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Patoloji uzmanl›k e¤itimi: Genel de¤erlendirme
Resident training in pathology: General overview
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ABSTRACT

Ülkemizde t›pta uzmanl›k e¤itiminin niteli¤i; yasal düzenlemelerdeki karmafladan etkilenmektedir. Bir çok
t›pta uzmanl›k e¤itim dal›, federasyonlar› veya dernekleri arac›l›¤› ile aç›klar› kapatmaya çal›flmaktad›r. Patoloji Dernekleri Federasyonu e¤itim komisyonu “Patoloji Uzmanl›k E¤itimi Program›” ve “Asistan Çal›flma
Karnesi” haz›rlayarak çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Uzmanl›k e¤itimi ile ilgili paneller bu çabalar›n bir parças›d›r. Bu ilk panelde kurum d›fl› rotasyon gereksinimleri de ele al›nm›flt›r. Rotasyonlar›n sempatik iliflkiler yerine federasyon arac›l›¤› ile düzenlenmesinin daha do¤ru olaca¤› düflünülmektedir. E¤itim sistematik yaklafl›m
gerektirmektedir. Uzmanl›k e¤itimi verilen kurumlarda
e¤itim birimlerinin olmas› ve e¤itim biriminin bafl›nda
bölüm baflkan/flef yard›mc›s› konumunda deneyimli bir
e¤iticinin bulunmas›; sorunlar›n ço¤unun çözümünü
sa¤layabilir. E¤itim birimleri arac›l›¤› ile gerçeklefltirilecek olan uzmanl›k e¤itim programlar›, asistan çal›flma
karneleri, yaz›l› geri bildirimler ve yeterlili¤e dayal›
asistan e¤itimi ve de¤erlendirmeleri; ülkemizde de patoloji uzmanl›k e¤itiminde asistan ve e¤itici memnuniyetini art›racakt›r.

The chaos in the law related to “regulations of medical
specialty” has negative effect on the training of pathology residency programs in our country. There are
enormous effort to close the gap by the medical specialists via their societies or federations. Training in pathology commission of Federation of Turkish Pathology
Societies has finished their work related to “The schedule of training of pathology residency” and “logbook”.
The panel deals with training in pathology residency
are part of these efforts. Requirements of rotations to
the other institutions were treated too. It is considered
more appropriate that the federation regulates rotations for sub specializations. Systematic approach is requiring for education. Each pathology department should have an education team. It is recommended that a
senior pathologist become the head of the team. This organization could solve the most of the problems. Satisfaction of residents and trainers will be increased by the
schedule of training of pathology residency; logbook,
written feedbacks and competency based resident training and assessment that organized by these education
teams/units.

Anahtar sözcükler: E¤itim birimi, rotasyon, yeterlili¤e
dayal› asistan e¤itimi, de¤erlendirme
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G‹R‹fi
Patoloji Uzmanl›k E¤itiminin niteli¤inin
art›r›lmas›, zorunlu temel uygulamalar›n her
e¤itim kurumunda benzer flekillerde gerçekleflmesi herkes taraf›ndan arzu edilmektedir. Bu
hedefin gerçekleflmesi ise e¤iticiler ve uzmanl›k
ö¤rencilerinin biraraya gelerek sorunlara ortak
çözüm yollar› bulmalar› ile mümkün olacakt›r.
Bu çal›flma, 25 Ocak 2008 tarihinde, Ankara Patoloji Derne¤i Bilimsel Toplant›lar› çerçevesinde Ankara Baflkent Üniversitesinde
yap›lan Patoloji Uzmanl›k E¤itimi Panelinde sunulmufltur.
Al›nd›¤› Tarih: 12.02.2008
Kabul Tarihi: 22.02.2008
Yaz›flma adresi: Prof. Dr. Beyhan Demirhan 12. Sok. No:7
Bahçelievler, Ankara

