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Sekizinci Sayımızdan...
Fizyoloji Ailesinin Degerli Üyeleri;
Geçtiğimiz Eylül ayı içinde Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim
Dalı ev sahipliğinde TFBD 39. Ulusal
Kongresi’ni
tamamladık.
Bir
sonraki
kongremiz ise Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ev
sahipliğinde gerçekleştirilecek. Kongre ile
ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde web
sitemizden takip edebilirsiniz.
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Mezuniyet Öncesi Veteriner Eğitimi Komisyonu
2012 yılında TFBD çatısı altında oluşturulan ‘Mezuniyet Öncesi Tıp
Eğitimi Komisyonu’ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Kemal Şentürk
koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdürerek ülkemizdeki tıp fakültelerine yol gösterebilecek, fizyoloji öğrenim hedeflerinin belirlenmesi
çalışmasını tamamlamıştı. Bu çalışmanın sonuçlarına Derneğimiz web
sitesinin [Eğitim] sayfasından ulaşabilirsiniz.
Benzer bir çalışma geçtiğimiz aylarda veteriner fakülteleri için
başlatıldı. Yine TFBD çatısı altında oluşturulan ‘Mezuniyet Öncesi
Veteriner Eğitim Komisyonu’ 10 Ekim 2013 tarihinde duyurulan bir
çağrı ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Nesrin Sulu koordinatörlüğünde çalışmalarına başladı.
Komisyona katılmak ve katkı vermek isteyen tüm meslektaşlarımız, Prof. Dr. Nesrin Sulu ile
iletişim kurabilir.

2011 yılında yayınlanan “Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği”nin fizyologlar açısından
olumsuz açılımlara neden olduğu düşüncesi
ile Derneğimiz tarafından Danıştay’a
yürütmeyi durdurma davası açılmıştı. ve
geçtiğimiz günlerde bu dava sonuçlandı.
Dava sonucunu ve yorumlarını bu sayıda
bulabilirsiniz.

E-yayın: Sık Kullanılan Egzersiz Testleri

TFBD bünyesinde iki önemli kurul
çalışmalarına başladı. Derneğimizin önemli
eksikliklerini kapatacağını düşündüğümüz
Bilim Kurulu ve Etik Kurul ile ilgili detaylı
bilgiler de bu sayımızda yer alıyor.

Yeni Kitaplar

Mevlana Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Rafet
Irmak tarafından hazırlanan egzersiz testleri ile ilgili e-yayınlar paylaşıma açıldı. Yayınlara
http://fztokm.mevlana.edu.tr/yayinlar adresinden ulaşılınabilir.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Selma
Arzu Vardar, Maastricht Üniversitesi’ni ziyareti
sonrasında bu okuldaki tıp eğitimi ile ilgili
gözlemlerini
bir
izlenim
raporuna
dönüştürdü. Detaylı hali Derneğimiz web
sitesinde yer alan ve hepimiz için yararlı
saptamaların yer aldığı bu raporun bir özetini
de bültenimizin son bölümünde bulabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle...
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Fizyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı
Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Müfredatların yeni (v2.0) sürümü, Kasım ayı içinde yayınlandı. TUKMOS Fizyoloji Komisyonu da bu çalışma çerçevesinde Fizyoloji Uzmanlık
Eğitimi Çekirdek Müfredatı’nın son sürümünü hazırladı. Söz konusu müfredata hem TUK web sitesinden, hem de Derneğimiz web sitesinin
[Eğitim] sayfasından ulaşabilirsiniz.
TUKMOS Fizyoloji Komisyonu 2010 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun birinci ve
ikinci dönem üyeleri Fizyoloji uzmanlık eğitimi adına çok önemli bir katkı sağladılar. Komisyon
üyelerine bugüne kadar verdikleri emekten dolayı teşekkür ederiz. TUKMOS Fizyoloji komisyonu
şu kişilerden oluşuyor:

1. Dönem Üyeleri:

Ümmühan İşoğlu-Alkaç
Ahmet Ergün
Ahmet Korkmaz
Cafer Marangoz
Dicle Balkancı
Güldal Süyen
Hakkı Gökbel
M. Fehmi Özgüner
S. Sadi Kurdak
Sami Aydoğan
Sedat Akar

