wade’in kaleme ald›klar› bir makalenin (7) geniﬂ bir özeti verilerek aktar›lm›ﬂt›r.

T›bbi Bilgi
T›bbi bilgi, klinik ve iletiﬂim becerileri, t›bbi bak›m ve profesyonalizm ve uygulama performans›n› içeren en az 5 modül, 1-2 y›ll›k aralarla 10 y›ll›k belgelendirme süresi içinde tamamlanmal›d›r. E¤itimciler, araﬂt›rmac›lar, yöneticiler gibi s›n›rl› ya da kesintili olarak hasta sorumlulu¤u
alan, di¤er bir ifadeyle klinik bak›m etkinliklerinde dolayl› olarak yer alan kat›l›mc›lar için, hasta merkezli öz-de¤erlendirme modüllerinden baz›lar›n› tamamlayamad›klar›nda, alternatif modüller oluﬂturulabilir. Yeniden belgelendirmeyi almak için, tüm kat›l›mc›lar; temel bilgi s›nav›ndan geçme, uzman düzeyinde bilgi, klinik ve iletiﬂim becerileri ve akran derecelendirmesi üzerine olan öz-de¤erlendirme çal›ﬂmalar›na kat›lma gibi mesleki yetkinli¤in tan›nmas›na yönelik gereklilikleri yerine getirmelidirler (4).
Öz-de¤erlendirmede ilk alan uzman bilgisi ve klinik yarg›y› içerir. Kat›l›mc›lar yeni t›bbi bilgiyi edinmeli ve yeni geliﬂtirilen ilaçlar ve t›bbi teknoloji hakk›nda bilgi sahibi olmal›d›r. Bu geliﬂmeleri bildiklerinden emin olmalar› için,
kat›l›mc›lar belge ald›klar› disipline özgü çoktan seçmeli
sorular› tamamlamal›d›rlar. Sorular, kaynak kullan›m›n›
gerektirir. Bu bilgisayar ve internet temelli modül evde ya
da grup ortam›nda tamamlanabilmektedir. Yanl›ﬂ yan›tlanm›ﬂ sorular belirlenerek geribildirim sa¤lan›r ve modül
geçildikten sonra tüm sorular›n yan›tlar› verilmektedir.
Mutlak bir performans standart› gerekir; ancak modülün
s›n›rs›z olarak tekrar al›nmas›na izin verilir (4).

Klinik Beceriler

Amerikan ‹ç Hastal›klar› Yeterlik Kurulu taraf›ndan geliﬂtirilen SMG program› 10 y›ll›k bir süreyi kapsamakta ve 3
önemli bileﬂenden oluﬂmaktad›r (4):
1) Klinik yetkinli¤in öz-de¤erlendirmesi;
2) Temel bilgi ve klinik yarg›n›n de¤erlendirilmesi;
3) Mesleki yetkinli¤in tan›nmas› ve kurumsal ya da toplumsal iyi statünün onaylanmas›.

Öz-de¤erlendirmenin ikinci alan›, klinik beceriler ve iletiﬂim becerilerine odaklanan standart fizik muayene ve beceri teknikleriyle ilgili multimedya sorular› içerir. Günümüzde teknoloji, her sorunun fiziksel bulgular› ortaya koyan foto¤raflar› ve video filmleri içermesine izin vermektedir. Bu teknoloji arac›l›¤›yla, görsel bak›, oskültasyon ve
perküsyon bulgular› de¤erlendirilebilir. T›bbi bilgi modülünde oldu¤u gibi, klinik ve iletiﬂim becerileri modülleri
geçme-kalma standart›na sahiptir. Bu modüller gerekirse
yinelenebilir; tek baﬂ›na, grup içinde, evde ya da iﬂ yerinde
tamamlanabilir (4).