Dünyadaki uygulamalar da bunu göstermektedir. Bu yaz›da; e¤itim paneli arac›l›¤› ile biraraya gelen e¤itici ve asistanlar›n elde ettikleri verilerin bir k›sm›n›n yorumlar› ve sorunlara öneriler sunulmaktad›r. Ayr›ca hem ülkemizde,
hem de yurt d›fl›ndaki patoloji uzmanl›k e¤itiminin halihaz›rdaki durumu özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Sonuç olarak; her e¤itim kurumunun,
kendi e¤itim yöntemindeki iyilefltirme çabalar›na ›fl›k tutmas› amaçlanmaktad›r.
GEREÇ ve YÖNTEM
Ankara’da patoloji uzmanl›k e¤itimi veren
10 kurumun e¤itici ve asistan temsilcilerinin bi37
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raraya gelerek haz›rlad›klar› raporlar ayr› ayr›
de¤erlendirildi. Ortaya konan sorunlara çözüm
önerileri gelifltirildi. Temel teflkil etmesi amac›yla; ülkemizdeki yasal durum Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Türk Tabipleri Birli¤i kaynaklar›ndan
araflt›r›ld›. ‹nternet arac›l›¤› ve kiflisel görüflmelerle Amerika Birleflik Devletleindeki patoloji
uzmanl›k e¤itimi çal›flmalar› ve flu anki uygulamalar konusunda bilgi edinildi.
BULGULAR
Bu bölümde ülkemizde ve yurd›fl›ndaki
patoloji uzmanl›k e¤itimi ile ilgili elde edilen
bilgiler verilmektedir. Ayr›ca baz› anket sonuçlar› da yeniden vurgulanmaktad›r.
ULUSAL DÜZEYDE PATOLOJ‹
UZMANLIK E⁄‹T‹M‹N‹N YASAL
DURUMU
Ülkemizde mezuniyet sonras› t›p e¤itiminin esaslar›, ilk defa 11 Nisan 1928 tarih ve
1219 say›l› “Tababet ve fiuabat› Sanatlar›n›n
Tarz› ‹cras›na Dair Kanunun” 9. maddesinin
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na verdi¤i yetki ile ç›kar›lan “
Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü”ne göre düzenlenmeye bafllam›flt›r. Ara düzenlemeler ile 1962 y›l›nda “Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü” ad›n› alan 5.
tüzükten sonra 1973 y›l›nda halen baz› maddeleri geçerli olan 6. tüzük yürürlü¤e giriyor. 1993
y›l›ndan sonra “Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar› Taslaklar›” dönemi bafll›yor (1). Bir çok hükümet
de¤iflikli¤i ile birlikte 17. tasar› tasla¤› “T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ü” ad›yla 19 Haziran 2002 tarihinde yedinci tüzük olarak yürürlü¤e giriyor (2).
Bu tüzükle birlikte 2000’i aflk›n davan›n aç›ld›¤› uzun hukuki süreç bafll›yor. 2002 tarihli tüzükle Patoloji Uzmanl›k E¤itiminin süresi 3 y›ldan 4 y›la ç›kar›lm›flt›r. Bu tüzükte asistan karneleri tan›mland›. ÖSYM’nin yapaca¤› ve asistanl›¤›n son y›l›nda girilecek bir yeterlilik s›nav› getirildi; ancak hukuksal sorunlar nedeniyle
uygulamaya bafllanamad›. Bu tüzükte T›bbi Patoloji’nin ikifler y›ll›k Sitopatoloji, Dermatopa38

