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Değerli Katılımcılar,

Tıp etiğinin temel sorusu, “Bunu yapmam mümkün, ama yapmalı mıyım?” dır. Bu soru, tıbbi-
teknik gelişmelerin mümkün kıldığı, ama uygulamanın ahlaki sorular doğurduğu pek çok tıbbi 
durum için geçerlidir. Yaşamın sona ermekte olduğu birbirinden farklı durumlarda, bu soru klinik 
gündemine damgasını vurur ve yanıtını arar.  En çok da, tedaviyi başlatma,  sınırlandırma ya da 
kesme durumlarında akla gelir. Tedavi etmek ya da etmemek, sorumlulukla verilen bir karara 
ve üç kat cesarete dayanır. Bütün bu durumlarda, hastadan sorumlu hekimin, önce olgudaki 
insana yakınlaşma, olayın insani boyutunu kavrama cesareti, daha sonra mesafe koyup, akılcı-
analitik analiz cesareti,  daha sonra değerleri ve anlamlılığı korumak adına alışılmışın dışında 
davranabilme cesareti taşıması gerekir. Bu süreçte tedavi ekibinin tüm üyelerinin, klinik, etik ve 
yasal açıdan daha iyi bir karar verilebilmesine sağlayacakları katkılar vardır. 

Kongre başlangıcında oluşturulan yarım günlük panelde Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
uzmanları, Hukuk, Adli Tıp ve Tıp Etiği disiplinlerinin uzmanları ile tedaviyi sınırlandırma ve 
tıbbi boşunalık, tıpta sınırlı kaynakların adil kullanımı yükümlülüğü,  resüsite etmeyin talimati’nı 
da içeren hasta vasiyetleri ve ülkemizde beyin ölümü ile ilgili yasal düzenlemelerdeki çelişkili 
ifadeler konularını irdeleyecektir. Bu sempozyumun fikir babası olan, uzun yıllara dayanan 
klinik deneyimi ile saptadığı soruları, meslektaşlarıyla birlikte tartışmaya açacak olan İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Sn. Prof. 
Dr. Lütfi Telci’ye ayrı bir teşekkür borcumuz vardır. Böylelikle ortaya konacak bir çok sorunun 
hukuki boyutta karşılığı aranırken, yapılacak tartışmanın bilimsel açıdan en yüksek düzeyde 
gerçekleşmesini temin için bize destek veren Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sn. 
Prof. Dr. Dr.hc. Yener Ünver’e yine aynı içtenlikle teşekkür ediyoruz. Panelde aramızda olacak 
Tıp, Hukuk Adli Tıp ve Etik disiplinlerinin çok değerli uzmanlarına saygı dolu teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Bildirileri ile konunun farklı boyutlarda ele alınmasını destekleyen bilim insanları da 
bu anlamlı çabaya destek olmanın onurunu paylaşmaktadır. Kendilerine teşekkür ediyoruz.  

Kongrenin daha insancıl tıp uygulamaları hedefinde ilerlenilmesine katkı sağlaması dilekleriyle.

Tıp Etiği Tıp Hukuku Tıp Tarihi Derneği Başkanı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik ABD Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Arın Namal



Prof. Dr. Lütfi Telci
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Bşk.

Derneğimiz, 14.12.2016 tarih ve 66 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, İstanbul Üniversitesi İstanbul 

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndaki uzun hizmet yıllarını bu yıl 

tamamlayacak olan, kongremizin fikir babası olmuş Sn. Prof. Dr. Lütfi Telci’ye, Tıp Hukuku, Tıp 

Etiği ve Tıp Tarihi Derneği Onur Üyeliği davetinde bulunmayı kararlaştırmıştır. Ölüm sınırında 

duran insanı yaşamda tutma desteğini en yüksek seviyede vermek üzere yıllarca hekimliğin en 

güç alanlarından birinde üstün hizmetlerle görev yapmış, bilim alanına ışık olmuş Hocamızın, bu 

büyük deneyim birikimi ile bir çok olguda ciddi etik ve yasal sorunlarla karşı karşıya kalındığı ve 

bu sorunlara, Klinisyen-Hukukçu ve Tıp Etiği Uzmanları’nın birlikte tartışarak çözüm üretmeleri 

gerektiği  hususunda tıp, etik ve hukuk çevrelerinde duyarlılık yaratmaya çalışmasını derin bir 

minnettarlıkla karşılıyoruz. Sayın Hocamıza, Kongremizin açılışında Onur Üyeliği Plaketimizi 

sunmaktan gurur duyuyoruz.

