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E PIET-BENZERİ GİRİŞ EĞİTİMİ

Robert H STEVENS1

2007 yılı Kasım ayında tamamlanacak olan
Türkiye’de Epidemiyolojik Sürveyans ve Bulaşıcı
Hastalıklar Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesi için, Türkiye’nin tüm illerinden, bulaşıcı
hastalıkların kontrolünde görevli 29 hekim ‘Fellow’
olarak seçilmiştir.
Yirmi dokuz hekimden oluşan bu grup,
Haziran-Temmuz 2006 tarihleri arasında Ankara’da üç haftalık başlangıç niteliğinde bir epidemiyoloji kursu almıştır. Halk sağlığı ile mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ve
pratisyen hekimlerden oluşan grup üyelerine,
sabahları teorik dersler, öğleden sonraları alt
gruplar oluşturularak salgın araştırmasına
yönelik vaka çalışmaları verilmiştir. Grup ayrıca
sürveyans sistemleri, çalışma protokolleri ve
yetişkin eğitimine yönelik eğitim de almıştır.
Türkiye’de bulaşıcı hastalık sürveyansının
ve kontrolünün DSÖ Uluslararası Sağlık Düzenlemelerine uyum ve AB sürecinin bir parçası
olma dahilinde, ikamet eden yabancılar ve
turistler de dahil olmak üzere tüm toplumu
korumak için güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Proje aktiviteleri; tanısal ve referans mikrobiyolojinin güçlendirilmesi, bildirimlerin ve
laboratuvar sonuçlarının iletiminde hız kazanılması, bölgesel epidemi hazırlığı ve salgın yanıt
kapasitesinin geliştirilmesi, uluslararası sürveyans ağlarına üyelik ve bulaşıcı hastalıkların

kontrolü sisteminde yönetim ve teknik danışmanlık sağlayacak ulusal komitelerin oluşturulması çalışmalarını içermektedir.
Fellowların rolü, kapasite geliştirilmesine
ihtiyacı olan Türkiye için bulaşıcı hastalıkların
kontrolünde tüm ülke çapında merkez noktaları
ağının kurulmasını başlatmaktır.
Bu proje ile EPIET’e Türkiye’nin üyeliğinin
sağlanacağı umulmaktadır. İlk epidemiyoloji
kursunun oluşturulması ve tasarımına EPIET
uluslararası koordinatörleri, eğitimcileri ile mevcut
fellowlar katılmışlardır. Bu kişiler aynı zamanda
ileri modüllere ve Türk Eğitim Grubunun bir
parçası olarak planlanan araştırma projelerine
katılacaklardır.
EPIET 1995’de başlatılmıştır ve şu anda
sayısı 36 olan akredite edilmiş Avrupa
eğitim merkezleri arasında iki yıllık uluslararası
değişim uygulayarak, her yıl yaklaşık 10-20 saha
epidemiyolojistinden oluşan grupları eğitmektedir.
EPIET, Stokholm’de bulunan Avrupa Hastalık
Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (European Centre
for Disease Prevention and Control-ECDC) bir
parçasıdır.
Türkiye için en büyük hedef, İspanya,
Almanya ve İtalya’da olduğu gibi uluslararası
tanınan bir Türk eğitim merkezi oluşturmak ve
Saha Epidemiyoloji Eğitim Programını başlatmak
için ECDC ile çalışmaktır.
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Ulusal fellowship eğitimi, s= 30
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