1. Öz-de¤erlendirme

Hasta ve Akran Geribildirimi

10 y›ll›k belgelendirme süresi boyunca, kat›l›mc›lar kendi-

Öz-de¤erlendirmenin üçüncü modülü, kat›l›mc›lar›n t›bbi

Amerikan ‹ç Hastal›klar› Sürekli Mesleki Geliﬂim
Program›
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bak›m ve profesyonellikleri konusunda geribildirim sa¤lanmas›d›r. Bu modül gizli kalmas› gereken hasta hekim de¤erlendirmesini içerir ve otomatik telefon programlar›
arac›l›¤›yla tamamlan›r. Kat›l›mc›lar, t›bbi bak›m ve iletiﬂim becerileri konusundaki 10 soruya yan›t vermeleri için
en az 10 meslektaﬂ ve 25 hastayla ba¤lant›ya geçerler. Yeterlik Kurulu yan›tlar› toplar ve kat›l›mc›lara, yeniden belgelendirilen di¤er hekimlerin verileri üzerinden bir karﬂ›laﬂt›rmayla, gizli ve anonim olarak toplam performans derecelendirmesini sa¤lar. Bu de¤erlendirmeler tümüyle hasta-hekim iliﬂkisine odaklanacak, önemsiz konularda sorular sorulmayacakt›r. Kat›l›mc›lardan bu geribildirimlere
yan›t olarak bir öz-geliﬂim plan› oluﬂturmalar› istenecektir. Hasta ve akran gizlili¤ini sürdürmek için, tüm kiﬂisel
tan›mlay›c›lar verilerden silinir. Bu geribildirim modülü
bir kalma-geçme standart› içermez; ancak SMG program›
içinde ilerlemek için tamamlanmal›d›r (4).

Uygulamay› Geliﬂtirme
Öz-de¤erlendirmenin son alan›, klinik performans üzerine
odaklan›r. Kimi modüller, diabet, ast›m, konjestif kalp hastal›¤› gibi temel hastal›klar› olan hastalar›n bak›m›n› de¤erlendirirken; kimileri özgül klinik servisleri ya da kolonoskopi gibi seçilmiﬂ iﬂlemleri de¤erlendirir. Her modül kat›l›mc›lara, kabul edilmiﬂ standartlar ve rehberlerle uyumu
gözeterek, çizelgelerin ve uygulamayla ilgili gözden geçirmelerin tamamlanmas›nda rehberlik eder. Gizlilik, modül
tamamland›ktan sonra tüm hasta ve hekimlerle ilgili tan›mlay›c› bilgilerin ortadan kald›r›lmas›yla sürdürülür (4).
Geribildirim ve uygulamay› geliﬂtirme de¤erlendirmelerinin
güvenilirli¤ini sürdürmek için, Yeterlik Kurulu rastgele olarak az say›daki kat›l›mc›n›n çizelgelerini ve di¤er verilerini
denetlemeyi planlamaktad›r. Ayr›ca, az say›daki rastgele
seçilmiﬂ kat›l›mc›dan, uygulama geliﬂimi ve geribildirim
modülleriyle ba¤lant›l› olarak geliﬂtirilmiﬂ olan kalite geliﬂimi planlar›n›n sonuçlar›n› bildirmeleri istenir (4).

2. Temel Bilginin De¤erlendirilmesi
SMG program›n›n ikinci aﬂamas›, kat›l›mc›n›n güncel ve
temel iç hastal›klar› bilgisini belgelemek üzere tasarlan›r.
Kat›l›mc›lardan temel t›bbi bilginin güvenli, kapsaml› ve
bilgisayar temelli bir s›nav›ndan geçmeleri istenir. Yeterlik Kurulu bu bileﬂenin SMG programlar›na güvenilirlik
sa¤lamak için temel oldu¤una inan›r. Kat›l›mc›lar bu s›navdan geçerek, bir kayna¤a baﬂvurmadan bir uzman›n temel bilgisine sahip olduklar›n› gösterirler. S›navlarda
standart test geliﬂtirme ve puanlama yöntemi kullan›l›r.
S›navlar, yerel bilgisayar ölçme merkezlerinde ya da güvenlik ve di¤er teknik meseleler çözümlendikten sonra, internet arac›l›¤›yla yap›l›r. S›nav›n geçme-kalma standart›
vard›r; SMG döngüsünün 6. y›l›ndan sonraki her hangi bir
zamanda yaplabilir ve gerek oldu¤u ölçüde yinelenebilir.
S›navda, iç hastal›klar› uzmanlar› ve yan dal uzmanlar›n›n

uygulamalar› aç›s›ndan uygun, önemli ve gerekli olan bilgiye odaklan›l›r (4).