toloji ve Nöropatoloji yan dallar› bulunmaktad›r.
T›pta uzmanl›k e¤itiminde taraflar; Sa¤l›k
Bakanl›¤›, Yüksek Ö¤renim Kurulu, Türk Tabipleri Birli¤i ve Uzmanl›k Dernekleri’dir. T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde yer alan t›pta uzmanl›k
kurulu, e¤itim kurumlar›n› de¤erlendirme komisyonu, uzmanl›k dallar› e¤itim ve müfredat
komisyonlar›nda; taraflar›n temsil say›lar› ve
komisyonlar›n yetki s›n›rlar› hukuksal tart›flman›n en önemli boyutunu oluflturmaktad›r. Di¤er
bir hukuki sorun ise yan dallar konusundad›r.
T›pta Uzmanl›k E¤itimindeki yasal boflluklar nedeniyle uzmanl›k dernekleri bu bofllu¤u
doldurmak yolunda çeflitli çabalara girmifllerdir.
TTB Uzmanl›k Dernekleri Koordinasyon Kurulu bunun bafllang›ç aflamas›d›r. Sonras›nda uzmanl›k dernekleri “yeterlilik s›navlar›, yaz-k›fl
e¤itim okullar›, kurumlar›n “akreditasyon” ziyaretleri gibi de¤iflik ülke çap›nda e¤itimle ilgili
çal›flmalar yapm›fllard›r-yapmaktad›rlar. Çiçe¤i
burnunda Patoloji Dernekleri Federasyonu
(PDF) 1. Ola¤an Genel Kurulu’nu 8.5.2006 tarihinde Çeflme’de yapm›flt›r (3). Bu toplant›da kurulan E¤itim Komisyonu üyeliklerine Dilek Y›lmazbayhan, Beyhan Demirhan, Ender Düzcan,
Kemal Bak›r, Binnur Önal ve Nesimi Büyükbabani seçilmifllerdir. Patoloji Dernekleri Federasyonu E¤itim Komisyonu k›sa bir zaman sürecinde çal›flmalar yapm›fl, Tablo 1’de sunulan k›sa
ve uzun dönemli hedefleri belirlemifllerdir.
Tablo 1. Patoloji Dernekleri Federasyonu E¤itim Komisyonu’nun hedefleri.
I-K›sa dönem amaçlar
Uzmanl›k e¤itim program› haz›rlanmas›
Asistan görev tan›m›, organizasyon, ifl flemalar›n›n gelifltirilmesi
Asistan karnesi çerçevesinin çizilmesi
E¤itim ile ilgili pratik dökümanlar›n haz›rlanmas›
II-Uzun dönem amaçlar
Kurumlar aras› rotasyon programlar›n›n düzenlenmesi
E¤itim ile ilgili seminerler düzenlemek
S›nav-ölçme de¤erlendirme yöntemlerinin organizasyonu
Yan dal e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›

E¤itim komisyonu uzmanl›k e¤itim program› ve
asistan karnesi çal›flmas›n› büyük oranda haz›rlam›fl bulunmaktad›r.
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E⁄‹T‹C‹ VE AS‹STAN TEMS‹LC‹LER‹N‹N
ANKET SONUÇLARI ‹LE ‹LG‹L‹
VER‹LER
A-ROTASYONLAR
Kurumlar›n rotasyon gereksinimleri ve rotasyona asistan kabul edebilecekleri alanlar, kurumlara soruldu¤unda afla¤›daki tablodaki gibi
bir sonuç elde edildi.
Tablo 2. Ankara’daki 10 e¤itim kurumunun rotasyon gereksinimleri ve e¤itim verebilecekleri alanlar.
ROTASYON GEREKS‹N‹MLER‹ VE KURUM SAYILARI
Otopsi
Akci¤er patolojisi
Kemik ili¤i patolojisi
Kemik patolojisi
Jinekopatoloji
Nefropatoloji
Sitoloji
Dermatopatoloji
Karaci¤er patolojisi

2
1
1
1
1
1
1
1
1

E⁄‹T‹M VER‹LEB‹LECEK ALANLAR VE KURUM SAYILARI
Nefropatoloji
Karaci¤er patolojisi
Hematopatoloji
Dermatopatoloji
Kemik ve yumuflak doku patolojisi
Tiroid patolojisi
Transplantasyon patolojisi
Nöropatoloji
Gastrointestinal sistem patolojisi
Meme patolojisi
Bafl boyun patolojisi
Sitoloji
Üropatoloji
Genel patoloji
Kas patolojisi