Saygılarımızla.

Tıp Etiği Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği (krl. 2004)
Yönetim Kurulu
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ÖZET

Yoğun Bakımda Çözülmemiş Etik 
Sorunlar ekseninde Belçika’daki uygulama 
ve mevzuatın analizi ile karşılaştırmalı 
bir perspektif sunulması amaçlanmıştır. 
Mevcut çalışmada öncelikli olarak 
Avrupa Konseyi (AK) Düzenlemeleri 
ve “Oviedo Konvansiyonu”  açısından 
konunun hukuksal nitelemesi ve tespiti 
yapılmıştır. Konu ile ilgili Avrupa Birliği 
(AB) mevzuatında durumun ne olduğu 
da çalışma içerisinde kısaca belirtilmiştir.  
Çalışma kapsamında, 2002 yılında 
Belçika’da yürürlüğe giren Hasta Haklarına 
İlişkin Yasa’daki yenilikler, oluşturulan 
komisyon ve komiteler, bu kurumların 
işleyişi ve yaptırımlar ayrıntılı olarak 
değerlendirilmiştir. Bu noktada, Hasta 
Hakları ve Etik Sorunlarla doğrudan ilgili 
2002 tarihli yasayla oluşturulan komisyon 
ve komitelerin değerlendirmeleri ve 
uygulamaları da araştırmada önemli bir 
alanı oluşturmuştur. Tıp Hukuku açısından 
son derece önemli bir konu olan “Yoğun 
Bakımda Çözülmemiş Etik Sorunlar 
“ sorunsalı Belçika örneğinde yasal 
düzenleme ile bir seviyeye oturtulmuştur. 
Konu iç hukuk boyutuyla önemli olmakla 

birlikte, uluslararası hukuk açısından da 
aktüel ve esaslı bir alanı oluşturmaktadır. 
İlave olarak; AK’yi düzenlemeleri, “Oviedo 
Konvansiyonu” ve Ek Protokoller ile de 
konu uluslararası bir seviyeye taşınmıştır. 
Hasta Hakları ve Etik Düzenlemeler 
ile ilgili uluslararası düzenlemeler ve 
AB’nin mevzuatı da Türkiye için önemli 
olmaktadır, “tam üyelik” müzakereleri 
nedeniyle. Bu noktada Belçika özelinde 
“Yoğun Bakımda Çözülmemiş Etik 
Sorunlar“ konusunda var olan mevzuat 
ve uygulamanın yansımaları Türkiye’de 
sorunsalı değerlendirme için farklı bir 
bakış açısı sunmaktadır. Bu ise çalışmanın 
esas amacını oluşturmaktadır. 

BELÇİKA ÖRNEĞİNDE YOĞUN BAKIM, ETİK SORUNLAR VE 
YASAL DÜZENLEMELER

Kutluhan BOZKURT
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 

AB Kurumları ve Hukuku
kutluhan.bozkurt@ozyegin.edu.tr
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ÖZET

Haklara ve borçlara sahip olabilen varlık 
olarak kişinin, birtakım mutlak hakları 
vardır. Bu mutlak hakların malvarlığına 
yönelik olanları, sınırlayıcı bir durum 
bulunmadığı takdirde özgürce tasarruf 
edilebilir, devredilebilir ve hatta yok 
edilebilir. Kişilik hakkı ise, bireyin toplum 
içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe 
geliştirmesini temin eden kavramların 
tümü olarak ifade edilebilir. Kişilik 
hakkı malvarlığına değil, kişi varlığına 
yönelik mutlak haklardan olduğu için, 
üzerinde tasarruf edilemez, devredilemez, 
vazgeçilemez ve hatta hak sahibinin 
kendisine karşı dahi korunur. Kişinin 
kendisini borç altına sokabilmesi ve kişilik 
hakkının korunması ise, fiil ehliyeti ile 
ilgili bir sorundur. Başka bir deyişle, 
kişinin borç altına girebilmesi ve kişilik 
hakkının hangi usullerle korunacağı ise 
fiil ehliyeti ile ilgilidir. 