2. Dönem Üyeleri:

Ümmühan İşoğlu-Alkaç
Ahmet Ergün
Cafer Marangoz
Güldal Süyen
Günfer Turgut
Hakkı Gökbel
Kağan Üçok
S. Sadi Kurdak
Sami Aydoğan
Şenol Dane
Şükrü Öter

TFBD Web ve İletişim Anket Sonuçları
TFBD İletişim Grubu, Derneğimiz web sitesi ve sürdürülmekte olan letişim sistemi ile ilgili bir anket düzenledi. Önce 39. Ulusal Fizyoloji
Kongresi sırasında form olarak dağıtılan anket, daha sonra internet üzerinden yayınlandı. Anketi toplam 116 katılımcı yanıtladı ve son derece
yararlı geri bildirimler sağladılar. Önümüzdeki dönemde, bu geri bildirimler bize yol gösterici olacak. Anket sonuçlarından bazılarını aşağıda
görebilirsiniz.
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Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği - Danıştay Kararı
* Yönetmelik hükümlerinde, fizyoloji uzmanlığı dalında, bu uzmanlık
dalının gerektirdiği şekilde laboratuvar kurulması veya tıbbi laboratuvarlarda çalışmaları engellenmiş değildir
* Her ne kadar Yönetmelik ‘Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği’ olarak
adlanırılmış, 2 nci madesinde ve 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (j) bendine ‘laboratuvar’ kavramı geniş olarak gösterilmiş
ise de, 9 uncu maddede ‘Bu yönetmelik kapsamında kurulacak
laboratuvarlarda ruhsata esas alınan dallar; tıbbi mikrobiyoloji,
tıbbi biyokimya veya tıbbi patolojidir.’ denilerek, Yönetmeliğin
hangi laboratuvarlara yönelik düzenleme getirdiği açık bir şekilde
ortaya konularak, kapsamına kesin bir sınırlama getirilmiştir.
* Keza, Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki tanzim itibariyle,
hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, Yönetmeliğin asıl düzenlediği
ve kapsamını oluşturan üç laboratuvarda, fizyoloji uzmanının da
çalıştırılabileceği açıktır.

Kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların
planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi,
sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul
ve esasları düzenlemek, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını sağlamak
amacıyla hazırlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 25 Ağustos 2011
tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte başlıca enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji,
tıbbi
biyokimya,
tıbbi
mikrobiyoloji
ve
tıbbi
patoloji
laboratuvarlarından söz edilmesi ve bu disiplinlere ilişkin uzmanların
çalışmalarına vurgu yapılması, özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesindeki
kurum ve kuruluşlarda çalışan fizyologlar açısından endişe yaratmıştı.
Bu gelişme üzerine, Prof. Dr. Neyhan Ergene başkanlığındaki TFBD
yönetimi fizyologların haklarının korunması amacıyla Danıştay’a
yönetmelikle ilgili olarak yürütmenin durdurulması davası açmıştı.
Danıştay 10. Dairesi, 10/10/2012 tarihinde verdiği kararda yürütmenin
durdurulması isteğini yersiz bularak reddetti. Derneğimiz bu kez,
yürütmenin durdurulmasının reddine karşı itirazda bulundu. Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu, bu itirazı da Sağlık Bakankığı Hukuk
Müşavirliği’nin görüşüne dayanarak reddetti.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla; Sağlık Bakanlığı yayınladığı
yönetmelikte ‘Fizyoloji Laboratuvarı’ gibi bir kavramı kullanmaktan
kaçınmakla birlikte, Fizyoloji uzmanlarının diplomalarında belirtilen
laboratuvar açma ve işletme hakkına bir kısıtlama getirmemektedir.
Diğer yandan, Yönetmelikte sözü edilen laboratuvarlarda
fizyologların da çalışabileceği açık olarak belirtilmektedir.
Çıkan sonucun, özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan fizyologlar açısından yararlı olmasını ümit ediyoruz.

