TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULUNA
7.12.2013 tarihinde İstanbul’da yapılan XIX.Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayına TDYK
UDEK temsilcisi olarak katıldım.
Açılış konuşmalarından sonra çalışma grupları toplantısına geçildi. Bu grupta Sürekli Tıp
Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu: STE-SMG Kredilendirme grubuna
katıldım.Konuşmalar özetlendiğinde:
1- Son 5 yılda kongre katılım belgelerinin ibrazı halinde 1 defaya mahsus olmak üzere
STE-SMG kredi puanlarının sisteme yüklenebileceği belirtildi.Bunun için 31 Mayıs
2013 tarihinin son gün olduğu ancak bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.Bu tarihin
2012 yılında bildirilmesine rağmen birçok derneğin bu tarihden haberinin olmadığı ve
tüm derneklere vurgalanarak ve süre uzatılarak tekrar duyurulması gerektiği
vurgulandı.TTB’nin son 5 yılda akredite olmuş tüm kongrelerden isim listesi istediği
ancak gönderilmediği belirtildi.
2- STE-SMG Kredilendirmesi için kongrelerde bundan sonra kart sisteminin daha pratik
olabileceği ifade edildi.2011 yılından itibaren TTB’den kart alanlarda barkod olduğu
ve kongre girişinde cihazdan kart geçirildiğinde direkt kredilendirmenin hesaba
geçeceği belirtildi.Bazı derneklerin bu kartları kendilerinin de verdiği öğrenildi.
3- TTB -STE-SMG Kredilendirmesinin özenlendirilmesi, resertifikasyondaki yerinin
belirtilmesi için özellikle dernek eğitim kurultaylarında bunların net anlatılması
gerektiği, dernek isterse kolaylaştırıcıların yardımcı olabileceği vurgulandı.Çalışma
grubu kolaylaştırıcılarından olan Dr.Orhan Odabaşı ile daha sonra görüştüğümde
dernek isterse kredilendirmenin temel özelliklerini anlatabileceğini ifade etti.
4- Dernek ya da branş dergilerinde konu sonlarında küçük sınav yapılmasının ve kredi
verilmesinin perifer uzmanlarını özendireceği vurgulandı.
Saat 16:00’dan sonra derneklerin iyi uygulama örneklerine geçildi.Derneğimizden
Dr.Güneş Gür tarafında kış okulları anlatıldı.
Genel cerrahi Derneği sanal akademiden bahsetti.Dernek web sayfalarına 3
boyutlu özellikle yeni başlayan asistanlar için anatomik yapıların işlendiği her
ameliyat için ayrı modül yapıldığı takiplerde de çok fazla tıklandığı vurgulandı.Bizim
dalımızda da yeni başlayan asistalar için koter, kriyo, biyopsi gibi işlemlerde

stantardizasyonu sağlamak için böyle modüller yapılabilir mi düşüncesi oluştu.Teorik
bilgiler dernek sayfasında var ancak uygulamalı eğitim de olabilir mi diye düşündüm.
Psikiyatri derneğinin de de benzer sanal eğitime başladığı gözlendi.Konular
henüz yetersiz sayıda olsa da çok tıklandığının görüldüğü ifade edildi.
KBB derneği ücretli uzmanlık sonrası KBB okulları açıyormuş.Yan dal
şeklinde, spesifik konularda ilgili eğiticiler tarafından gerektiğinde uygulamalı eğitim
amaçlanıyormuş.
Kurultay daha sonra çalışma grupları yol haritası ve sonuç bildirgesinin paylaşımı ile
sona erdi. Saygılarımla
Prof.Dr.Mukadder Koçak