Tıbbi müdahaleler yönünden, kişilik 
hakkının süjesi, devredemeyeceği, yok 
edemeyeceği ve vazgeçemeyeceği bir 
hakka sahip olduğu için kamu hukuku 
kurallarının dışında özel hukuk kuralları 
ile de sınırlanmıştır ve bu sınırlamalar 
emredici hüküm niteliğindedir. Bu 
çerçevede Türk hukukunda tıbbi 
müdahalelerin fiil ehliyeti ve kişilik 
hakkına ilişkin emredici hükümlerin 
sınırlamaları neticesinde esasları ve buna 
ilişkin sonuçlar incelenecektir.

TÜRK HUKUKUNDA KİŞİLİK HAKKI VE FİİL EHLİYETİ 
YÖNÜNDEN TIBBİ MÜDAHALELERİN ESASLARI VE BUNA 

BAĞLANAN SONUÇLAR
Yrd. Doç. Dr. A. Hulki CİHAN

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi
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ÖZET

Velayet veya vesayet altındaki çocuk 
veya vesayet altındaki kısıtlının rızasının 
alınması; yaşam hakkı ve sağlık hakkının 
korunması ile vücut bütünlüğüne 
müdahalenin sınırlarının belirlenmesinde 
tıp ile hukukun kesiştiği en sorunlu ve 
önemli meselelerden biridir. Tebliğde 
rızası alınacak veli veya vasinin temsil 
yetkisi ile ayırt etme gücüne sahip çocuk 
ve kısıtlının görüşünün alınmasıyla ilgili 
mevzuat - uygulama ve önerilerin ortaya 
konması amaçlanmaktadır.

TIBBİ MÜDAHALELERDE HASTANIN TEMSİLİ VE 
UYGULAMA SORUNLARI

Yrd.Doç.Dr.Sevgi USTA
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
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ÖZET

Yoğun Bakım, bir hastanın yaşamı ciddi 
olarak tehdit altında olduğunda devreye 
girer. Tıbbın diğer alanlarında tedavi 
kararları için çoğu kez Risk-Yarar Tartımı 
yapabilmek için yeterli zaman varken, bu 
alanda durum sıklıkla farklıdır.  Hastanın 
içine düştüğü durum, ölümle ya da ağır 
engellilikle sonuçlanmadan, maksimal 
tedavilerin hiç gecikmeden devreye girmesi 
gerekir. Hasta, çoğu kez kendisi karar 
verebilecek durumda değildir.  Bu koşular 
altında bir tedavinin sürdürülmesine ya 
da sonlandırılması, yaşamsal fonksiyonlar 
durduğunda canlandırma uygulamak 
gibi zor kararlar verilmesi gerektiğinde 
hekim, “Yaşamın ya da Ölümün 
Efendisi” denildiği yerde durmaktadır. 
Üstelik, yapılan girişimin anlamlı olup 
olmadığı, sonradan anlaşılacaktır. Yoğun 
Bakım uygulamalarında karar vermeyi 
güçleştiren nedenlerden biri, Yoğun 
bakım tedavilerinin prognoza etkisinin 
tam olarak bilinmemesi ve yapılacak 
girişimlerin ölüm-kalımla doğrudan 
ilgisinin bulunmasıdır. İkinci olarak 
hastanın serebral, nörolojik hasarlı 

durumunda Yoğun Bakım hekiminin 
onun isteğini bilememesidir. Bilinci açık 
hastaların, içine düştükleri durumda 
birden bire olgunlaşmış bir karar 
verebilmeleri de kolay değildir. Hekimin 
reflekssel tutumu, en yüksek hedef kabul 
ettiği için yaşamı uzatmak, hastasını 
olabildiğince uzun süre hayatta tutmaktır. 
Ancak, tükenişe giden bir hayat karşısında, 
hayatta kalmanın kantitatif yönleri kadar 
kalitatif yönlerine de bakılması gerektiği, 
değer tartımı gerektiren bir karar evresi 
içinde bulunulduğu fark edilmelidir. 
Bildiride tedaviye başlamama, tedaviyi 
sınırlandırma ve tedaviyi kesme kararların, 
her olguda olguya özgü değerlendirilmesi 
ve temel bakımın mutlaka sürdürülmesi 
esasları üzerinden etik açıdan pro ve 
contra argümanlar ile irdelenecektir.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ SINIRLANDIRMALARI VE ETİK
Prof. Dr. Arın NAMAL

