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KANITA DAYALI TIP
NEDÝR?

K

ýp fakültelerimizden biri
2002 yýnda yeni eðitim

programýný uygulamaya
baþlamýþtýr. Bu programda

Probleme Dayalý Öðrenim
(PDÖ) temel alýnmakta,
yatay ve dikey integrasyon
uygulanmaktadýr. Program,
modüller ve altmodüller
halinde yürütülmekte ve her
modülde PDÖ oturumlarý,
sunumlar, meslek becerisi
pratikleri, laboratuvar
çalýþmalarý ve saha
çalýþmalarý yer almaktadýr.
Bu programa paralel olarak
3 yýl boyunca devam edecek

ve haftada 100 dakika olarak
uygulanacak Kanýta Dayalý Týp ve
Eleþtirel Düþünme (KDT / ED)
programý baþlamýþ olup, KDT/ED
program dili Ýngilizce’dir.

anýta dayalý týp, bir hastanýn
bakýmý hakkýnda karar

verirken, var olan kanýtlanmýþ
bilgilerin dikkatli, açýk ve mantýklý
kullanýlmasýdýr. Pratikte bunun
gerçekleþmesi bireysel klinik
deneyim ile sistematik
araþtýrmalardan elde edilen en iyi
klinik kanýtlarý integre etmeyle

iku

Klinik araþtýrmalar dar kapsamda deðerlendirilirse,
ilaçlarýn insanlarda güvenli ve etkili bir þekilde

kullanýlabilmesinin araçlarý olarak görülebilir. Ancak, bu
çalýþmalarýn esas iþlevi, insana verilmesi amaçlanan doðru,
etkin ve bilimsel saðlýk hizmetlerinin kanýta dayandýrýlmasýdýr.
Kanýta Dayalý Týp kavramý giderek yaygýnlaþmýþ ve týp
pratiðinin kaçýnýlmaz bir parçasý haline gelmeye baþlamýþtýr.
Bu kavramýn yerleþmesi ve buna yönelik uygulamalarýn
yapýlabilmesi týp eðitimi süreci içerisinde yer alsa da, genellikle
belirli bir program uygulanmamakta ve öðrencilerin ya da
doktorlarýn bu yaklaþýmý el yordamý ile anlamalarý
beklenmektedir.

ÜLKEMÝZDEKÝ
BÝR TIP FAKÜLTESÝNDE
KANITA DAYALI TIP VE
ELEÞTÝREL DÜÞÜNME PROGRAMI
Hamdi AKAN, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Týp Eðitim ve Biliþimi AbD, Hematoloji BD
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olur. Bireysel klinik deneyim,
uzun yýllar süren klinik pratiðin
getirdiði yetkinlik ve karar
verebilme yeteneðinin yardýmý ile
etkin taný koyabilme, hastaya
uygun tedavi seçebilme, hasta
haklarýný anlayabilme ve
bakýmlarý ile ilgili klinik kararlarý
doðru verebilme þeklinde
tanýmlanabilir. Klinik kanýtlar ise,
bazen temel týp kaynaklý olsa da,
genellikle hasta merkezli klinik
çalýþmalardan, tanýsal testlerin
duyarlýlýklarý, prognostik
markerlerin güçleri ve tedavi,
rehabilitasyon ve koruyucu
yöntemlerin etkinlik ve
güvenilirliðine kadar uzanan bir
yelpazeyi kapsar. Bu kanýtlar hem
kullanýlmakta olan test ve
tedavileri doðrular, hem de
bunlarýn yerine yenilerinin
konulmasýna olanak tanýr.

Klinik deneyim ve klinik kanýtlar
birlikte kullanýldýðýnda
deðerlidirler. Tek baþýna klinik
deneyim hýzla güncelliðini yitirme
riskine sahiptir. Klinik kanýt ise
hiçbir zaman klinik deneyimin
yerini tutamaz. Klinik deneyim,
klinik kanýtýn hastaya nasýl
uygulanacaðýna karar vermede
yaþamsal öneme sahiptir.