3. Mesleki Yetkinli¤in Tan›nmas›
SMG program›n›n son aﬂamas›, kiﬂisel niteliklerin ve mesleki davran›ﬂlar›n do¤rulanmas›d›r. Kat›l›mc›, geçerli bir
t›bbi ehliyetin kan›t›n› sa¤lamal› ve mesleki duruﬂuyla ilgili sorular› yan›tlamal›d›r. Program, kat›l›mc›n›n yeterli
klinik yetkinli¤e sahip oldu¤unu ortaya koyacak ﬂekilde
sürdürülür (4).
SMG program›n›n tamamlanmas› için, s›nava haz›rlanman›n d›ﬂ›nda 10 y›l içinde 75 ila 100 saat gerekmektedir
(4).

Avrupa’dan Bir Örnek: Birleﬂik Krall›kta Sürekli
Mesleki Geliﬂim Uygulamalar›
Birleﬂik Krall›kta, Genel T›p Konseyi, “‹yi T›bbi Uygulama” metniyle klinik standartlar›n yerleﬂmesi ve gözlenmesinin temellerini ortaya koymuﬂtur. Genel T›p Konseyi,
hastalar›n ve halk›n hekimlerin güncel bilgilere sahip ve
mesleki olarak yetkin olmalar›n› beklemek hakk›na sahip
oldu¤unu bildirmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m ‹yi T›bbi Uygulama
metninde 7 baﬂl›k alt›nda ele al›nm›ﬂt›r (7):
1) ‹yi klinik bak›m;
2) ‹yi t›bbi uygulamay› sürdürme;
3) Hastalarla iliﬂkiler;
4) Meslektaﬂlarla birlikte çal›ﬂma;
5) Ö¤retim ve e¤itim;
6) Do¤ruluk;
7) Sa¤l›k.
Birleﬂik Krall›kta SMG için farkl› tan›mlamalar yap›lm›ﬂt›r. T›p Kraliyet Koleji Akademisi, SMG’yi, resmi düzeydeki mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonras› e¤itimden farkl›
olarak, hekimlerin, bilgi, beceri, tutum ve davran›ﬂ›n geliﬂtirilmesi yoluyla, t›bbi uygulama standartlar›n› sürdürmesi ve geliﬂtirmesine izin veren bir süreç olarak tan›mlam›ﬂt›r. Kraliyet T›p Koleji ise, daha basit tan›mlamayla
SMG’nin, hekimlerin çal›ﬂma yaﬂamlar›nda gerekli bilgi,
beceri ve tutumu nas›l uygulayacaklar›n› güncelleme, geliﬂtirme ve zenginleﬂtirmenin e¤itsel bir arac› oldu¤unu belirtir (7).
Genel T›p Konseyi, Nisan 2004’te, SMG’nin de¤erlendirmedeki yeri ve yeniden onaylama süreciyle iliﬂkisi üzerine
bir rehber yay›mlam›ﬂt›r. Konseyin bu konudaki önerileri
ﬂunlard›r (7):
• SMG, hekimin kiﬂisel olarak üstlendi¤i mesleki uygulaman›n tüm alanlar›n› kapsamal›d›r.
• SMG, “‹yi T›bbi Uygulama”n›n 7 alan›n› kapsamal›d›r.
• Kraliyet Koleji gibi kurumlar SMG’nin içeri¤i ve kat›l›m›n kan›tlanmas› üzerine önerilerde bulunmal›d›r.
• De¤erlendirme süreci, Kiﬂisel Geliﬂim Plan› arac›l›¤›yla
SMG’nin uygunlu¤unu garanti alt›na almal›d›r.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