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik ABD
arinnamal@gmail.com
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ÖZET

Hastaların yaşantılarıyla ilgili öyküler 
dikkate değerdir ve bu öykülerin değersel 
anlamı üzerine çalışan anlatısal etik 
günümüzde yeni kuramsal yaklaşımlar 
içinde önemli yer tutmaktadır. Anlatısal 
etikte, klinik pratikte ortaya çıkan ve 
değersel ikilem içeren, verili bir durum 
anlatısı üzerinde; evrensel ahlakî 
kuramlardan türetilmiş ilkeler arasından 
seçim yapılarak, bu tekil duruma 
uygulayarak çözüme ulaşılmaya çalışılır.  
Bu bildiride yatağa bağımlı hastanın 
yatak banyosuna ilişkin bir anlatıdan 
yola çıkılacak olup, tıp etiği ilkelerinin bu 
vaka özelinde uygulamaya yansımaları 
değerlendirilecektir. Aşağıda bu anlatı yer 
almaktadır.

“Göremiyorum, konuşamıyorum, 
işitmediğimi sanıyorlar, elimi kolumu 
oynatamıyorum, orama burama 
takılmış türlü araçlar, onlar olmayınca 
yaşayamazmışım. Ne kadar zaman 
oldu bilmiyorum, günlerdir etrafımda 
tanımadığım benim gibi ‘hasta’larla 
birlikte, kıyafetsiz, üstümde sıradan bir 
pike altında öylece mecalsiz, savunmasız, 
teslim olmuş vaziyette yatıyorum. Bugün 
yine vücut temizliği günü. Yatak banyosu 
diyor hemşireler. Böyle günlerde benim 
gibi yatağa bağımlı bütün hastaların 
sıra ile yatakta vücutlarını siliyor sağlık 
çalışanları. Evimi özledim. Kendi başıma, 
güzel banyomda, istediğim gibi duş almayı 
özledim. 

SESSİZ ÇIĞLIKLARIMI DUYUYOR MUSUNUZ?
Yrd. Doç. Dr. Nuriye DEĞİRMEN

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü
nuriye.degirmen@dpu.edu.tr
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Böyle tanımadığım insanlar tarafından, 
herkesin ortasında, hızlı hareketlerle, 
onlar nasıl temizlerse, bağımlı, döndürüle 
çevrile vücut temizliğimin yapılması 
beni çok incitiyor, utanıyorum, gücüme 
gidiyor. Çalışanlar beni temizlerken 
kendi konularını konuşuyorlar, hakkımda 
yorumlar yapıyorlar, çok üzülüyorum, 
gözlerimden iki damla yaş süzülüyor, 
çığlıklar atıyorum, kimse duymuyor…”. 
“Görmüyorum diye istediğiniz gibi 
dokunma hakkını verir mi size bu 
eksikliğim? Olumsuz yorumlar yapma 
hakkınız var mı yaşamım ve bedenim 
hakkında? Temizliyoruz derken zarar 
veriyorsunuz bana görmüyor musunuz? 
Hareket edemiyorum işte, neden sert ve 
hızlıca döndürüp çeviriyorsunuz? Kötü 
kokuyorum öyle mi? Ev ortamım değil diye 
böylesine duyarsızca mı davranacaksınız 
bana? Ben sizin o çok yoğun işlerinizin 
arasında; sıradan, öylesine, hızlıca 
bitirilen, geçilip gidilen bir iş aracı mıyım? 
Nerede benim onurum, mahremiyetim, 
özerkliğim, haklarım? Ben her şeyden 
önce bir ‘İnsan’ım, ‘yatağa bağımlı hasta’ 
değil. 

