SÜREKLİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE
KREDİLENDİRME
Prof. Dr.İskender Sayek
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu Başkanı

Sürekli Tıp Eğitimi veya daha geniş bir kapsam içerisinde Tıpta Sürekli Mesleksel
Gelişim etkinlikleri tıp eğitiminin sürekliliğini sağlayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler
hekimin hastalar ve toplumun daha sağlıklı olması için bilgi, becerisini geliştirmesine
yöneliktir. Yaşam boyu süren bir eğitimin en önemli ögesidir. Sürekli tıp eğitimi veya
Tıpta sürekli mesleksel gelişim etkinliklerinin kalitesi arttırmak, katılımı teşvik etmek ve
eğitim etkinliklerine katılımı belgelendirmek amacıyla önce Amerika Birleşik
Devletlerinde sonra da Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde kredilendirme (Akreditasyon)
süreci başlatılmıştır. Özellikle ABD'de hekimlik uygulamaları için gerekli lisansın
yenilenmesinde yeterli kredinin alınması gerekmektedir. Avrupa Birliğinin bir şemsiye
örgütü olan UEMS'in kurduğu akreditasyon komitesi (EACCME) Avrupa'da uzmanlık
alanlarında sağlık hizmetlerinde harmonizasyonu sağlamak ve sağlık hizmetlerinin
kalitesini arttırmaya yönelik çabada kredilendirme çalışmalarını sürdürmektedir.
Türkiye'de ise birçok Avrupa ülkesinden önce Türk Tabipleri Birliği 1997 yılında sürekli
tıp eğitimi etkinliklerinin akreditasyon sistemini kurmuştur.
Sürekli eğitim değişik etkinliklerle verilebilir. Bu etkinlikler kongre, konferans, seminer,
panel, kurs gibi katılım gerektiren etkinlikler olabileceği gibi basılı veya odyovizüel
materyallerin eğitim aracı olarak kullanılması kredilendirme etkinlikleridir. Katılım
gerektiren etkinliklerde eğitilenin mutlaka eğitim ortamında bulunma gereği vardır. Diğer
etkinlikler ise kişinin istediği yer ve ortamda incelebilir ve kredilendirme işlemi
yapılabilir. Sürekli tıp eğitimi veya Tıpta sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri değişik
kurumlar tarafından gerçekleştirilebilir. Bu kurumlar; tıp fakülteleri, alan dernekleri,
meslek örgütleri, endüstri ve diğer eğitim kurumları tarafından verilebilmektir.
Akreditasyonun birimi kredidir. Hemen her sistemde bu birim saat/kredidir. ABD'de
başlatılan sistemde krediler iki kategoride değerlendirilmektedir. Gurup l krediler
akredite edilmiş bir sürekli tıp eğitim sunucusunun etkinliğine bizzat katılarak elde edilen
kredilerdir. Aynı zamanda hakemli bir dergide yayınlanan makale için de kredi alma söz
konusudur. Gurup 2 kredileri ise akredite edilmiş bir eğitim sunucusunun düzenlemediği
etkinliklerden elde edilir. Bu gurup kredilendirmeye örnek bir makale okumak veya
başka bir hekimle konsültasyon yapmaktır. Çoğu zaman bu guruptaki etkinlikler

dokümante edilemezler. Türkiye'de de Türk Tabipler Birliğinin kredilendirme
yönergesinde benzer ilkeler benimsenmiş ve yeniden düzenlenmesi yapılmaya
başlanmıştır.
Gurup l etkinlikler ;
1) Akredite edilmiş eğitim etkinlik sunucuları tarafından verilenler (Bilimsel etkinlikler,
kongreler, konferanslar, kurslar vs)
2) Akredite edilmiş dergilerde bulunan sürekli tıp eğitimi etkinlikleri ( Hakemli dergiler
olup sonunda bir sınav veya değerlendirmenin yapıldığı etkinlikler)
3) Sürekli eğitim içeren basılı materyaller, videoteypler, internet aktiviteleri veya
bilgisayar yardımlı eğitim etkinlikleri
4) Yayınlanmış makaleler
5) Kongrelerde sunumlar ( Konferans, panel konuşmacısı, poster veya sözel bildiri
sunulması)
6) Uzmanlık yeterlilik sınavı ve yeniden belgelendirme sınavı
7) Akredite edilmiş bir eğitim programında uzmanlık eğitimi
8) Tıp alanında alınan dereceler
Gurup 2 etkinlikler ise ; hekimin kendi kendine katıldığı ve yaptığı etkinlikleri kapsar.
Bunlar ;
1) Uzmanlar ile konsültasyon
2) Web üzerinden araştırma ve çalışma yapmak
3) Diğer sağlık çalışanlarını eğitmek
4) Yönlendirici tıbbi literatür okumak
Bu değerlendirmelerden görüldüğü gibi kredilendirme örgün eğitim etkinliklerin
akreditasyonun çok sürekli eğitim kapsamı içerisinde olan ve kişilerin tibbi
uygulamalarında güncel yaklaşımı, yenlikleri yansıtacak eğitim etkinliklerini
kapsamaktadır.
Türkiye'de 1996 yılı sonundan itibaren Türk Tabipleri Birliği tarafından oluşturulan bir
yönerge ile Sürekli Tıp eğitimi etkinlikleri kredilendirilmektedir. Yukarıda tanımlanan
Amerikan Tabipler Birliği'nin ortaya koyduğu sisteme eşdeğer olarak hazırlanan bu
sistemde yıllar içerisinde başvuru sayıları giderek artmış ve hekimlerin akredite
toplantılara katılımı teşvik edilmiştir. Bugün akredite edilmiş toplantılara katılımların
tümü kişisel bilgileri kapsayacak şekilde bilgisayar ortamında vardır. Akredite dilmiş her
toplantıdan sonra değerlendirme formlarının Türk Tabipleri Birliğine ulaşmasından sonra
kişisel belgeler hazırlanarak etkinlik sunucusu aracılığı ile katılımcıya ulaştırılmaktadır.
Türkiye'de mevcut sistem bu yıldan itibaren ülkemizde yapılan uluslararası etkinliklerin
EACCME ile ortak kredilendirilmesi sürecine girmiştir.
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