Genelde kullanýlan "biz zaten
böyle yapmaktayýz" yargýsý gerçek
yaþamda, doktorlarýn hastalara
uyguladýklarý giriþimlerde ve hasta
deðerlerini klinik davranýþlara
yansýtmakta çok farklýlýk
göstermeleri ile çürütülmektedir.
Kanýta dayalý týp uygulamalarýnýn
yaþama geçirilmesinde en önemli
sýkýntý, özellikle klinisyenlerin týp
dergilerini okuyabilmek için
yeterli zamanlarý olmamasýdýr.

leþtirel düþünme, bir kanýt ya
da öneriyi deðerlendirirken,

veriler bilgiyi doðruladýðý halde,
ona karþý çýkan araþtýrma, inanýþ
ve hareketleri mantýklý sebeplere
dayanarak objektif olarak
yargýlama ve bunu yaparken
düþünce tarzýný da sorgulama ve
izleme yeteneðidir. Eleþtirel
düþünceyi oluþturan temel
özellikler þunlardýr:

Açýklýk

Uygunluk

Kesinlik

Tutarlýlýk

Mantýk

Güçlü kanýtlara dayanma

Sebep-sonuç iliþkisi

Derinlik

Esneklik

Adalet

Genellikle eleþtirel düþünme
süreci þöyle iþler:

Gözlemler

Çýkarýmlar

Varsayýmlar

Kiþisel sonuçlar

Tartýþma ve karþý görüþ,

(bunlarý diðer görüþlerle

karþýlaþtýrmak için de)

Eleþtirel analiz

ELEÞTÝREL DÜÞÜNME
NEDÝR?

E





















Kanýta Dayalý Týp ve Eleþtirel Düþünme
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Eleþtirel düþünme kavramýný
anlayan bir öðrenci:

Geçerli ve geçersiz gözlem
ve çýkarým arasýndaki
farký anlayabilmeli,

Objektif gözlem
yapabilecek kararlýlýkta
olmalý ve yeterli kanýt
toplamayý bilmeli,

Okuduklarýnda
gözlemlediði ya da
keþfettiði baðlantý ve
iliþkileri görebilmeli,

Bunlardan dikkatli
varsayýmlar elde
edebilmeli,

Açýk fikirli olmaya devam
ederken kiþisel kararlar
oluþturabilmeli,

Tartýþma oluþtururken
bunlarýn son kesin
kararlar olmadýðýný ve
bilimsel bir sürecin
parçasý olduðunun farkýna
varmalýdýr.

ç yýl devam edecek programýn
sonunda öðrenciler;

Normal-anormal,
hastalýklý-hastalýksýz
ayýrýmýný yapmak,

Ýstatistiki anlamlýlýk ne
demek anlayabilmek, veri
tipleri ve verileri
deðerlendirmek için
kullanýlacak istatistiki
testleri seçebilmek,

Tanýsal testlerin
özelliklerini bilmek
(özgüllük, duyarlýlýk
prediktif deðerler),

Çalýþma tasarýmlarý
arasýndaki farklarý bilmek

(gözlemsel, olgu sunumu
vb.), bunlarýn avantaj ve
dezavantajlarýný anlamak,

Klinik çalýþmalarýn
tasarýmýný anlamak, olgu
sayýsý hesaplama,
alfa-beta hatasý,
randomizasyon,

kavramlarýný bilmek,

Hakemli dergilerde
yayýnlanan yazýlarýn
deðerini kavramak ve
makale kabul edilmesi ve
yayýnlanmasý sürecini
anlamak,

Makale okumak, anlamak,
meta-analizler ve
kýlavuzlarý
deðerlendirmek,

Epidemiyolojinin temel
prensiplerini anlamak,

Klinik bir sorun ile ilgili
geçerli bilgilere ulaþmak
için kullanýlan yöntemleri
öðrenmek, tanýsal testleri
doðru deðerlendirebilmek,

Saðlýk ekonomisi
hakkýnda fikir sahibi
olmak,

Eleþtirel düþünme
yeteneðine kavuþmak,

Týp Biliþimi konusunda
genel kavramlarý bilmek,

beceri ve tutumlarýna
kavuþabilmelidir.