• Hekimler, de¤erlendirme ve yeniden onaylama gerekliliklerini karﬂ›layacak ﬂekilde yeterli SMG uygulamas›n› kaydetmelidir.
• SMG’nin planlanmas›, standart yerleﬂimi ve gözlenmesi için halk›n ve hastalar›n kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.
Birleﬂik Krall›k’ta Kraliyet T›p Koleji, meslek için klinik
standartlar›, SMG için e¤itim standartlar›n› yerleﬂtirmektedir. Bu kurum taraf›ndan SMG’nin nas›l etkili olabilece¤i üzerine öneriler ortaya konmakta, SMG etkinlikleri ve
malzemelerinin onaylanmas›/akreditasyonu yoluyla kalite
güvencesi sa¤lanmaktad›r. Kraliyet T›p Koleji, onaylanm›ﬂ
etkinliklerin veritaban›n› ve kiﬂisel SMG etkinliklerinin
kayd›n› tutmakta; talep edilmiﬂ kiﬂisel SMG etkinliklerinin
y›ll›k denetimlerini gerçekleﬂtirmektedir (7).
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n›n nas›l de¤erlendirilece¤inin tan›nmas›n› içerir. De¤erlendirme s›ras›nda önceki y›l›n hedefleri de gözden geçirilir (7).

Sürekli Mesleki Geliﬂimin Yap›s› ve Organizasyon
SMG sürekli e¤itime, sistemli ve tutarl› bir yaklaﬂ›m sa¤lar. ‹deal olarak, SMG bir merak kültürüne ve yaﬂam boyu ö¤renmeye yükseltilmelidir.
Birleﬂik K›rall›kta, T›p Kraliyet Koleji Akademisi, SMG
Grubu Yöneticileri arac›l›¤›yla atanm›ﬂ SMG Ulusal Otoritesi’dir. Akademinin Kolej ve Fakültelerinde, SMG sistemleri aras›nda farkl›l›klar vard›r; ancak, tümü ayn› standartlar ve kalite ölçütleriyle çal›ﬂmaktad›r (7).

SMG’de 3 kategori tan›mlanm›ﬂt›r (7):
Kraliyet T›p Koleji taraf›ndan belirlenen ilkeler do¤rultusunda, SMG, yeniden onaylamada etkili olabilmesi için;
• klinik ya da klinik olmayan tüm alanlarda e¤itim ve geliﬂim gereksinimlerini karﬂ›layabilmeli;
• e¤itimini bitiren tüm hekimler için mevcut olmal›;
• eriﬂilebilmeli ve Kiﬂisel Geliﬂim Plan›nda tan›mlanan
gereksinimleri zaman›nda karﬂ›lamal›;
• güçlü de¤erlendirme sistemiyle ve geribildirimin sistemli kullan›m›yla desteklenen yüksek e¤itim kalitesinde olmal›;
• kat›lanlar›n uygun denetimi kullan›larak do¤rulanabilir
olmal›;
• hekimlerin performans›ndaki de¤iﬂiklik arac›l›¤›yla
gösterilebilir etkinlikte olmal›;
• yap›, süreç ve sonuçlar›n ﬂeffafl›¤›yla, halk taraf›ndan
güçlü ve etkili olarak görülmedir.

Kiﬂisel Geliﬂim Plan›
SMG’nin en son amac›n›n, yüksek kalitede hasta bak›m›na
katk›da bulunmak oldu¤u belirtilmiﬂtir. Mezuniyet öncesi
ve mezuniyet sonras› e¤itimdeki ö¤renme, hekimin meslek
yaﬂam› boyunca, de¤iﬂiklikleri uygulamaya yans›tacak ﬂekilde güncellenmeye gereksinim duyar. Y›ll›k de¤erlendirme, yeniden onaylanman›n arac›d›r. Ö¤renme gereksinimleri, y›ll›k de¤erlendirmede tart›ﬂ›l›r ve SMG’nin hekinin
uygulamas›na uygunlu¤unu garanti etmenin bir yoludur.
Ö¤renme gereksinimleri üzerine odaklanma, uygulamadaki de¤iﬂiklikleri ve geliﬂmeleri destekler. De¤erlendirme s›ras›nda, SMG’ye kat›l›m›n kan›t› tart›ﬂ›l›r. Bu noktada yan›tlanmas› gereken soru, SMG’nin hekimin gereksinimlerini karﬂ›lay›p karﬂ›lamad›¤›d›r (7).
De¤erlendirmenin sonucu, belirli bir dönem için anahtar
ö¤renme hedeflerinin tan›mland›¤› yaz›l› bir döküman olan
Kiﬂisel Geliﬂim Plan›’d›r. Planda, hekimin kiﬂisel olarak
ö¤renmeyi istedikleri de¤il, ö¤renme gereksinimleri kaydedilmelidir. Kiﬂisel Geliﬂim Plan› arac›l›¤›yla hekim, “nerede oldu¤unu ve neyi baﬂarmak istedi¤ini” yan›tlayacakt›r.
Plan, bu hedeflerin nas›l gerçekleﬂtirilece¤inin ve baﬂar›-

