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i.

GIRIŞ

Daha önce «Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencisinin Pratik Becerisinin Saptanması Için Yapılan Anket Denemesi» (1) başlığı ile birinci
bölümü y,ayınlanan anketin üçüncü ce döJ'ldüncü bölümlerinden elde
edilen veriler ile bu verilerin tartışılmasının dökümü bu yazıda ele
al ınaca ktı r.
II.

SONUÇLAR VE

TARTIŞMA

Öğrencilerin pratik beceriden çok eksik ve yoksun olmalarının
nedenleri da'ha önce tartışılmıştı (1). Bu eksikliğin «ille de uzmanlaşmak» sonucunu doğuracağı ileri sürül·müştü. Gerçekten de mezun
oran öğrenciferin uzmanlaşma eğiliminin çok yüksek olduğu değişi'k
çalışmalarda vur,gulanmıştır. (3, 4, 5). Anketlerde değişik yöntemlerle kişilerin yanıtlarının etkilen~bildiği bilinmektedir. Bu ankette
uygulanan «açık uçlu yanıt» sorgulaması ile, değerlendirmede her ne
kadar g. üçıükle ·karşılaşılmışsa da, daha sağlıklı yanıtlar elde edildiğr
kanısındayız. Burada verilen y.anıtların benzer olanları aynı grup altında toplanmış ve yanılgı payı en aza indirgenmeye çalışılmıştır.
Uzmanlaşma oranının yüzde altmış olduğu Türkiye'de bunun nedeni çarpık anamalcı düzenin Türkiye'deki konumundan ileri gelmektedir. Hekimin içinde bulunduğu draım bu noktadan kaynaklanmak':'
, tadır. Hekim, bilindiği gibi toplumun kendine özgÜ koşullarından soo/utlanamamaktadır. Anamalcı düzen, hekimin tam bir özel sektörcü
ıgibi davranmasına yol açmaktadır. Hekim daha kaliteli m.al üretme';
ye yönelip uzmanlaşacakt'ır. (tablo. 1). Hangi dalda en yü~sek talep
varsa hekim de o a.lana yönelir. (tablo. 2). Bu ankette kararsız olan
öğrenci yüzdesinin yüksek olmasının nedeni olasılıkla Türkiye'de sağ
lık alanında getirilmeye çalışılan bazı değişikliklerdir. Ancak ' uzman,laşmanın en belirıgin nedeni öğrencinin kendisini yetersiz ' hissetmesi,
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sorumluluk alamayacağı bilincine varması ve buna bağlı olarak eği
time devam. etmesi yaniuzman laşmasıdır. (tablo. 3). Daha ' az olarak
uzmanlaşma nedenini düzenin bi'çimlemesinin , d~ğişik yanıtlar şek
linde yansıması olara'k g'örmekteyiz.. Bu bulgular gerçekte tıp eğiti:'
m'inin yetersiz olduğunu saptamaktadır.
Öğrencilerin aldıkları altı' yıllık tıp e, ğitimine 'g,etirdi,kleri eleştiri• ler ve görüşler tablo. 4'de görülmektedir. Eğitimi, öğrencilerin de,ğer
,Iendir.mesi düşüncesi yaY9,ındır ' (2). Bu düşünceyi şiddetle destekleyenı'er oldu~u gibi, bu düşüncenin karşısında- olanlar da bulunmaktadı,r. Tıp eğitimini öğrencilerin