Programýn uygulanmasý için

ve

power,

intent-to-
treat

(Týp Eðitim
ve Biliþimi ABD, Hematoloji BD),

(Biyoistatistik ABD),
(Týbbi

Onkoloji ABD),
(Çocuk Saðlýðý ve

Hastalýklarý Yenidoðan ABD)

Prof.Dr. Hamdi Akan

Prof.Dr. Yýldýr Atakurt
Prof.Dr.

Ahmet Demirkazýk
Prof.Dr. Saadet

Arsan

Uz. Dr. Atilla Elhan
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(Biyoistatistik ABD)'dan oluþan
bir KDT Grubu kurulmuþ olup,
bu gruba konuk öðretim üyesi
olarak da
katýlmaktadýr. Her hafta
Çarþamba günü toplanan grup,
ders programlarýný gözden
geçirmekte, geri bildirimleri
deðerlendirmekte ve programla
ilgili düzenlemeleri yapmaktadýr.

Birinci yýl için program iki ana
baþlýða ayrýlmýþtýr. Birinci
yarýyýlda 4 ana baþlýk
yeralmaktadýr:

KDT'a Giriþ

Týpta Araþtýrmaya Giriþ

Araþtýrma ve Örnekleme
Yöntemleri

Týpta Araþtýrma Aþamalarý

Bu baþlýklarýn sunumu
altbaþlýklar halinde olmaktadýr.
Bu sunumlar teorik dersler, pratik
uygulamalar veya film gösterileri
þeklinde yapýlmaktadýr.

Ýkinci yarýyýl ise bilgisayar
eðitimine ayrýlmýþ olup, önce
düzey belirleme sýnavý yapýlacak
ve bunun sonucuna göre sýnavda
yeterli not alanlar proje yaparken,
geçemeyenler bilgisayar eðitimi
pratik derslerine devam
edeceklerdir.

Programýn geneli, birinci dönem
programýnýn tamamý ve anlatýlan
konu içerikleri

sayfalarýnda ayrýntýlarý ile
izlenebilir.

Günümüz týp uygulamalarýnýn
kaçýnýlmaz gereksinimi olan
Kanýta Dayalý Týp ve bunun
uygulanabilmesi için þart olan

Eleþtirel Düþünme, aslýnda
ilkokul eðitiminden itibaren
kazandýrýlmasý ve yaþam biçimi
haline getirilmesi gereken bir
yaklaþýmdýr. Ancak, eðitim
sistemimiz üzerine çökmüþ olan
ezberci anlayýþ, üniversitelere
gelen öðrencileri ayný yaklaþýmý
sürdürmeye zorlamaktadýr. Bu
kýsýr döngüyü kýrmak, bu
aþamada ancak fakülte eðitim
programlarýnýn bu yeni
gereksinime uygun olarak
düzenlenmesi ile mümkündür.

Prof.Dr. Cem Sungur

Programýn anahatlarý

A.

B.

C.

D.

http://www.medicine.ankara.edu.tr
/basic_medical/basicmed/kdtindex
.htm

Kanýta Dayalý Týp ve Eleþtirel Düþünme

Eðitim sistemimiz
üzerine çökmüþ
olan ezberci
anlayýþ,
üniversitelere gelen
öðrencileri ayný
yaklaþýmý
sürdürmeye
zorlamaktadýr. Bu
kýsýr döngüyü
kýrmak, bu
aþamada ancak
fakülte eðitim
programlarýnýn bu
yeni gereksinime
uygun olarak
düzenlenmesi ile
mümkündür.
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