1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

Yukarda da görüldü¤ü gibi otopsi, akci¤er patolojisi ve jinekopatoloji alanlar› d›fl›nda rotasyon
gereksinimi Ankara ili içinde çözülebilmektedir. Rotasyon esaslar› ile ilgili federasyon taraf›ndan düzenlenecek bir yönerge yol gösterici
olacakt›r.
B-AS‹STAN TANIMLARI, E⁄‹T‹C‹
SORUMLULUKLARI
Altm›fl dört e¤iticinin doldurdu¤u aç›k uçlu ankete verilen yan›tlar, afla¤›daki gibi e¤iticiler grubu taraf›ndan grupland›r›ld›. Afla¤›daki
beklentiler do¤rultusunda ulusal çapta patoloji

e¤itiminde yeterlilik esaslar› belirlenebilir. Bu
esaslar›; PDF E¤itim Komisyonu belirleyebilece¤i gibi kurumlar›n e¤itim birimleri sorumlular›n›n biraraya gelerek oluflturacaklar› komisyonlar veya alt gruplar alternatif yaklafl›mlar gelifltirebilirler. Öneriler federasyon dergisinde yay›nlanabilir. Önemi nedeniyle asistan görev tan›mlar› ve e¤itmen sorumluluklar› bir k›sm›n›n
alt› çizilerek tekrar belirtilmektedir.
Asistan›n görev tan›m›
Özveri ile çal›flma
Makroskopik de¤erlendirme yapma
Mikroskopik tarif yapabilme, ön tan›y› de¤erlendirebilme, uygun boya isteyebilme, kitaplardan uygun yerleri okuyabilme
Rutin iflleyiflte ö¤renebildi¤ini ö¤renme
Rutin iflleyifle kat›lma
Makale, seminer sunma
Teorik bilgi edinme
Yenilikleri ve güncel patoloji bilgilerini takip
etme
Branfl› ile ilgili bölüm d›fl› toplant›lara (kongre,
sempozyum, kurs vs vs) kat›lma
Hastalar›n eksik bilgilerini klinik ile iletiflim kurarak ö¤renme
Ulusal ve uluslararas› kongre ve sempozyumlarda sunum yapma
Bilimsel bir çal›flma planlama, uygulama ve yaz›m aflamas›nda bulunma
Kendinden sonra gelenlerin e¤itimi ile ilgilenme
Hocalar›n›n verdi¤i tüm görevleri yapma
Bulundu¤u kurum ve ortam flartlar›na uyum
sa¤lama
Rutin laboratuar tekniklerini uygulama (doku
takibi, bloklama, gömme, kesit alma, boyama,
immünhistokimyasal boyama ve histokimyasal
boyama)
Bilimsel ve e¤itim çal›flmalar›nda ö¤retim üyelerine yard›m etme
Rutin iflleyiflte insiyatif kullanarak iflleyifli de¤ifltirmeye çal›flmama
Otopsi yapma ve rapor haz›rlama
“Frozen” kesme, boyama ve ön tan› verme
T›p ö¤rencilerine laboratuvar dersi verme
39
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Klinikopatolojik toplant› sunma
‹ngilizce ve Türkçe makale yazma
E¤itmenin asistan e¤itimindeki sorumlulu¤u
Asistan›n görev tan›m› içinde olanlar›n hepsini
asistana ö¤retebilmek !!!
Makroskopi ve mikroskopik incelemede temel
bilgileri vermek (Tan› algoritmalar›n›n, IHK,
HK gibi özel tan› yöntemlerinin sistematik flekilde ö¤retilmesi)
Asistan e¤itiminde asistan›n k›demine göre yol
göstermek
Deneyim aktar›m›nda teorik ve pratik olarak bilgi aktar›m›
Proje yazma, araflt›rma yapma, sonuçlar›n› yazmay› ö¤retmek
Etik, ekip çal›flmas›, hekim-hekim, hasta-hekim
iliflkilerinde beceri ve tutum rol model olmak,
kolaylaflt›r›c› rol oynamak
Patoloji uzman› olman›n bilincini ve sorumlulu¤unu ö¤retmek
Do¤ru kaynaklardan do¤ru ve etkili ö¤renimi
sa¤lamak için rol göstermek
Klinik çal›flmalara uyumunu sa¤lamak
Akademik ve özel hayat sorunlar›nda dan›flman
olmak (k›lavuz olmak)
Ö¤renci dersi gibi asistan dersi vermek
Asistan dersi vermek ve derslerini aral›kl› olarak tekrarlamak
Metodoloji ö¤retmek
Rotasyonlarla, e¤itiminin verilemedi¤i konularda eksi¤ini giderebilmek
Meslek ilkeleri ve tak›m çal›flmas›n› ö¤retmek
‹steyen asistana araflt›rma imkan› tan›mak
Bu branfl› sevip sevmeyece¤ine karar vermesinde yard›mc› olmak
Bilgisayar ortam›n›n çok faydal› ve kaç›n›lmaz
oldu¤unun fark›nda olmas›n› sa¤lamak
Asistan› e¤itimi s›ras›nda denetlemek
Birinci görevlerinin hastaya zarar vermemek oldu¤unu ö¤retmek
Ulafl›labilir olmak
Analiz ve sentezi ö¤retmek
E¤itim sonras› meslek hayat›n› planlamada yard›mc› olmak ve gerçeklefltirme aflamas›nda des40