Gelinen noktada, mevcut yönetmeliğin değiştirilmesi açısından hukuki
anlamda bir kazanım elde edilmemiş gibi görünmekle birlikte, bu dava
sayesinde ortaya çıkan Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin görüşü;
fizyologlar açısından dikkat çekici açıklamalar da barındırıyor. Sağlık
Bakanlığı görüşüne yer alan seçilmiş bazı ifadeler şöyle:

Danıştay kararı ve Sağlık Bakanlığı görüşünün tamamı için:
http://www.tfbd.org.tr/guncel/basliklar/321-danistay-kararitibbi-laboratuvar-yonetmeligi

TFBD Bilim Kurulu
Derneğimizin adına düzenlenen ve 2014 yılında kırkıncısı
gerçekleştirilecek olan kongrelerimizde şimdiye kadar her yıl farklı
bilimsel kurullar oluşturulmaktaydı. TFBD Yönetim Kurulu, bilimsel
kurulların sürekliliğinin sağlanması ve böylece, kongrelerimizin
bilimsel düzeyinin daha da arttırılarak hepimiz için daha yararlı hale
getirilebilmesi amacıyla, dernek çatısı altında yeni bir bilim kurulu
yapılanmasına karar verdi.
Bu yapılanma çerçevesinde, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Bilim
Kurulu adı ile oluşturulan kurul sadece kongre programlarını
oluşturmak üzere o yıl için görev yapmayacak. Bilim Kurulu üyeleri
Fizyoloji’nin ilgi alanına giren disiplinlerden birer temsilci tarafından
oluşturulacak ve üç yıllığına görevlendirilecek.
TFBD Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz aylarda yaptığı çağrı ile Bilim
Kurulu’na başvuru yapan fizyologlar arasından seçilen ilk Bilim Kurulu
şu kişilerden oluşuyor:
1. Hücre Fizyolojisi Grubu: Ersin Fadıllıoğlu
2. Kardiyovasküler Sistem Grubu: Filiz Basralı
3. Endokrin – Metabolizma Grubu: Bayram Yılmaz
4. Sinir Sistemi – Sinirbilim Grubu: Cem Süer

5. Boşaltım Sistemi Grubu: Nurettin Aydoğdu
6. Üreme Sistemi Grubu: Şeref Erdoğan
7. Elektrofizyoloji Grubu: Tamer Demiralp
8. Spor – Egzersiz Fizyolojisi Grubu: Nilsel Okudan
9. Kan – İmmun Sistem Grubu: Sami Aydoğan
10. Solunum Sistemi Grubu: Gülderen Şahin
11. Gastrointestinal Sistem Grubu: İnci Alican
12. Fizyoloji Eğitimi Grubu: Berrak Yeğen
13. TFBD-YK Temsilcisi: Lütfiye Kanıt
Yeni oluşturulan Bilim Kurulu ilk toplantısını 19 Aralık 2013 tarihinde
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda
gerçekleştirerek görev dağılımı ve çalışma planlarını yaptı. Bu
toplantıda alınan karar gereği Prof. Dr. Berrak Yeğen kurul başkanlığı,
Prof. Dr. Filiz Basralı ise kurul sekreterliği görevini üstlendi.
Bilim Kurulu’nun görevleri, kurula başvuru ve görevlendirilme
yöntemleri TFBD Bilim Kurulu yönergesinde yer alıyor. Yönergeye ise
şu adresten ulaşılabilir: http://www.tfbd.org.tr/tuzuk/bilim-kuruluyonergesi

