Sayın Eğitmenlerimiz,
Eğitim kurumlarının ziyareti, temel olarak eğitimin standardize edilmesini amaçlayan bir saha
çalışmasıdır. Hakkında en yetkin metodun halen bilinemediği tıpta mezuniyet sonrası eğitim, cerrahi
branşlarda el becerisinin ve buna bağlı usta-çırak ilişkisinin de devreye girmesiyle değerlendirmesi
daha zor bir hal alır. Bu zorluğu aşmadaki en önemli faktör ise “ziyaret” adı altında yüz yüze yapılan
görüşmelerle eğiten ve eğitilen unsurları eğitimin alındığı merkezde izlemektir. Kurum ziyaretleri bir
yargı ya da eleştiri mekanizmasına sahip değildir. Ziyaret esnasında üzerinde durduğumuz ana
konunun eğitim olduğu düşünülürse, önerilerle, ziyaret edilen kurumların standartlara yaklaşabilmesi
için eğitimi veren ve eğitimi alanlar motive edilmeye çalışılır.
TOTEK Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Yönergesi 29.09.2012 tarihli TOTEK-TOTBİD
ortak toplantısında ve 11.11.2012 tarihli TOTBİD toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Takibinde
TTB-UDEK’in de desteği ile kurum ziyaretlerinin (akreditasyon sürecinin) esasları ve eğitimi
değerlendirme standartları belirlenmiştir. Bu standart değerler belirlenirken, konuyla ilgili geniş
birikimi olan ABD’ndeki ACGME’nın (Accreditation Council for Graduate Medical Education)
ilkeleri, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm komisyonu (TTB-UDEK) tarafından 2011 yılında
yayınlanan “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları” kitapçığı ve TOTEK ulusal çekirdek eğitim
programı kılavuz alınmıştır. UEMS’in (Union Européenne des Médecins Spécialistes) konu ile ilgili
uzmanlık ve yetkinlik tanımlamaları da gözden geçirilmiştir. Standartların ülkemize özgü olması
gereken eşik değerleri ise kayıtlı 91 eğitim kurumu üzerine yapılan ankete (geri dönüş yapan 59
kurumun verileri ile) dayandırılarak belirlenmiştir.
TOTEK misyon olarak “Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki kişi ve kurumların eğitim ve
araştırma ile ilgili gereksinim ve sorunlarını saptamak, çözümler geliştirmek, eğitim ve araştırma
kalitesini artırmak üzere hedefler belirleyerek planlama yapmak ve standart eğitim ile özgün araştırma
etkinlikleri sunarak verilen sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeyde olmasını sağlaması” ilkesini
benimsemiştir. Bu doğrultuda, ortopedi eğitimi veren merkezler tarafından kurum ziyaretlerinin
içselleştirilmesi ve bu kavramın geleneksel hale gelmesi yukarıda belirtilen hedefe ulaşmadaki en
önemli basamaklardan birisidir. TOTEK tarafından bu konuda yürütülen çalışmalar sonucunda 23
Kasım 2012 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı , 27.04.2014
tarihinde Ankara GATA Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 07.09.2013 tarihinde
İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri ve
28.10.2013 tarihinde İzmir Tepecik EAH Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri uzmanlık eğitim
programı TOTBİD Yönetim Kurulu’nca da onaylanarak akredite edilmiştir.
Kurum ziyareti sürecinin başlaması, eğitim olgusunun birçok aşamasında olduğu gibi gönüllülük
esasına dayanır. Eğitim kurumları, eğer isterler ise, TOTEK Yönetim Kuruluna başvurarak “kurum
ziyareti” talep edebilirler. Talep sonrası TOTEK tarafından, kliniğin eğitimden sorumlu eğitmeni ile
iletişime geçilir ve ziyaret öncesi hazırlık süreci başlar. Bu süreçteki en önemli nokta kliniklerdeki
Anabilim dalı başkanları ve eğitim sorumluları ile kurulacak olan işbirliğidir. Mutabakata varılan
tarihte ise TOTEK tarafından oluşturulan ve içinde bir TTB-UDEK temsilcisinin de bulunduğu
komisyon eğitim kurumunu ziyaret eder.
Bu süreç dinamik olmalıdır ve geri beslemelerle kendini güncelleyerek geliştirmelidir. Bu bağlamda
şu an mevcut olan hiçbir standart değişmez değildir. Ülkemiz ortopedi bilimine en uygun eğitim
şartlarının belirlenmesi için TOTEK kılavuzluğunda tüm eğitim kurumlarını işbirliğine davet
ediyoruz.

Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye TOTEK web sayfasından ulaşabilirsiniz
(http://totek.totbid.org.tr/Content.aspx?p=2082). Bu programa dahil olmak isterseniz kurum ziyareti
talebinizi bildiren bir dilekçe yazarak TOTEK YK’na (selin@totbid.org.tr)
başvurmanız
gerekmektedir.
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