tek olmak
Asistan e¤itimini planlamak, organize etmek,
içeri¤ini belirlemek ve seviye tespiti yapmak
AMER‹KA B‹RLEfi‹K DEVLETLER‹
PATOLOJ‹ UZMANLIK E⁄‹T‹M‹
ÖRNE⁄‹
Amerika Birleflik Devletleri Mezuniyet
sonras› t›p e¤itiminin akreditasyonu komisyonu
patoloji asistanlar›n e¤itilmesi ve de¤erlendirilmesinde göz önünde bulundurulmas› gereken 6
yeterlilik alan› tan›mlam›flt›r. Bu alanlar afla¤›daki alt bafll›klarla özetlenebilir (4,5).
1) Olgu takibi
Tan›sal ve prognostik öneme özellikle dikkat
ederek, materyalin standart makroskopik tan›m,
diseksiyon ve parça al›m›nda yeterli olma,
Olgunun özelli¤ine göre makroskopik standarttan sapman›n gerekti¤i durumlar› bilme,
Materyali foto¤raflamada yeterli olma,
Mikroskopik de¤erlendirme öncesi istem, ka¤›d›ndaki klinik k›saltmalar› anlama, ön tan›lar›
okuma,
Uygun ay›r›c› tan›lar üretme,
Olgular›n h›zla rapor edilmesini kolaylaflt›rma:
Makroskopik tan›mlar› düzeltme, kesitleri önceden inceleme
Olguya ait önceki incelemeler varsa, bunlar› yeniden bak›lmaya haz›r etme
2) T›bbi bilgi
Materyalin inceleme sürecinde yan›tlanmas› gerecek klinik sorulara; istem formundan, yap›lan
ifllemden,elektronik ortamdaki t›bbi bilgilerden
yararlanarak yan›tlar aramak,
Uygun mikroskopik ay›r›c› tan›lar› belirleyebilme
Ay›r›c› tan› için uygulanabilecek özel patolojik
yöntemleri anlayabilme,
Var›lan tan›n›n klinik ve prognostik önemini anlama,
Klinisyenin hastay› tedavi ederken gereksinimi
olacak, patoloji raporunda belirtilmesi gereken
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verileri anlayabilme

yonel iletiflim kurma,

3) Prati¤e dayal› ö¤renme ve geliflme
Aktif olarak ek klinik bilgi edinme çabas› gösterme,
Olgulardaki hastal›klarla ilgili son geliflmeleri
izleyebilmek için on-line literatür taramas› yapmak
Klinik ve bilimsel çal›flmalara elefltirel yaklaflabilmeyi ö¤renmek
Uygun kiflilerden rehberlik ve yap›c› geri bildirimler alabilmek,
Yaflam boyu ö¤renme becerilerini gelifltirme
amac›yla kendi öz de¤erlendirme becerisini
yükseltmek, ….

