KONGRE KATILIM SAYISI İLE TÜRKIYE İLAÇ VE TIBBI CIHAZ KURUM
BAŞKANLIĞI’NA İLETTİĞİMİZ YAZI 6 GELEN YANITI

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD)

1996 yılında kurulmuş olan

uzmanlık derneğidir. Derneğimizin en önemli faaliyetlerin biri
eğitim ve bilimsel düzeyini yükseltmek amacıyla

bir yan dal

Tıbbi Onkolog’ların

mezuniyet sonrası kurs ve

toplantılar düzenlemektir.
Ülkemizdeki tıbbi onkologların tamamına yakını derneğimizin üyesidir. Toplam üye
sayımız 400, eğitim kurumlarında çalışan üye sayımız 146, yan dal asistan sayımız
93, uzman sayımız 135’dir. Ülkemizde toplam 45 tıbbi onkoloji eğitimi veren kurum
bulunmaktadır. Bunların 33’ü devlet üniversitesi, 6’sı özel üniversite, 6’sı Sağlık
Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleridir. Bu eğitimlerin yürütüldüğü
merkezler arasında eğitim açısından bir standardizasyon yoktur.
Derneğimizin Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa oluşturduğu Tıbbi Onkoloji Çekirdek
Eğitim Müfredatı doğrultusunda yan dal asistanlarına ve uzmanlarına yönelik 3 yıldır
sürdürdüğü mezuniyet sonrası eğitim programı mevcuttur. Bu eğitim programının
amaçları hem Tıbbi Onkoloji eğitiminin standardizasyonuna katkıda bulunmak, hem
de uzmanlık öğrencileri ile eğiticilerin birbirlerini tanımalarını, akademik ve sosyal
iletişimlerini geliştirmelerini, bilgi görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. Tıbbi
onkoloji

yan dal asistan eğitimi arasındaki farklılıkların giderilmesi ve tüm tıbbi

onkologların standart eğitim almasının sağlanması amacıyla yaptığımız kurslar büyük
ilgi görmüştür. Web sitemizde bu kursların video kayıtları mevcuttur. Üç yıldır yapmış
olduğumuz ve gelecek 2 yıl için planladığımız kurs programlarımız ektedir.
Bu kurslarda bir tıbbi onkoloğun bilmesi gereken standart bilgileri eğitimci dernek
üyelerimiz tarafsızca aktarmaktadır. Kurslar sağlık hizmetlerinin aksamaması için
hafta sonları 2-3 ayda bir 1.5 gün olarak düzenlenmektedir. Kursların amacı
tamamen mezuniyet sırası

ve sonrası eğitimdir; kar amacı gütmeden, sosyal

programsız tamamen mezuniyet sırası ve sonrası eğitimdir; kar amacı gütmeden,
sosyal programsız

ve ilaç firmalarından bağımsız olarak derneğimizin Eğitim

Planlama ve Organizasyon Kurulu tarafından yürütülmektedir. Kurslarda ilaç firması
logosu, tanıtımı, standı gibi herhangi bir reklam faaliyetine izin verilmemektedir.
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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

gereği ilaç

firmalarının hekim konaklama ve ulaşım giderlerini karşılamalarına kısıtlama
getirilmiş durumdadır. Sadece derneğimizin maddi imkanları ile bu kursların maliyetini
karşılamamız mümkün değildir. Uzmanlık derneklerinin eğitim amaçlı düzenleyeceği
bu tür kurslar için bir ayrıcalık sağlanması ve firmaların uzmanlık derneklerine eğitim
amaçlı

bağış

yapabilmelerinin

önünün

açılması

için

yönetmelikte

gerekli

değişikliklerin yapılması veya değişiklik yapılmadan bu kurslar için gerekli bağışın
alınabilmesi için gereğini arz ederiz.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu
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