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Saglik hizmetlerinde kalite kavrami son 20 yil
içinde gündeme gelmis ve hizli gelismelere neden
olmusturCl). Saglik hizmeti sunan saglik
çalisanlarinin kaliteli hizmet ve kalite iyilestirme
konularinda çok önemli yerleri vardir. Son yillarda
özellikle tip fakültelerinin verdigi egitimin
kalitesinin iyilestirilmesi yönünde bazi çalismalar
baslatilmistir. Tip egitimine verilen bu önem kadar
deger tasiyan bir diger egitim tipta uzmanlik
(asistanlik) egitimi olmalidir. Uzun yillardan bu
yana en iyi tip fakülteleri ve hastaneleri olarak
bilinen kurumlara en iyi mezunlarin uzmanlik
egitimi için basvurduklari bir gerçektir. Ancak bu
isim yapmis kurumlarin verdikleri egitimin de çok
kaliteli oldugu anlami sorgulanmadan kabul edilmeli
midir?

Kalite kavramindan bahsedilince; tanimi ve

ölçüm metotlarinin/indikatörlerinin de çok iyi
belirlenmesi gerekmektedir (2). Tipta uzmanlik
egitiminin direkt veya indirekt olarak ilgilendirdigi
degisik taraflar / oyuncular ve bunlarin farkli
beklentileri vardir (Tablo 1).

Tablo i: Tipta uzmanlik egitimi: Taraflar ve beklentileri

Tipta uzmanlik egitimi veren programlar ve
egiticiler, verilen egitimin kalite standartlarini
gelistirmeli ve bunlari uygulamalidirlar. Bu amaçla
bir araya gelen bir çalisma grubu" Amerikan Iç
Hastaliklari Asistanlik Egitim Programlari
Direktörleri" tipta uzmanlik egitimi için bir kalite
indikatörleri listesi gelistirmislerdir(3), Daha sonra
tüm program direktörleri ile paylasilan bu
indikatörlerin arasinda egitici kadronun sayisi ve
sürekliligi, egiticilerin klinik yetenekleri ve egitim
programinin hedeflerine ulasabilirligi en önemli
olanlar olarak gösterilmistir (Tablo ID.

Tablo II: Tipta uzmanlik egitimi: Kalite indikatörleri

Egitici kadronun ayirdigi zaman ve süreklilik
Egitim programlari için kurumsal destek

Egiticilerin denetiminin uygunlugu

Egiticilerin klinik yetenekleri

Egitilenlere uygun ve yeterli degerlendirme ve geri bildirim

Egitime gönül veren egitici sayisi

Programin yasam-boyu ögrenme konusuna egilimi

Programin hedeflerine ulasilabilirligi

Taraf

* Program direktörü

* Egitici kadro

* Egitim kurumlari yöneticileri
* Hastalar

* Uzmanlik ögrencisi

* Uzmanlik ögrencisinin

gelecekte çalisacagi kurum

Beklentiler

Anahtar egiticilerin sayisi ve devamliligi

Egitici rolü için kurumsal destek

Egitici kadro ve uzmanlik ögrencilerinin klinik yetenekleri

Hizmet verenlerin klinik ve iletisim yetenekleri

Egitim sonrasi iyi bir is veya "üst uzmanlik" pozisyonu

Uzmanlik egitimini tamamlamis kisinin bilgi,

yetenek ve önerilen pozisyona uygunlugu
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Tipta uzmanlik egitimi programlarinin kalite
yönünden degerlendirilmeleri yapilirken, ölçülmesi
gereken kriterler sunlaridir (4):

a. Egitilen/egitici orani (en az 3 egitici, en az
haftada 20 saat egitim/egitici)

b. Egitici kalitesi (uzmanlik egitimi, akademik
geçmis, yeterlilik belgesi, klinik yetenekleri, insancil
yaklasimi ve degerleri, arastirici özellikleri ve
deneyimi, egitici yetenekleri)

c. Egitim programinin varolus süresi
d. Programda arastirma aktiviteleri

e. Programin verildigi kururnda hasta sayisi ve
patoloji dagilimi.

Tipta uzmanlik egitimi programlarinin verilen
egitimi sürekli iyilestirebilmeleri için, öncelikle su
sorulari ceva plandirmalari önerilmektedir:

i.Neyi gerçeklestirrneyi amaçliyorsunuz?

2.Degisimin bir iyilesme oldugunu nasil
bilebilecegiz?

3. Iyilestirmeyi saglayabilmek için ne gibi
degisiklikler yapmaliyiz?

Tipta uzmanlik egitimi programlarinin kalite
iyilestirme girisimlerinde amaç, verilere dayali
degisiklikler ve sürekli iyilestinne sürecibasarinin
üç önemli faktörleridir.
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