6) Sisteme dayal› pratik
Günlük vaka trafi¤inden ba¤›ms›z olarak, tüm
hastal›klar› analiz etme, araflt›rma becerisi edinme
Di¤er bölümlerle iflbirli¤i içinde olma,
Kan›ta dayal› prati¤i art›rmak için literatürü takip etme,
Tan› için gerekli ek test ve ifllemleri israfa gitmeden yapma,
Tan›lar› kodlaman›n,veri taban›na gerekli bilgileri girmenin, araflt›rmalar için doku ay›rman›n
önemini anlama
Güncel mevzuat›n gereklerini yerine getirme

4) ‹letiflim becerileri
Sa¤l›k çal›flanlar›, hasta ve hasta yak›nlar› ile
genel patoloji hakk›nda etkin bilgi al›flverifli yapabilmek,
Klinisyenle diyalog kurup, hasta öyküsü ile ilgili önemli ipuçlar›n› ö¤renmek, materyali incelerken gerekecek sorular› sormak,
Beklenmedik tan› veya klinisyen için önemli
olan durumlarda klinisyenle iletiflime geçmek,
Bölüm içi veya bölümleraras› toplant›larda olgular› haz›rlay›p, sunma becerisi gösterme,
Kendinden k›demsizleri, ö¤rencileri, teknisyenleri e¤itebilmek,
‹yi organize, anlafl›l›r, gramatik olarak do¤ru
klinik öykü ve makroskopik tan›m yapabilme
5) Profesyonellik
Hastalara ve çal›flma arkadafllar›na karfl› kay›ts›z
flarts›z sayg›l› davranmak,
Nöbetçi veya görevli oldu¤unda, istekleri en
h›zl› ve do¤ru biçimde karfl›lama
Hastan›n özeline ve mahremiyetine özen gösterme,
T›bbi hatalar› ve nedenlerini anlama, hatayla
karfl›laflt›¤›nda uygun tepki verme,
Di¤er asistanlarla gerekti¤inde hizmetin en iyi
biçimde sürdürülmesini sa¤layacak bir etkileflim
içinde olma,
Klinisyenlerle sürtüflme yaratmaks›z›n profes-

TARTIfiMA
Bu bölümde öne ç›kan sorunlara çözüm
önerileri ayr› ayr› verilmektedir. Ayr›ca e¤itim
sürecinde yap›labileceklere genel yaklafl›m sonuç olarak sunulmaktad›r.
SORUNLAR
SORUN 1: Uyum süreci
Ülkemizde Patoloji uzmanl›k e¤itimi dört y›ll›k
bir süreçte verilmektedir. Asistanlar›n ilk y›llar›
genellikle önceden tahmin edemedikleri bir çal›flma düzenine (parça !!!! almak, otopsilere kat›lmak, mikroskopik tan›m yapmaya çal›flmak,..)
ayak uydurma çabas›yla geçmektedir. Bu süreç
boyunca, ço¤unlukla eyleme geçmese bile patolojiyi b›rakmak, baflka bölümler için aray›fla girmek do¤al davran›fl paterni olarak gözükmektedir. Genellikle de beklenenden uzun ve yorucu
mesailer, mesai d›fl› çal›flma saatleri de¤iflik ikilemler yaflatmaktad›r. Her fley yolunda giderse
de sonraki y›llarda Patoloji Bilimini anlama, benimseme ve sevme olmakta. Giderayak son y›l
iflleyifle hakim olma, k›demsizlere rehberlik etme, makale yazmaya bafllama süreci bafll›yor.
Bu dönemdeki stres nedeni ise mecburi hizmet,
yeni bir ifl aray›fl› oluyor.
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ÖNER‹ 1: Uyumu h›zland›r›c› önlemler gerekli
‹lk aylarda hastane, bölüm ve patoloji oryantasyonu için yap›land›r›lm›fl bir dönem olabilir. K›demli birinin rehberli¤inde; kimlik ç›kartma,
kütüphane- yemekhanenin yerini ö¤renme, hasta haklar› hakk›nda genel bilgilendirme, giysilerin edinilmesi hastaneye uyumu kolaylaflt›racakt›r. Bölüm oryantasyonu için de baflasistan rehberli¤inde tan›t›m, birkaç saatlik formal sunumlar, bölüm iflleyifl flemalar›n›n , haftal›k, ayl›k
çal›flma çizelgelerinin, bölüm uzmanlar›n›n/ö¤retim üyelerinin çal›flma flekillerinin aktar›lmas›
uygun olabilir. Bilgi teknolojilerinim kullan›m›
konusunda destek, iletiflim ile ilgili genel bilgilendirme yap›labilir. Patoloji oryantasyonu için
mümkünse adli t›p veya fetal otopsilerin çok oldu¤u bir merkezde organlardan çekinmeksizin
parçalar almak, diseksiyonlar yapmak ve normal histolojiyi hat›rlamak sa¤lanabilir. ‹lk birkaç ay laboratuvar çal›flmas› ve makroskopi ve
mikroskopide gözlemci olarak geçirilebilir.
SORUN 2: E¤iticiler aç›s›ndan “e¤itim” getirisi çok olmayan bir ifl
Patoloji uzmanl›k e¤itiminde e¤iticilerin sorumluluklar›nda, de¤iflik nedenlerle e¤itim birinci
s›rada de¤ildir. Öncelikle üst yönetimler taraf›ndan hizmet beklenmektedir. Hizmetin maddi ek
kazanç getirmesi en büyük cazibesidir. Hizmet
s›ras›nda do¤ru ve k›sa sürede tan› koyma kayg›s› son y›llardaki rekabet ortam›n›n bir sonucudur. E¤iticiler öncelikle bu stres alt›ndad›r.
Arafl›rma yapmak, e¤itim kurumlar›nda belli
konum elde etmenin kofluludur. Kariyer kayg›s›nda; dolayl› ek kazanç ve rutin iflleyiflte sayg›nl›k motive edici faktörlerdir.
Asistan e¤itimi ise; maddi kazanç getirisi, ödüllendirme sistemi ve k›sa dönem meyvesi olmayan, daha çok gönüllülük esas›na dayanan bir
süreç gibi görülmektedir. Ortaya ç›kan ürün
anonim oldu¤u için de kiflileri teke tek motive
edici de¤ildir.

