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Uzmanl›k Ö¤rencisi Temel E¤itim Kursu’nun Ard›ndan
Dr.Emel Konuk
SSK Vak›f Gureba E¤itim Hastanesi Dermatoloji Klini¤i

Marmara Üniversitesi Haydarpafla Kampusü’nde 29 Nisan-07 May›s 2002 tarihleri
aras›nda Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Mezuniyet Sonras› E¤itim Komisyonu
(MSEK) ve ‹stanbul Tabip Odas› iflbirli¤iyle
Uzmanl›k Ö¤rencisi Temel E¤itim Kursu düzenlendi. MSEK’in iki y›ld›r kendi bünyesindeki asistanlar› için yapt›¤› bu organizasyon
ikinci kez ‹stanbul’daki di¤er üniversite ve
e¤itim hastanelerinde çal›flan asistanlar›n
kat›l›m›yla gerçekleflti.
Kat›l›mc› say›s› 24 ile s›n›rlanm›flt›. E¤itim interaktif bir ortamda önce teorik bilgilerin aktar›lmas›, ard›ndan ise uygulamalarla ö¤renilenlerin pekifltirilmesi fleklinde yap›ld›.
Bu kurs uzmanl›k e¤itimi alan her hekimin
gereksinim duydu¤u, günlük iflleyifl içinde
kimi zaman eksik kalabilen, ama tamamlanmas›na gereksinim duyulan, bazen kiflisel
çabalarla ya da klinik içindeki deneyimli kiflilerden elde edilen temel bilgileri toplu bir
flekilde içeriyordu. Program içeri¤inde klinik
ve deneysel araflt›rma planlama, ilaç araflt›rmalar›, sonuçlar›n derlenmesi, bioistatistiksel de¤erlendirme, yaz›l› sözlü sunum yöntemleri yer al›yordu. Ayr›ca hekimlik prati¤inde s›k karfl›lafl›lan etik sorunlar (t›p eti¤i,
konsültasyon eti¤i, araflt›rma eti¤i), adli t›bbi
muayene ve adli rapor yaz›m› gibi konulara
da ayr›nt›l› olarak yer verildi. ‹yi tasar›mlanm›fl, ayr›nt›lara dikkat edilmifl, uygun istatistik analiz kullan›larak yorumlanm›fl ve gerekli
etik kurul izni al›narak bafllanm›fl baflar›l› bir
araflt›rma yapabilmek için bafllang›çtan iti-

baren hangi basamaklar›n izlenmesi gerekti¤i anlat›ld›. Özellikle ilaç araflt›rmalar›nda
etik kurallar›n önemi, Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve her e¤itim hastanesinin kendi
etik kurulunu oluflturmas› gereklili¤i vurguland›.
Bir uzmanl›k ö¤rencisinin yerli ya da yabanc› bir dergide okudu¤u bir makaleyi yorumlayabilmesi için gerekli temel bilgileri içermesi, hem tez planlamas› ve yaz›lmas› aflamas›nda oluflan baz› sorular›n netli¤e kavuflmas›n› sa¤lamas› aç›s›ndan uzmanl›k
e¤itiminin bafl›nda veya ortalar›na yaklaflm›fl
hekimler için oldukça yararl› bir kurstu.
Teorik ö¤reti ve pratik uygulamalar›n yan› s›ra kat›l›mc›larla yak›n ve s›cak iliflkiler kurarak seminerlerini anlatan konuflmac›lar›n
kendi tecrübelerini de paylaflmalar› kursun
içeri¤ini zenginlefltirdi. Yedi günlük aktif e¤itim süreci içinde farkl› e¤itim hastanelerinden ve farkl› kliniklerden gelmifl hekimler
aras›nda da dostluklar olufltu.
Kursun haz›rlanmas›na ve yürütülmesine
eme¤i geçen kiflilerin kat›l›mc›lar› a¤›rlamakta gösterdikleri hassasiyet, özellikle Prof.Dr.
Oya Gürbüz’ün sunum aralar›nda ortam›
müziksiz b›rakmayarak daha verimli ve keyifli
hale getirmesi çarp›c› ve hofl detaylard›.
Bu e¤itim program›n›n her uzmanl›k ö¤rencisinin kat›labilece¤i rutin kurslar haline gelmesi dile¤iyle.
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