1. Yarar›n nerede oldu¤unun kiﬂi taraf›ndan belirlendi¤i
dergi okuma gibi “kiﬂisel etkinlikler”;
2. Hastanedeki t›bbi toplant›lar gibi meslektaﬂlar›yla al›ﬂ›lagelen yerel etkinlikleri içeren “iç etkinlikler”;
3. ‹ﬂ ortam›n›n d›ﬂ›ndaki konferans ve di¤er olaylar› içeren “d›ﬂ etkinlikler”.
Klinik krediler, e¤itim etkinli¤inin do¤rudan klinik konularla iliﬂkili oldu¤u durumlarla ilgilidir. Klinik olmayan
krediler ise, yönetim, etik, yasal konular ve de¤erlendirme
e¤itimi gibi, do¤rudan klinik konularla iliﬂkili olmayan
e¤itim etkinliklerini ilgilendirir.
Hekimler, bir y›lda, 25’i d›ﬂ etkinliklerden olmak üzere, en
az 50 e¤itim kredisi toplamal›d›r. 50 kredinin en fazla
10’u kiﬂisel etkinliklerden al›nmal›d›r. 5 y›lda, d›ﬂ etkinliklerden al›nan klinik olmayan krediler, en az 25 olmal›d›r.
SMG amaçlar› do¤rultusunda d›ﬂ bir etkinli¤in onaylanmas› için tan›mlanan ölçütler ise ﬂunlar› içerir (7):
a) Herhangi bir ticari destekleyici ya da program düzenleyicisi, sunum yapan ya da kolaylaﬂt›r›c›n›n ç›karlar›
baﬂvuru formunda bildirilmelidir.
b) Ticari sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan al›nan destek ya da fon,
e¤itim program›n›n yap›s›n› ya da içeri¤ini etkilememelidir.
c) Ö¤renme hedefleri özgül olarak tan›mlanmal› ve hedef
dinleyiciye uygun olmal›d›r.
d) Kullan›lan ö¤renme yöntemleri, bildirilen ö¤renme hedeflerini gerçekleﬂtirmelidir.
e) Sunum yapanlar ya da kolaylaﬂt›r›c›lar›n, seçilen yöntemleri kullanarak ö¤renme hedeflerine ulaﬂmada uzman olduklar› kan›tlanmal›d›r.
f) Ayn› kuruluﬂ taraf›ndan düzenlenen önceki etkinliklerin
de¤erlendirme kay›tlar› yeterli olmal›, yeterli de¤ilse
bunun nedenleri sorulmal›d›r.
g) Etkinli¤i düzenleyen, etkinlik yap›ld›ktan 2 y›l sonras›na kadar, talep üzerine, hekimin kat›l›m›n›n do¤rulanmas›n› sa¤lamay› kabul etmelidir.
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹ﬁ‹M VE YEN‹DEN BELGELEND‹RME SÜREC‹