ÖNER‹ 2: E¤itimde sistemli bir yaklafl›m gereklidir
Her asistan e¤itimi verilen kurumda E¤itim Birimi olmal›. E¤itim biriminde birkaç e¤itici ve
tercihan baflasistan yer almal›d›r. E¤itimin niteli¤i ve süreklili¤i gönüllülük esas›na dayanmakta olup herkes için motivasyon faktörleri farkl›
farkl›d›r. Yetkisi olan bir statü motivasyonu art›rabilece¤i gibi asistan memnuniyetleri ve e¤lenceli bir e¤itim ortam› da az›msanmayacak bir
güncel getiridir. E¤itim biriminin bafl›nda; e¤itim iflleri konusunda deneyimli, bölüm baflkan
yard›mc›s›-flef yard›mc›s› konumu gibi kal›c› bir
konumda, sorumlu yönetici (e¤itim direktörü)
olmal›. Di¤er üyeler gönüllülük esas›na dayanarak seçilmeli. E¤itim birimi, patoloji uzmanl›k
e¤itimi konusunda güncel geliflmeleri takip
edip, bölümün yaz›l› uzmanl›k e¤itim programlar›n› oluflturmal›, yeterlili¤e ve kan›ta dayal›
e¤itim ve de¤erlendirmelerinin yap›labilmesi
için alt yap›y› haz›rlamal›d›r. Yaz›l› geri bildirimler, e¤itim ortam›n›n oluflturulmas› ve devam›n›n sa¤lanmas› konusunda çaba göstermelidirler. Doçentlik ve profesörlük baflvurular›nda
kiflinin daha önce “e¤itim direktörü” olarak görev yapm›fl olmas› dikkate al›nmal›, mümkünse
puanland›r›lmal›d›r.
SORUN 3: Asistanlar›n uzmanl›k e¤itimi sürecini birincil olarak “e¤itim almak” biçiminde alg›lamalar›
Ço¤u asistan için “e¤itim alma”; birincil de¤il,
neredeyse önemi olan “tek” fleydir. Bu e¤iticilerin önem / öncelik s›ras› ile çat›flmaktad›r. Asistanlar varl›klar›n›n nedeninin e¤itim almak oldu¤unu düflünmektedirler. Kendilerine nas›l
e¤itim verilmesi gerekti¤i konusunda da söz sahibi olmak isterler. Bu bir dereceye kadar do¤al
karfl›lanmal›d›r da. Hizmete kat›lmada da çal›flmalar›n›n ço¤unlukla “ayak iflleri” düzeyinde
kalmas›ndan rahats›zl›k duymaktad›rlar.
ÖNER‹ 3: Bu soruna sihirli bir çözüm önerisi
yoktur
E¤itim verilmesini beklemek, beklenti düzeyini
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yüksek tutmak; çal›flma ortam›nda stres ve gerilimi art›r›c›d›r. Öte yandan biraz stres de gerekli ve iyidir. E¤itim; karfl›l›kl› etkileflim, bilgi
al›flveriflinin yaratt›¤› davran›fl ve tutum de¤iflikli¤idir. Aktif çaba gerektirir. Asistanlar›n e¤iticilerini, uzmanl›k e¤itimi sürecinin her aflamas›nda motive etmeleri (ki bunun çok de¤iflik yollar› olabilir) mümkündür. Bazen, e¤itim ortam›