Kendi bakımını kendi yapamayan 
yatağa bağımlı hastaların öz bakım 
gereksinimlerinin sağlık profesyonelleri 
tarafından özenle karşılanması özellikle 
yoğun bakım ortamında önemlidir. Klinik 
pratikte, hastanın öz bakım gereksinimleri 
yerine getirilirken, uyulması gereken 
etik yaklaşımlar arasında; hastanın 
mahremiyetinin korunmasının yanı sıra, 
hasta onuru, özerkliği ve haklarına duyarlı 
olunması önerilmektedir.
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ÖZET

Tükenmişlik sendromu (burnout) ilk kez 
1970’li yıllarda Amerikan psikolog Herbert 
Freudenberger tarafından tanımlanmıştır. 
Frudenberger’ göre Tükenmişlik 
Sendromu; başarısızlık, yıpranma, güç 
kaybı ve karşılanamayan talepler sonucu 
iç kaynaklarda enerji kaybı  olarak tarif 
edilmiştir. Sık kullanılan tükenmişlik 
ölçeklerinden birini geliştiren Christina 
Maslach ise tükenmişliği, duygusal 
tükenme, duyarsızlık (depersonalizasyon) 
ve iş başarısında azalma olarak 3 farklı 
boyutta tarif etmiştir. Bu üç bileşenden 
duyarsızlaşma, duygusal olarak kaçınma, 
duygusuzluk, hizmet verilen kişilere 
nesne gibi davranma, umursamama 
şeklinde görülebilir. Hastanelerin 
yoğun bakım servisleri, tedavi edilen 
hastaların tıbbi özellikleri, çalışma 
koşulları, gece nöbetlerinin yoğunluğu 
gibi nedenlerden dolayı tükenmişlik 
sendromunun sık görüldüğü merkezlerdir. 
Yoğun bakım servislerinde çalışan 
hemşirelerde Tükenmişlik Sendromuna 
sık rastlanmaktadır. Bu merkezlerde  
yatarak tedavi gören hastaların bir 

çoğu bilinç kaybı olan bireylerdir. 
Bu bireylerin bilinç kaybı nedeniyle 
kendileri tarafından mahremiyetleri ve 
otonomi hakları korunamayacağı için, 
hastaların özerkliğine saygı göstermek, 
kişisel bilgilerin mahremiyetini sağlama 
sorumluluğu yoğun bakım çalışanlarının 
deontolojik görevidir. Son yıllarda yoğun 
bakım hemşirelerinin çalıştıkları yoğun 
bakım merkezinden hasta fotoğrafı 
paylaşma vakaları sosyal medyaya 
yansımış ve toplumsal tepkiye yol 
açmıştır. Yoğun bakım hemşirelerinin bu 
eylemlerinde Tükenmişlik Sendromu’nun 
da etkisi olabileceği düşünülmelidir. 
Yoğun bakım çalışanlarını tükenmişlik 
sendromundan koruyucu düzenlemelerin 
yapılması ve hizmet içi eğitim ve 
aktivitelerin artırılması, bu tarz eylemlerin 
azalmasında yararlı olabilir.

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE TÜKENMİŞLİK 
SENDROMU’NUN HASTA MAHREMİYETİNE SAYGI 

GÖSTERME ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Hilal ÖZKAYA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune EAH Palyatif Bakım Merkezi, İstanbul
ozkaya2012@gmail.com
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Jahi McMath 2013 yılında13 yaşındayken 
Oakland’da geçirdiği bir ameliyat sonrası 
kanama sonucu Kaliforniya yasalarına 
göre beyin ölümünün gerçekleştiği deklere 
edilen bir kız çocuğudur. Ailesi kızlarının 
mediko legal olarak ölü olduğunu kabul 
etmemiş ve bugüne kadar solunum 
cihazına bağlı olarak yaşatılmasını 
istemişler ve bunun için gerekli yasal 
yollara başvurmuşlardır. Yargıç, bir 
nöroloji profesöründen görüş istemiş ve 
Jahi’nin beyin ölümünün gerçekleştiğini 
deklere etmiştir. Ancak aile başka bir 
doktordan görüş almış, o da beyin 
ölümünün ölüm olmadığını iddia etmiştir. 
Mahkeme bu görüşü kabul etmemiştir ve 
Jahi’yi yasal olarak ölü kabul etmiştir. Tam 
olmayan bir ölüm belgesi hazırlanmış, 
tamamlanması için otopsiye ihtiyaç 
olduğu söylenmiştir. Aile kızlarının halen 
kalbi attığı ve dokunmakla el ya da ayağını 
hareket ettirebildiği için konuyu başka 
bir mahkemeye götürmüş ve kendileri 
sorumluluk alarak başka bir hastanede 
Jahi’ye trakeostomi ve gastrostomi işlemleri 
yaptırmışlardır. Aile hastanenin yaşam-

destek tedavisini devam ettirmemesini 
kızlarına ve kendi dini görüşlerine 
saygısızlık olarak değerlendirmektedir. Bu 
arada ameliyatı yapan doktor hakkında da 
malpraktis davası açmışlardır.

