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Şişli Hamidiye Etfal EAH. 

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

 

KLİMİK-AGUH Yönetim Kurulu Üyesi 

ESCMID TAE Yönetim Kurulu Üyesi 



Sunum planı 

 

• KLİMİK-AGUH (Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu) 

• ESCMID-TAE (Trainee Association of ESCMID) ile ilişkiler 

• TAE hakkında 

• ESCMID hakkında 

• Planlar 



AGUH 

• AGUH ilk toplantısını 26 Mart 2011 tarihinde KLİMİK Derneği ulusal 
kongresinde, 

• AGUH yürütücü temsilciler kurulu toplantısı ilk kez Eylül 2012 
İstanbul’da KLİMİK Derneği’nde 

• Haziran 2013’de İstanbul Şişli EAH’de  AGUH 2013 Temel Eğitim 
Programı gerçekleştirilmiştir 

• Haziran ayının ilk hafta sonu geleneksel AGUH TOPLANTISI 

 



AGUH 



• AGUH ve TAE arasında iyi ilişkiler 

 

• ESCMID gözlemci asistan programı ile bir süreliğine yurtdışında gitme 
imkanı sağlandı. 

 

• 7 Haziran 2014 tarihindeki toplantıya ESCMID TAE başkanı Polona Maver 
Vodicar da ESCMID’ i temsilen davet edildi. 

 

• TAE, AGUH ’tan bir temsilcinin kendi oluşumlarında yer almasını 
istediklerini belirttiler. 

 





• AGUH üyemiz Asist. Dr. Ezgi Gülten, 

 

• 4 aday, online oylama 3 oy fark, 

 

• Bundan sonraki dönemde TAE yönetim kurulunda, AGUH' un bir adayı 
tarafından temsil edilme çalışması devam etmiştir. 

 

• 2015 seçimlerinde aday : Asist.Dr. Ceren ATASOY 

 





ESCMID Hakkında; 

Misyon; 

• İnfeksiyon ile ilişkili hastalıkların tanı, tedavi ve korunmasını geliştiren, kar amacı 
gütmeyen bir organizasyondur.  

• Araştırma, eğitim, öğretim ve iyi bir tıbbi uygulama için teşvik ve destek 

• 1983 yılında kurulduğundan beri, ESCMID Avrupa ülkelerinde ve tüm kıtalardan  
Klinik Mikrobiyoloji (KM) ve İnfeksiyon Hastalıkları (İH) üyeleri ile Avrupa'nın 
önde gelen topluluğu haline dönüşmüştür.  

• 30 yılı aşkın süre içinde, ESCMID KM ve İH uzmanlarının mesleki yaşamlarında 
etkili bir bileşeni olmuştur ve şimdi dünya çapında 33.000'den fazla düzenli ve 
sürekli üye sayısına sahip. ESCMID’in Basel'de merkez ofisi bulunmaktadır. 



• ESCMID Yönetim   

 

• Yönetim kurulu ESCMID üyeleri tarafından seçilir, başkan yönetim kurulu 
tarafından 2 yıllık dönem için seçilir. 

 

• Topluluk temsilcileri ECCMID sırasında düzenlenen yıllık ESCMID Konseyi 
toplantısında bir araya gelerek ortak ilgi alanına giren mesleki konularda tartışma 
ve çözüm için bir forum oluşturur. 



ESCMID Hakkında 



Temel üyelik 

• Çekirdek ESCMID imkanları 

 

Tam üyelik  

• Tüm imkanlar 

 

Genç bilimadamı üyeliği 

• Tüm imkanlar, 35 yaş ve altı 

 

Avantajları :  

• ESCMID Üyelik Dizin: Dünyanın her yerinden 
diğer üyelerine erişim-iletişim bilgileri 

• ECCMID seyahat ve kurslara katılım teşviki 

• ESCMID ödülleri ve ESCMID araştırma ve katılım  

• Mezuniyet sonrası kurslar, konferanslar ve 
ESCMID Yaz Okulu İndirimli ücretler  

• Gözlemci asistan olarak anlaşmalı merkezlerde 
bulunmak 

• ESCMID Mentorluk Programı 



https://www.escmid.org/ 





ESCMID Araştırma ve Eğitim 

• Konferanslar 

• Araştırma projeleri 

• Medikal rehberler 

• Online kütüphane 

• Mezuniyet sonrası kurslar ve workshoplar 

• Yaz okulları 



Çalışma grupları 

• Anaerobic Infections (ESGAI) 

• Antibiotic Policies (ESGAP)  

• Biofilms (ESGB)  

• Bloodstream Infections & Sepsis (ESGBIS) 

• Brain Infections (ESGIB) 

• Clinical Parasitology (ESGCP) 

• Clostridium difficile (ESGCD) 

• Critically Ill Patients (ESGCIP) 

• Elderly Infections (ESGIE) 

• Epidemiological Markers (ESGEM) 

• Food/Water Infections (EFWISG) 

• Forensic & Postmortem Microbiology (ESGFOR) 

• Fungal Infection (EFISG) 

• Helicobacter (EHSG) 

• Immunocompromised Hosts (ESGICH)  

• Implant Infections (ESGIAI)  

• Intracellular Bacteria (ESCAR) 

• Legionella Infections (ESGLI 

• Lyme Borreliosis (ESGBOR 

• Molecular Diagnostics  

• Mycobacterial Infections (ESGMYC) 

• Mycoplasma Infections (ESGMI)  

• Nosocomial Infections (ESGNI)  

• PK/PD of Anti-Infectives (EPASG) 

• Resistance Surveillance (ESGARS) 

• Staphylococci (ESGS) 

• Travel & Migration (ESGITM) 

• Vaccines (EVASG) 

• Veterinary Microbiology (ESGVM)  

• Viral Hepatitis (ESGVH)  





Professional Affairs Subcommittee 

• ESCMID Parity Commission 

• Trainee Association of ESCMID (TAE) 

• ESCMID Collaborative Centres (ECC) 

• ESCMID Observerships  

• ESCMID Mentorships 

• Job Platform 

• EU Partner Search Platform 



Trainee Association of ESCMID (TAE) Avrupa’nın farklı ülkelerinden 

Klinik Mikrobiyoloji (KM) ve İnfeksiyon Hastalıkları (İH) alanında 

eğitim gören veya eğitimini tamamlamış 6 üyeden oluşmaktadır.  