yaratma konusunda hevesli olmalar› bile yeterli
olur.
‹nsan›n her hangi bir ifli en iyi “ yaparak” ö¤renebilece¤i gerçe¤ini gördü¤ümüzde ise “hizmet”, hiç de korkulacak, kaç›lacak ve de uzak
durulmas› gereken bir süreç de¤ildir. Hizmette
ise keskin s›n›rlarla çizilmifl görev tan›mlar›n›n
dünyan›n hiçbir yerinde olmad›¤›n› da hat›rlamam›z iyi olacakt›r.
NE YAPMALI
Bölüm sorumlular› (Anabilim dal› baflkanlar›
veya flefler)
Bölüm sorumlular›; demokratik, bilimsel e¤itim
ortam› oluflturmak ve devaml›l›¤› sa¤lamak için
gerekli önlemleri almal›d›rlar. Her an ulafl›labilir olmal›, di¤er e¤iticilerin de ulafl›labilir olmalar› için önlemler gelifltirmelidirler. E¤itim toplant›lar›n› günün ilk saatlerine veya son saatlerine koyarak, rutin iflleyiflin aksamamas›n› sa¤layabilirler. Planl› bir süreç asistan memnuniyetini art›racakt›r. Bölüm asistanlar›n›n gereksinim
duydu¤u kurum d›fl› rotasyonlar›n yap›labilmesi
için üst yönetim ve di¤er kurumlarla iflbirli¤ine
gitmelidirler. Objektif ve geçerlili¤i olan yaz›l›
asistan ve e¤itici geri bildirimlerinin al›nmas› ve
sürecin takibi; bölüm sorumlular›n›n sorumluluklar›ndand›r. Adaletli davran›lmas› da; hem
e¤iticilerin hem de asistanlar›n bölüm sorumlular›ndan en büyük beklentisidir.
E¤iticiler
E¤iticiler -belli s›n›rlar içinde olsa da- her an
ulafl›labilir olmal›d›rlar. Düzenli, programl›
konferans veya teorik dersler, slide seminerleri,
bilmece olgu sunumlar›na aktif katk›da bulun-

malar› beklenmektedir. Mikroskopik ve makroskopik de¤erlendirmelerde özenli olma, yeterli zaman ay›rma; uzmanl›k e¤itiminin en can al›c› noktas›d›r. Literatürdeki son geliflmeleri takip
etme, uygulama e¤iticilerden beklenmektedir.
Asistanlar
E¤itim; karfl›l›kl› etkileflim, bilgi al›flveriflinin
yaratt›¤› davran›fl ve tutum de¤iflikli¤i oldu¤undan e¤itim sürecine aktif kat›l›mlar› beklenmektedir. Konsey, klinikopatolojik toplant›lar ve her
türlü bilimsel toplant›ya haz›rl›kl› olarak gelmeleri, sunumlar yapmalar› beklenir. Olgu takibinde sorumlulu¤un fark›ndal›¤› ve özenli çal›flma;
uzmanl›k e¤itiminden en çok yarar›n sa¤land›¤›
aland›r. Asistanlar, e¤itimini almakta olduklar›
iflin “kendi meslekleri” oldu¤unu/olaca¤›n› olabildi¤ince erken kavramal›, asistanl›kta geçen
her dakikan›n onlara bir fley katma potansiyeli
oldu¤unu bilmelidirler.
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