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Akreditasyon (Eşyetkilendirme); yetkilendirilmiş
kuruluşlar tarafından yapılan dış değerlendirme
sonucunda hazırlanan uygunluk teyit belgesine
sahip olma ve akredite olma niteliklerinin
sürdürülmesi sürecini ifade eden bir kalite
altyapısıdır. Bu süreçte yetkili kuruluşlar tıp
fakültelerinin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim
programlarını değerlendirmektedir.
Aile hekimliği uzmanlık eğitiminde Aile Hekimliği
Uzmanlığı (AHU) ve Sözleşmeli Aile Hekimliği
Uzmanlığı (SAHU) adı altında eğitim mezun
hedefleri ve çıktıları aynı olan fakat eğitim
programları farklı iki eğitim programı olması,
rotasyonlar ve eğitim aile sağlığı merkezleri gibi
çeşitli farklı niteliklerde eğitim alanları olması
nedeni ile eğitim programının akreditasyonunun
elzem olduğu uzmanlıklardan biridir (1).
Bu kapsamdaki etkinlikler; yönetim, veri toplama
ve analiz etme, izleme sistemleri (monitorizasyon),
dokümantasyon,
politika
ve
prosedürlerin
oluşturulması ve gözden geçirilmesi, sürekli kalite
güvencesi ve iyileştirmesi, öğretim üyelerinin
katılımı, akademik hesap verebilirlik ve eğitim
programı reformları ile ilgili süreçler üzerine etki
ederek eğitim programının değerlendirilmesine ve
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Akreditasyon standartlarının belirlenmesi için
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
(TAHUD)
bünyesinde
oluşturulacak
bir
kurul/komisyon aracılığı ile uzmanlık eğitimi veren
tüm kuruluşların katkı görüş ve önerilerini alınarak
süreç başlatılabilir. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu çerçeve
program olarak “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal
Standartlarını” belirlemiştir. Bu çerçeve program
aile hekimliği uzmanlık eğitimi programı için
uyumlandırılarak aile hekimliği uzmanlık eğitimi
ulusal standartları belirlenebilir. Sonrasında

standartlar kapsamında eğitim veren kuruluşlar
değerlendirilebilir.
Bu kapsamda fakültelerin mezuniyet sonrası tıp
eğitimi programları içerisinde Aile Hekimliği
Uzmanlık eğitimi veren tüm birimlerin katkı görüş
ve önerileri ile TAHUD öncülüğünde aile hekimliği
uzmanlık eğitiminde akreditasyon standartlarının
belirlenmesi
ve
TAHUD’un
bu
eğitim
programlarını akredite etme yetkisine sahip
olmasının uzmanlık alanımıza katkı sağlayacağı
kanaatindeyim.
Tıp eğitiminde ve özellikle Aile Hekimliği tıp
disiplininde akreditasyon çok önemli bir konu olup;
derginizde de bu konudaki çalışmalara yer
verilmesi, okuyucularda farkındalık oluşturulması
açısından önemlidir.
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