TFBD Etik Kurulu
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilen
araştırma, yayın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet
faaliyetlerinde etik ilkelere uyumun sağlanması ve etik açıdan
problemli uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla TFBD Etik Kurulu
oluşturuldu.
Etik Kurul şu kişilerden oluşuyor:
Prof. Dr. Cahit Bağcı; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Levent Öztürk; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Metin Baştuğ; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mukadder Atmaca Baylan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Neyhan Ergene; Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Sebahat Turgut; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu-Alkaç; İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Yasemin Yalım; Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
Şehrazat Kavraal; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Etik Kurul üyeleri Ocak ayı içinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı’nda toplanarak görev paylaşımlarını yapacaklar. Ayrıca, Etik Kurul’a başvuru yöntemleri ve yapılan başvuruların
değerelendirme sürecinin nasıl olacağı da Ankara’da görüşülecek
konular arasında yer alıyor.
TFBD Etik Kurulu’nun oluşturulma biçimi, görev ve yetkileri bir
yönerge ile belirlenmiş durumda. Bu yönergeye şu adresten
ulaşılabilir: http://www.tfbd.org.tr/tuzuk/etik-kurulu-yonergesi
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Rapor: Maastricht İzlenimleri ve Fizyoloji Eğitimi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ve Spor Fizyolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.
Dr. Selma Arzu Vardar, Maastricht Üniversitesi’ne yaptığı ziyaret ile ilgili izlenimlerini detaylı bir rapor
halinde kaleme almıştı. Tüm fizyologların yararlanacağına inandığımız bu rapora, Derneğimiz web
sitesinde http://www.tfbd.org.tr/images/Belgeler/vardar_maastricht.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
Doç. Dr. Vardar’a, bu raporun bir özeti niteliğindeki yazısını TFBD e-bülten okuyucuları ile paylaştığı için
teşekkür ederiz.

Maastricht İzlenimleri ve Fizyoloji Eğitimi
Avrupa Fizyolojik Bilimler Federasyonu ve Türk Fizyolojik Bilimler
Derneğinin işbirliği ile 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi ev
sahipliğinde düzenlemiş olan kongre kapsamında, fizyolojinin klinik
uygulamalarla entegrasyonu ile ilgili bir çalıştay düzenlenmişti.
Katıldığım bu çalıştay sırasında, Maastricht Üniversitesi fizyoloji
bölümü öğretim üyesi ve FEPS genel sekreteri Prof. Ger van der Vusse
ile tanışma fırsatı elde ettim. Bunun sonucunda 03-09 Haziran 2012
tarihleri arasında Prof. van der Vusse’yi bölümümüzde misafir ettik. Bu
bir haftalık dönemde, üniversitemizde eğitim ile ilgili toplantılar,
seminerler ve öğrenciler için bir çalıştay düzenledik.

sıralanabilir. Ancak bu sorudan sonra, bir vaka üzerinde şöyle bir örnek
verilirse bilginin daha da derinleşmesi sağlanabilir. “İki kişinin potasyum
düzeyi ölçülmüş ve hiperpotasemik bulunmuştur. Fakat her iki kişideki bu
yüksek potasyum düzeylerine rağmen bir kişide kardiyak değişiklikler
saptanmış diğerinde ise saptanmamıştır. Bunu nasıl açıklarsınız? Böyle
bir soru bilginin daha da derinleşmesini gerektirmektedir. Bu sorunun
cevabını, kronik hiperpotasemik duruma karşı gelişen adaptasyonda
aramak ve bunu tartışmak, bilginin derinleşmesine ve kalıcı olmasına
katkı sağlamaktadır.

Maastricht Üniversitesi, üniversiteler sıralamasında dünyadaki ilk 500
içinde yer alıyordu. Ayrıca en iyi gelişme gösteren üniversiteler
sıralamasında ise ilk 10 içerisinde bulunuyordu. Bu üniversitede, tıp
eğitiminin ilk üç yılında probleme dayalı ve entegre bir eğitim
uygulanmaktaydı. Uygulanan eğitim, probleme dayalı olması nedeniyle, hem Türkiye hem de Hollanda’daki diğer üniversitelerden oldukça
farklıydı. Ancak aynı zamanda entegre eğitim olması nedeniyle benim
çalıştığım Trakya Üniversitesi ile benzerlik gösteriyordu. Ben de 01-31
Ekim 2013 tarihleri arasında, Maastricht Üniversitesini ziyaret ettim.
Bu ziyaret sırasında, Maastricht Üniversitesinde tıp eğitiminin ilk üç ve
son üç yılındaki genel özelliklerini, tıp eğitiminde fizyolojinin yerini,
akademik gelişim ve bilimsel çalışmalara katılımının nasıl sağlandığını,
beceri eğitimlerinin nasıl yürütüldüğünü, değerlendirme sürecinin
nasıl planlanıp uygulandığını ve eğitim sisteminin yürütülmesi için
nasıl organizasyon yapıldığını anlamaya çalıştım. Ayrıca bu üniversitede eğitim gören Türk asıllı öğrencilerle de bir toplantı yaptık. Bu
ziyarette edindiğim bilgi ve izlenimleri bir rapor haline getirmiş
bulunuyorum.
(http://www.tfbd.org.tr/images/Belgeler/vardar_maastricht.pdf )
Hazırladığım raporda ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştığım bu izlenimlerden bir kısmını şu şekilde özetleyebilirim.