 

TAE Hakkında 





TAE ; 

• Kasım 2009’da 

 

• Uluslararası kaynakları kullanarak,  

 

• En uygun eğitim programlarını tartışmak  

 

• Bilimsel ve tıbbi katkı sağlamak ve geniş bir ağ oluşturmak amacıyla 
kurulmuştur. 



 
Avrupa'da KM ve İH kursiyerlerin işbirliğini geliştirmek ve bir Avrupa ağı 

oluşturmak, 
 

Avrupa'da KM ve İH eğitiminin içerik ve kalitesinin uyumlaştırılması 
üzerinde çalışmak için yakından gözlemlemek 
 

Öğrencilerin tercihen yerel deneyim faaliyetlerine katılma fırsatı ve ek tıbbi 
eğitim  
 

Yöntembilim eğitimi sağlamak  
 
amacıyla ESCMID öncülüğünde kurulmuştur.  



Aralık 2015 Madrid TAE Kış Toplantısı 

Aralık 2015’te TAE kış buluşmasında yeni üyelerin de katıldığı  

toplantı gerçekleştirildi.  

 

Toplantıda yeni üyelerin bölgelerindeki  İH ve KM  eğitim programlarından  

ve haklarından, Türkiye’de AGUH olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden  

konuşuldu.  

 

TAE’nin mevcut aktiviteleri ve gelecek planlarından bahsedildi.  



Aralık 2015 Madrid TAE Kış Toplantısı 

Mevcut aktiviteler;  

• 2016 TAE Eğitim Başarıları Ödülleri,  

• Eğitim Alt Komitesi geçici üyelik,  

• TAE web sitesi, sosyal medya varlığı,  

• ECCMID 2016 – TAE günü için hazırlıklar,  

• ECCMID 2016 - Parite komisyonu işbirliğiyle düzenlenen bölümler için 
hazırlıklar ve mentorship-akıl hocalığı  programı,  

• IFMSA  ( International Federation of Medical Students Associations) ile  

işbirliği  

 

 



Aralık 2015 Madrid TAE Kış Toplantısı 

Gelecek aktiviteler ve planlar;  

• Yeni TAE el ilanları,  

• Avrupa genç uzman ve asistanları arasında 2. Eğitim Koşulları Araştırması ve 
Anketi - yayıncılık ayrıntıları, genişleme planları,  

• TAE başarıları, yeni TAE online soru formu,  

• Viral hepatit tedavisinde zorluklar, 

• ESCMID mezuniyet sonrası eğitim kursu , eğitim faaliyeti - ilerleme ve parite  

komisyonu ile işbirliği için planlar,  

• TAE ağında mevcut durum ve iyileştirme planları,  

• TAE kalkınma planları ile ilgili yenilikçi fikirler hakkında konuşuldu. 







Avrupa’da İH ve KM 
hekimlerinin koşulları anketi  



KM ve İH koşulları hakkında uzmanlar ve asistanlar 
arasında yapılan anket sonuçları; 

• 3 ay çevrimiçi 

• 62 ülke  

• 718 kişi-529 kişi tamamlamış 

• %63 kadın, ortalama 33 yaş 

• Memnuniyet, eğitim standardizasyonu, akıl hocalığı (mentorship) asıl vurgulanan alanlar 

• %90 pişman değil, ancak eğitim koşulları hakkında şikayetçi 

• Memnuniyet üzerine birçok faktör etkili  

• Eğitim müfredatı uygulamaları %20’ sini oluşturmakta 

• Kadınların çoğu daha az memnun, resmen tanınmamış eğitim yerlerine göre 

• Mentorship – akıl hocalığı önemi! 

• Memnuniyet yaş, medeni hal, ebeveynlik, aylık kazanç  ile ilişkisiz 

 



Professional Affairs Subcommittee 

• ESCMID Parity Commission 

• Trainee Association of ESCMID (TAE) 

• ESCMID Collaborative Centres (ECC) 

• ESCMID Observerships  

• ESCMID Mentorships 

• Job Platform 

• EU Partner Search Platform 



Observership ( Gözlemci ) 

 
 

 

• Anlaşmalı merkezlerde 

• 1 gün- 1 ay 

• ESCMID desteği 

• İyi klinik, laboratuvar uygulamaları ve araştırma faaliyetleri 

• Uluslararası eğitim ve işbirliğini kolaylaştırmak 



Mentorship (Akıl hocalığı) 
 
- İyi yapılandırılmış ve organize profesyonel bir ortamı kolaylaştırmak için , 

- ESCMID Mentorluk Merkezlerinde mentor tarafından bir-iki yıl 

- Üst düzey bir ESCMID üyesi araştırma ve kariyer gelişimi için rehberlik 

elde etmek için 

- Genç ya da daha az deneyimli ESCMID üyelerine  mentorun tecrübe ve 

bilgisinden faydalanma fırsatı sağlamaya yöneliktir.  

 

 



  





Kaynaklar  

• ESCMID kütüphanesi 

• KLİMİK-AGUH web site 

• TAE anket raporu, toplantı raporu 

 



• Teşekkürler… 



Çocukların gülebildiği aydınlık günlere… 