Sürekli Mesleki Geliﬂimin Kalitesi ve Etkinli¤i
SMG yüksek kalitede hasta bak›m›na katk›da bulunmal›,
ö¤renmeyi cesaretlendirmeli ve teﬂvik etmelidir. Ö¤renme
gereksinimlerine odaklanma, uygun ö¤renmeyi sa¤layarak
uygulamadaki de¤iﬂiklikleri destekleyecektir Etkili SMG,
nihai olarak hasta bak›m›n› etkileyecek olan hekimin devran›ﬂ›nda de¤iﬂiklikle sonuçlanmal›d›r. SMG sonuçlar›n›
yorumlamaktaki bir zorluk, bilgideki kazan›m›n her zaman davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i ile sonuçlanmayaca¤›d›r (7).
Etkili e¤itim, eriﬂkin ö¤reniminin anahtar ilkeleri üzerine
kuruludur. ‹nsanlar en iyi, etkin ve gereksinimlerine uygun
etkinlikler yoluyla ö¤renirler. Etkili SMG, gündelik uygulamalar›nda karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar konusunda hekimlerin
sordu¤u sorular üzerine kurulmal›d›r (7).
Hekimin performans›n› geliﬂtirmesinde etkili olan birkaç
etkenden söz edilir. ‹lk olarak ö¤renme gereksinimleri de¤erlendirilmelidir. Çal›ﬂmalar, SMG’nin, gereksinin de¤erlendirmesini ve gereksinimlere odaklanan çoklu ö¤renme
etkinliklerini içerdi¤inde, davran›ﬂ ve performans› de¤iﬂtirmede en etkili oldu¤unu göstermektedir. Uygulamaya dönüﬂtürülen ve bir dizi izleme dayal› ö¤renme etkinlikleriyle pekiﬂtirilen e¤itim, en yararl› oland›r. Ö¤renenler aras›nda etkileﬂimi cesaretlendiren ve akran tart›ﬂmalar› için
imkanlar yaratan ö¤renme etkinlikleri ise, en üretken
olanlard›r (7).
Bu bilgiler do¤rultusunda SMG’nin çerçevesi ﬂu ﬂekilde
kurulabilir: Hekim, en basit düzeyde, ö¤renme gereksinimleriyle do¤rudan iliﬂkili olan ya da olmayan bilimsel etkinliklere kat›larak SMG içinde yer al›r. Konferansa kat›lmak, bilgide artmayla sonuçlanabilir; ancak bu performans›n artmas›n› garanti etmez. SMG’nin amac›, davran›ﬂta bir de¤iﬂikli¤i sa¤lamak ve hasta bak›m kalitesini art›rmak olmal›d›r (7) .

Kiﬂinin Kendi Uygulamas›n› De¤erlendirmesi
Hekimlerin kendi etkinliklerini de¤erlendirmek için çeﬂitli
yöntemler vard›r. Hekimler, klinik performanslar›n› bir
akran grubu taraf›ndan ortaya konan standartlarla karﬂ›laﬂt›rabilirler. Di¤er yöntem, yay›mlanan ulusal klinik rehberlerle uygulaman›n bir öz-denetimidir. Hekimler ayr›ca,
hastalarla gündelik etkileﬂimleri içinde karﬂ›laﬂt›klar› anlaml› olaylar ya da sorunlar/sorular ile nas›l baﬂa ç›kt›klar› üzerine düﬂünme f›rsat› bulabilirler (7).

‹letiﬂimi ve tak›m çal›ﬂmas› becerilerini de¤erlendiren
araçlar, çok kaynakl› geribildirimler ve hasta memnuniyeti soru formlar›d›r. Çok kaynakl› geribildirim kullanarak,
hekimler çal›ﬂt›klar› yerdeki kiﬂilerden geribildirim isterler. Hastalardan klinik konsültasyonla iliﬂkili memnuniyet
düzeylerini gösteren soru formlar›n› doldurmalar› istenir.
Bilgi internet temelli e¤itim programlar› kullan›larak güncel tutulur. Bu programlar›n içinde, s›kl›kla çoktan seçmeli sorular› yan›tlayarak gerçekleﬂtirilen öz-de¤erlendirmenin bir ö¤esi yer al›r (7).
Ö¤retme becerileri, ö¤renenlerden geribildirim istenerek
de¤erlendirilir. Bu, bir ö¤retme oturumundan sonra de¤erlendirme soru formu da¤›t›larak resmi bir yolla ya da ö¤retme f›rsat›n›n oldu¤u klinik ortamlar (vizitler vb.) sonras›nda e¤itim alanlarla karﬂ›l›kl› konuﬂarak gayri resmi bir
yolla yap›labilir (7).
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