Derin bilginin kavranması
Maastricht Üniversitesinde tıp eğitimini incelediğim dönem boyunca,
ana amacın fizyoloji ya da diğer temel disiplinler için kitaplarda yer alan
tüm bilgileri öğrenciye verebilmek değil, daha az bilginin derinlemesine anlaşılmasını sağlamak olduğunu gördüm. Bununla birlikte
belirtmek isterim ki, fizyoloji disiplini, tıp eğitiminin ilk üç yılında
müfredat içinde çok önemli bir yere sahipti.
Bu üniversitede, İngilizce “insight” olarak ifade edilen ve Türkçe “derin
bilgiyi kavramak” olarak belirtebileceğim kelime çok kullanılıyordu.
Öğrenciye hekimlik yaşamında gerekli olacak derin bilgiyi kavratmaya çalışan bir eğitim sisteminde, fizyolojik ve fizyopatolojik
mekanizmalardan yararlanmak kaçınılmaz hale geliyordu Ayrıca
öğretim üyeleri, fizyolojinin diğer temel disiplinlerin birbiriyle
kavramsal ağ oluşturmasına yardımcı olduğunu belirtiyorlardı.
Derin bilginin kavranması konusunu, Prof. van der Vusse’nin verdiği bir
örnekle şu şekilde belirtebilirim. Kan potasyum düzeyi normalde belirli
bir değer aralığındadır. Bu düzeyin hangi değer aralığında olduğu bilgisini
öğrencinin biliyor olması beklenir. Ek olarak kan potasyum düzeyi artar ya
da azalırsa ne gibi belirtiler oluşacaktır? Bu sorunun cevabını araştırmak
öğrencinin bilgi düzeyini bir miktar daha artırmaktadır. Örneğin hiperpotasemi durumunda hastada oluşabilecek kardiyak değişiklikler
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni

Bu noktada üzerinde önemle durulan bir diğer husustan bahsetmek
isterim. Maastricht Üniversitesinde derin bilginin kavranması için
özellikle küçük gruplarda ve tartışmalar şeklinde teorik eğitim
yapılmasının uygun olacağı vurgulanıyor ve bu şekilde eğitim tercih
ediliyordu. Örneğin benim eğitim toplantılarına katıldığım ikinci sınıfta
360 öğrenci bulunuyordu ve bu öğrenciler 10’ar kişilik 36 gruba
ayrılmışlardı.
Bu üniversitede öğretim üyeleri tarafından çok az ders anlatılıyordu.
Bunun yerine öğretim üyesi gözetiminde eğitim toplantıları
yapılıyordu. Bu toplantılarda, öğrenciler tartışmalar yapabilecekleri
küçük gruplara ayrılıyorlardı. Öğrenciler bu eğitim toplantılarına
önceden hazırlanarak gelmek ve aktif olmak zorundaydı. Tıp
eğitiminin ilk üç yılındaki eğitim toplantılarında tartışmalar vakalar
üzerinden yapılıyordu. Örneğin, ikinci sınıftaki bir öğrenci, vakayı
ileride karşılaşacağı şekilde fizik muayene bulguları, radyolojik bulgular, laboratuvar bulgularıyla görüyordu. Sonra altta yatan mekanizmalar, anatomik ya da histolojik özellikler konuşuluyordu. Bu tartışmalar,
kısa sürede çok fazla konu hakkında fikir yürütebilmeye yardımcı
oluyordu.
Bundan başka ödevler hazırlamak ya da sık karşılaşılan hastalıklarla
ilgili posterler hazırlayıp sunmak hem öğrencilerin daha aktif olmasına
hem de öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesine yardımcı oluyordu. Bu
şekilde öğrencinin bilgiyi toplamayı, sıralamayı ve değerlendirmeyi
öğrenmesi hedefleniyordu.