değerlendiremeyeceği

Q,örüşünde

'olanların

ileri 'sürdüklari savlar şöyledir :
.
1.' Öğrencinin karar verirken yüzeyel ve g,elişmemiş olması
2. Öğr~ncinin eğitimi değerlendirecek kadar deneyiminin ve
bilıgisinin az olm,ası.
- , ' Ilk elde bu savların g,eçerli olabileceği ileri sürülebilir. Ancak
biz, bu savları kabul etmiyoruz, çünkü, eğitim ta'k yönlü bir olgu değildir. Bir vericisi olduğu kadar, eğitimi alacak olan bir alıcısı yani
öğrenci'si de olacaktır. \Öğrencinin kazan:çlı olamayaca,ğı bir eğitim
den söz etmek i1se ,gereksiz ve yararsızdır. Işte bu nedenle öğrenc{
delj mezun oldukl,arı anda aldıkları tıP . eğiti'mini değerlendirmeleri
istenmiştir. .su soruyu yanıt~ız olarak bırakan yir.mi kişi olduğu gibi,
tek sözcükle tıp eğitimini eleştirenler de bulunmaktadır. Bu'nları sıra
I,amakta yar~,r g,örüyoruz. (Amaçsız, 'çağdışı, hikaye, yok ki, fiyasKo,
düzene layık, sistem b ozu'k , yanlış, keşmekeş, rezalet, A'dan Z'ye bo~uk). Bir öğrenci televizyon reklamlarından esinlenerek tıp eğitimini
eleştirmiştir :' 'Eğer bu , eğitim tıp eğitimi ise ben de doktorum.'.'
Öğ,rencilerin üzerinde durdukları başlıca sorun, tıp fakültelerin~
'deki yetersi,z pratik e,ğitim ve ağırlıklı teorik eğitimdir. Öğrencilerin
tıp eğitim'inin gerçek sorunlarına par,mak bastıklan görülmektadJr.
, Bunlar tablo. 4'de detaylı olarak izlenmektedir.
III.

SON SÖZ

Tıp Eğitiminin

mede

öğrencinin,

de

düzenlenmesi

gerçekleştirilmelidir.

Su düzenle-

katkısı bulunmahdır.
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TABLO. 1 :
Uzmanlaşma Eğilimi

(Ofc, olarak)

Uzmanlaşmak isteyenler
Pratisyen hekim ola.cak
Kararsız ama uzmantaşacak
Önce pratisyen, sonra uzman

72.6
6.8
6.8
4.2
9.4

Kararsız

, TABLO. 2 :
Uzmanlaşmak Istedikleri Dalla~ (Birey ve 0/0 ' otarak)
birey

%

23
19
17
10
9
9
4
3
3

21.49
17.76
15.88
9.34
8.41
8.41
3.73
2.80
2.80
5.60
3.73

Cerrahı dal
Dahiliye
Çocuk Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Kadın - Doğum
K B B
Temel Tıp
Anestezi
Fizik Tedavi
Diğer

6

Bilmiyor

4
107
TABLO. 3 :
Niçin

•
••
••
••
••
•
••
•
•

Uzmanlaşıyorla.r~

-Kendimi yetersiz hissediyorum
Bir dalda bilgi derinleştirmek
Hastaya' daha yararlı olacağım
Hastaya daha yararlı olacağım
Düzen g,ereği
Pratisyen hekime toplumda değer verilmiyor
Toplumda daha iyi bir yer sağlamak
Bilimsel çalış,ma yapmak için
Geleceği garanti altına almak için
Sağlık sorununu uzmanlar çözecektir
Sevmek
Kendini tatmin etmek
Pratisyen hekim yetersizdir

.

Yanıtsız

46
20
18
18
5
2
1
3
4
1
2
1
1
13
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TABLO. 4
{Öğrenoilerin Tıp 'Eğiıtimine ,G etirdikleri Eleştiriler

•
•
'.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratiğe a-ğırlık

verilmelidir
Ülke , ger'çeğine g6re -hekim yetişmelidir
Intörnlük getirilmelidir
SÜRE:
O Altı yıllık süre kısaltı,lmalı
O Klinik öncesi eğitim kı'saltılmah
O ıKl'inik stajlar d,aıha uzun olmalı
O FKB kaldırılısın - azaltılsın
O Yaz tatilinde her yıl ha'stane stajı
O PropedöHk eğitimi ,g ereksiz
Farklı eğitim p rogramları uyg, ulanmaı:nalı

Hocalar gerçek eğit+ci olmalı
Öğrenci,ye sorumluluk verilmelidir
Sağlık politikaısı saptanmalıdır

Yaba'ncı

dil sorunu çö~ümlenmeii
Temel tıp dersleri klinikle beraber sürsün
Öğrenci sayısı azaltıımalı
Uzmanlık sınavı tek elden yapılmalı
Bir yıl doğu hizmeti
Uzmanlık sorunu çözümlenmelidir

55
20
19
5
13
16
16
2
3
2
7
15
1 '
6
6
6
1
1
1
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