Yetkinliklerin geliştirilmesi
Maastricht Üniversitesinde, tıp eğitiminin son üç yılındaki yapılanma,
öğrencilerin yetkinliği dikkate alınacak biçimde planlanmıştı. Bunun
için öncelikle, Hollanda’da yer alan tüm üniversitelerin katılımıyla ortak
bir rapor hazırlanarak bir kitap haline getirilmişti. Bu kitap Dutch
dilinde “2009 Raamplan Artsopleiding” adını taşıyordu. Kitabın ayrıca
“The 2009 Framework for Undergraduate Medical Education for
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Rapor: Maastricht İzlenimleri ve Fizyoloji Eğitimi (devam)
Netherlands” olarak İngilizce çevirisi mevcuttu. Kitap haline getirilen bu Fizyolojinin ağırlıklı olduğu seçmeli dersler
raporda belirtilen öneriler ışığında, tıp fakültesinin son üç yılındaki
öğrencilerde geliştirilmesi istenen yetkinlikler 7 alt başlıkta Tıp fakültesinin ikinci yılında, fizyolojinin ağırlıklı olduğu iki seçmeli
toplanıyordu. Bu yetkinlikler aşağıdaki şekilde belirtilebilir.
ders bulunuyordu. Bunlar spor fizyolojisi ve hormon fizyoloji ile ilgili
seçmeli derslerdi. Hormon fizyolojisi dersinin koordinatörü olan Dr. F.
1- Tıp konusunda uzmanlaşmış olmak (medical expert)
Van Nieuwenhoven’le bu dersin nasıl planlandığını, seçmeli ders
2- İyi iletişim kuran hekim olmak (communicator)
kitapçığı oluşturulması, dersin uygulanışı ve değerlendirmenin nasıl
3- İyi işbirliği yapabilen hekim olmak (collaborator)
yapıldığını konuştuk. Tüm eğitim sisteminde olduğu gibi, bu seçmeli
4- Organizatör olmak (manager)
5- Hastayı sağlıklı tutmak (health advocate = keep your patient healty) derste de geri bildirimler çok önem taşıyordu.
6- Akademik (bilimsel) olmak (scholar)
7- Mesleki açıdan profesyonellik göstermek ve üst seviyede gayret
içinde olmak (professional)

Yetkinlikleri geliştirmeyi ön plana alan bu sistemde, staj dönemine
başlayan öğrenci, beş staj içerisinde yer alan bölümlerden yalnız birini
seçiyor ve staj bitene kadar aynı bölümde kalıyordu. Staj sırasında
farklı bölümlere rotasyon uygulanmıyordu. Bu stajlar;
12345-

Kesme
Düşünme ve dikkatle izleme
Anne ve çocuk
Sinirbilim
Sosyal Tıp ya da Genel pratisyenlik stajlarıydı.

Beceri eğitimi
Maastricht üniversitesindeki beceri laboratuvarının koordinatörü olan
Dr. Jan van Dalen ile laboratuvarın özellikleri hakkında görüştüm.
Tanıtmaktan gurur duydukları bu laboratuvarda şu beceriler
öğreniliyordu;
* Fizik muayene becerisi
* İletişim becerisi
* Prosedür becerisi
* Laboratuvar becerileri

Örneğin “kesme” ile ilgili olarak öğrenci üroloji stajını seçmişse tüm staj Tıp eğitiminin ilk yılından itibaren fizik muayene (%50) ve iletişim
öğrenilen tüm becerilerin yaklaşık %75’ini
dönemini üroloji bölümünde tamamlıyordu. Ayrıca genel cerrahide de becerileri (%25)
oluşturuyordu.
Örneğin
hastanın muayene için hazırlanması ve
bulunmak isterse, bunu ancak seçmeli staj olarak yapabiliyordu.
soyunması ile ilgili nasıl davranılacağı ya da hastaya kötü haber
verme gibi konularda beceri uygulamaları vardı. Beceri eğitiminin
%25’lik kısmında ise bandaj, sütür uygulama, resusitasyon gibi
prosedür becerileri ile idrar, kan ve gaita incelemeleri gibi laboratuvar
becerilerinin öğrenilmesi yer alıyordu.

Tıp eğitiminde deney hayvanı ve alternatif yöntemlerin
kullanımı
Hollanda’da öğrencilerin eğitimi için deney hayvanı kullanmak
yasaklanmış bulunuyordu. Bu nedenle Maastricht Üniversitesinde de
öğrenci eğitimi için deney hayvanı kullanılmıyordu. Bunun yerine
bilgisayar destekli modeller gibi alternatif yöntemler üzerinde
çalışıyorlardı. Geliştirmek için otuz yıldır çalıştıklarını belirttikleri
bilgisayar destekli eğitim programı “Circadapt” adını taşıyordu.

Son üç yılda temel bilimlere dönüş (return day)
Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesinde son üç yılda eğitim gören
öğrencilerinin temel bilimlerle ilişkisini sağlamak için yeni bir eğitim
modeli oluşturmuştu. Bu yeni modele göre, öğrenciler haftada bir
günü temel bilimlere geri dönerek geçiriyorlardı. Bu güne “return day”
deniyordu. Örneğin bu günde fizyoloji bölümüne gelen öğrenci,
burada geçirdiği 2 saatlik süre içerisinde staj sırasında hazırladığı bir
vakayı tanıtıyordu. Bu vaka hakkında hazırladığı sunumu paylaşıyordu.
Vaka ile ilgili fizyopatolojik mekanizmalar tartışılıyordu.

Bilimsel araştırmalara katılım
Maastricht Üniversitesinde tıp fakültesinin son yılı 18 haftalık iki ana
bölüme ayrılıyordu. Bu bölümler şunlardı;
1- Bilimsel araştırmaya katılım
2- Sağlık uygulamalarına katılım
Tüm bunlardan başka, fizyoloji bölümünün öğretim üyeleri
müfredatın oluşturulmasına, planlanmasına ve eğitimin koordine
edilmesine çok önemli katkılar sağlıyorlardı. Bilimsel çalışan,
düşünen ve öğreten hekimler yetiştirmek için akademik yapılanma
oluşturmanın üzerinde önemle durduklarını gördüm.
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni

Maastricht Üniversitesinde fizyolojinin yerini anlayabilmek için
öncelikle uygulanan eğitim sistemini iyi tanımak ve anlamak gerekiyordu. Çünkü bu üniversitede esas olan, fizyolojiyi öğrenmek değildi.
Fizyoloji, uygulanmakta olan eğitim sisteminin hedeflerine hizmet
eden çok önemli bir araç olarak görülüyordu.
Kuşkusuz, bu üniversitedeki eğitim sisteminin iyi yanları olduğu gibi
zayıf yanları da olabilir. Eğitim sistemi hakkında ayrıntılı bir
değerlendirme yapabilmenin kolay olmayacağını düşünmekteyim.
Ancak Maastricht Üniversitesinde tanıştığım öğrenciler, okudukları
sistemin özelliklerini şöyle tanımlıyordu. Öğrencilerin öğrenecekleri
konular için kendilerini serbest hissettikleri, öğrendikleri bilgileri daha
kolay hatırladıkları, öğrenci memnuniyetinin fazla olduğu, İngilizce
öğrenmeyi teşvik eden ve sınav stresinin az olduğu bir sistem.
Her ne kadar eğitim sistemleri arasında farklılıklar olsa da, bu izlenimler umarım ortak noktaları bulmaya ve kendi eğitim sistemlerimizi
daha iyiye götürmek için düşünmeye yardımcı olur.
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