Jahi 3 yıldır bu şekilde ventilatöre bağımlı 
olarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir hayat 
sürmektedir.

Beyin ölümü kavramsal olarak insanın 
ölümüyle eş değer midir? Sağlık 
profesyonellerinin ve toplumun beyin 
ölümüne dair bilgisi ve yaklaşımı nedir? 
Jahi McMath vakası tıbbi,hukuki ve  etik 
olarak pek çok açmazın olduğu bir vakaya 
dönüşmüştür. Vaka özellikle boşuna 
tedavi çerçevesinde literatür ışığında 
tartışılacaktır.

JAHI MCMATH VAKASI
Doç. Dr. Tutku ÖZDOĞAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı/Neonatolog
tutkuozdogan@yahoo.com
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Sağlık hizmetinin sağlanmasında 
önemli bir rol oynayan hekim-hemşire 
işbirliği hastaların bakım kalitesiyle 
ilişkisi nedeniyle aynı zamanda etik bir 
zorunluluktur ve etik ilişki bağlamında 
gerçekleşir.

Yoğun bakım üniteleri, yoğun ve 
kritik hasta bakımının verildiği alanlar 
olmasının yanısıra, maliyetli teknik 
altyapı ve teknolojik donanımla bütüncül 
tedavi/bakım verebilecek yetkinlikte 
ekip çalışmasının sergilendiği alanlardır. 
Aynı zamanda multidisipliner bir ekip 
yaklaşımı ile interdisipliner çalışma 
anlayışını gerektirmektedir. Kritik 
hastaların karmaşık ihtiyaçları hekim- 
hemşire işbirliğine olan talebi artırmıştır. 
Bu nedenle hekim-hemşire işbirliği, 
yüksek kaliteli hasta bakımı ihtiyaçlarını 
karşılamak için karşılıklı güven ve saygı ile 
nitelendirilen dengeli bir ilişki aracılığıyla 
birlikte çalışacakları süreçtir.

Çalışmanın amacı, yoğun bakım 
ünitelerindeki önemi nedeniyle hekim-
hemşire işbirliğini, işbirlikçi uygulamaları 
tanımlamak, etkili işbirliğinden sağlanan 

yararlar yanında, güçlükleri ve engellerini 
de tartışarak etik bir bakış açısı sunmaktır.

Yoğun bakım ünitelerinde işbirliği, 
özellikle hemşirelerin ve hekimlerin hasta 
güvenliği ve iş doyumu şansını artırdığı 
için önemlidir. Yoğun bakım ünitelerinde 
hasta kalış süresinin, hastane masraflarının 
ve hastaların geri kabullerinin azalması 
ve mortalite oranının düşük olması gibi 
birçok yoğun olumlu etkiye rağmen 
hekim-hemşire  işbirliği uygulaması zorlu 
bir süreç olarak nitelendirilmektedir.

Hekim-hemşire işbirliği sadece birbirine 
yakın çalışmadan daha fazla anlam 
taşımakta ve etkili bir işbirliği için meslek 
üyelerinin görev tanımlarını bilmeleri 
gerekmektedir. Hekim-hemşire işbirliği 
ortak bir amaca odaklanmayı, karşılıklı 
sorumluluk ve görevleri bilmeyi, saygı 
ve güveni, yüksek kalite, etkili bakım ve 
iletişim ve etik duyarlılık gerektirir.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE 
HEKİM-HEMŞİRE İŞBİRLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Nurdan KIRIMLIOĞLU

ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik  Anabilim Dalı
 nurdankirimli@hotmail.com, nurdank@ogu.edu.tr
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Gebeliğin sonlandırılması etik, 
sosyokültürel, teolojik ve birçok açıdan 
çok boyutlu sorgulamaları beraberinde 
getirmiş; oluşan soru ve sorunlar 
farklı temellendirmelerle çözülmeye 
çalışılmıştır. Günümüzde anne ya 
da fetüsün sağlık durumuna ilişkin 
problemler söz konusu olduğunda 
tıbbi uygulamalardaki teknoloji ve 
bilimdeki gelişmeler nedeniyle bu soru 
ve sorunlar değişmekte ve tıbbi, yasal ve 
etik irdelemeleri gerektirmektedir. Bu 
bağlamda Türkiye’de ilk defa 2008 yılı 
Ocak ayında beyin ölümü gerçekleşen 
bir hastanın sezaryen ile yapılan doğumu 
örnek oluşturmaktadır. Gebeliğin 27. 
haftasında gerçekleşen beyin ölümünün 
ardından fetüsün terme ulaşması için 
annenin 3 hafta daha yaşam desteğine 
bağlı olarak yaşatılması etik sorunun 
düğümü olarak klinik etik çözüme 
gereksinim duyurmaktadır.

Bu çalışmada, Türk basınında ve 
Türkiye gündeminde uzun süre 
konu edilen “Türkiye’nin ilk beyin 
ölümü gerçekleşen hastada doğumun 
gerçekleştirilmesi” olgusu, fetüsün 
yaşam hakkı için annenin haklarının 
ihlali üzerinden değerlendirilecektir. 
Bu konu hekimin mesleki ve ahlaki 
sorumluluğu ile deontoloji ve klinik 
etik açıdan incelenecektir. Ülkemizde 
bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili 
diğer örnek ve tartışmalar meta-analiz 
yöntemiyle incelenecek, karşılaştırmalarla 
değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN ANNE ADAYININ YAŞAMDA 
TUTULMASI İLE OLUŞAN ETİK SORUNLAR VE KLİNİK ETİK 

ANALİZLE VARILAN SONUÇLAR
Dr. Emin ALKAN

Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve 
Etik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 emin.alkan@istanbul.edu.tr
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TC Anayasasının 17,20 ve 56. Maddeleri ile 
koruma altında olan Sağlık Hakkı ve onun 
bir parçası olan Hasta Hakları kavramı 
ülkemizde son düzenleme ile 8 Mayıs 
2014’te güncellenmiştir. Güncellenen 
Hasta Hakları Yönetmeliği içerisinde 
“Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve 
Dini Hizmetlerden Faydalanma” hakkı 38. 
Madde ile aynen korunmuştur. 
Araştırma, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Hastanesi’nde yatarak tedavi 
gören hastalar ve onlara bakım veren 
hemşirelerin hasta hakları içinde yer 
alan “Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme 
ve Dini Hizmetlerden Faydalanma” 
konusundaki görüşlerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır.
Araştırmaya Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Hastanesi’nde yatarak tedavi 
gören 329 hasta ve 104 hemşire katılmıştır. 
Araştırma verileri anket aracılığıyla ve yüz 
yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. 
Verilerin çözümlenmesinde IBM SPSS 
STATISTICS 21.0 İstatistik Programı 
kullanılmıştır.
Çalışmaya katılan Hemşirelerin 10’u 
(%9,6) erkek, 94’ü, (%90,4) kadındır. 
Hastaların 184’ü (%55,9) erkek, 145’i 
(%44,1) kadın’dır.

Hastaların dini-felsefi inançlarına saygı 
duyulmasını isteme hakkına, hemşirelerin 
102’sinin (%98,1) hastaların 310’unun 
(%94,2) katıldığını ifade ettikleri 
görülmüştür. 
Hastaların tedavisi sırasında dini 
inancıyla ilgili tedaviye zarar vermeyen 
isteklerini gerçekleştirme hakkına 
hemşirelerin 90’ının (%86,5) hastaların 
297’sinin (%90,2) katıldığını ifade ettiği 
görülmüştür. 
Hemşirelerin hastaların dini-felsefi 
inançlarına saygı duyulmasına hastalardan 
daha çok katılmalarına rağmen, Hastaların 
tedavisi sırasında dini inancıyla ilgili 
tedaviye zarar vermeyen isteklerini 
gerçekleştirme hakkına hastaların daha 
çok katıldıkları gözlemlenmiştir. 
Hemşireler hastalarda daha çok onların 
dini ve felsefi inançlarına saygı duyulmasını 
isteme hakkını desteklemektedirler. 
Hastaların sağlık kurumlarında hizmet 
alırken talepleri var ise kendi inançlarına 
göre dua, ibadet edebilmelerinin tedavi 
sürecine de olumlu yansıdığı yadsınamaz 
bir gerçektir. Bütüncül bakımın bir 
yansıması olan Holistik yaklaşımın da 
desteklediği “materyalin ötesinde ilişkili 
olunan şeylerin” insan üzerindeki etkisi 
ve önemi düşünüldüğünde bu hakkın 
uygulama alanı bulmasının önemi daha 
çok anlaşılacaktır.

“DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME HAKKI”NIN 
HASTA VE HEMŞİRELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Nilüfer DEMİRSOY
Öğr.Grv, (PhD)  Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Eskisehir /Turkiye
npoyraz@ogu.edu.tr, nilufer p2@hotmail.com
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1 Ağustos 1998 tarihinde Hasta Hakları 
Yönetmeliği ile Türkiye’de sağlık hizmeti alan 
hastaların hakları belirlenmiştir. 8 Mayıs 
2014 tarihinde güncellenen Hasta Hakları 
Yönetmeliği ile bazı hususlarda değişikliğe 
gidilirken, ötenazi kavramı ve hayatın 
sonuna doğru alınan kararların geçerliliği 
konuları “Hasta Hakları Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
içinde aynen korunmuştur.  
Bu araştırma, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Hastanesi’nde yatarak tedavi 
gören hastaların ve onlara hizmet sunan 
doktor ve hemşirelerin hasta hakları içinde 
yer alan “Ötenazi Yasağı” ve “kişisel karar 
ve isteklerin dikkate alınması” konusundaki 
görüşlerini belirlemek amacıyla üçlü likert 
tipi ölçek kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmaya Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Hastanesi’nde yatarak tedavi 
gören 440 hasta, 171 doktor ve 162 hemşire 
katılmıştır. Araştırma verileri anket 
aracılığıyla ve yüz yüze görüşme yöntemiyle 
toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 
SPSS 21.0 İstatistik Programı kullanılmıştır.
Çalışmaya katılan doktorların 101’i (%59,1) 
erkek, 70’i (%40,9) kadındır.  Hemşirelerin 
14’ü (%8,6) erkek, 148’i, (%91,4) kadındır. 
Hastaların 246’sı (%55,9) erkek, 194’ü 
(%44,1) kadın’dır.
Hastaların, bakım tedavi sürecinde kişisel 
kararlarının ve düşüncelerinin dikkate 

alınması isteme hakkı vardır ifadesine, 
doktorların 133’ü (%77,7),  hemşirelerin 
131’i (%80,8) hastaların 388’i (%88,2) 
katıldığını ifade etmişlerdir. 
Hastaların tıbbi müdahaleye onam 
verdikten sonra müdahalenin herhangi bir 
aşamasında tedaviden vazgeçebilme hakkı 
vardır ifadesine, doktorların 112’si (%65,5),  
hemşirelerin 118’i (%72,9) hastaların 314 ‘ü 
(%71,3) katıldığını ifade etmişlerdir. 
Hastaların hastalıklarının durumuna 
göre onurlu bir şekilde yaşamının 
sonlandırılmasını isteme hakkı vardır 
ifadesine doktorların 86’sı (%50,3),  
hemşirelerin 69’u (%42,6) hastaların 217’si 
(%49,3) katıldığını ifade etmişlerdir. 
En çok hastalar kişisel kararlarının 
dikkate alınmasını isterken, hemşireler 
başlamış olan tedavinin hastalar tarafından 
sonlandırılması hakkına diğer iki 
gruptan daha fazla önem vermektedirler. 
Araştırmaya katılan doktorların yarısı ise 
koşullar uygun olduğu takdirde ötenazi 
hakkını olumlamaktadırlar. 
Sağlık Hizmeti sunan ve alan kişilerin 
Hasta Haklarına dair bilgi sahibi olmaları 
hem tarafların iletişim sırasında problem 
yaşamalarını önleyecek, hem de tanı ve 
tedavi süreçlerinde özellikli bir zaman 
dilimi içinde gerçekleşen sağlık iletişimi 
sürecinin etkili bir şekilde tamamlanmasına 
yardımcı olacaktır.

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE ÖTENAZİ 
YASAĞI: DOKTOR-HASTA VE HEMŞİRELER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ
Hülya ÖZTÜRK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD 
Araştırma Görevlisi

Hulyaozturk-53@hotmail.com, Hulyaozturk33b@gmail.com
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 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YAŞANAN AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞINA İLİŞKİN ETİK SORUNLAR, HEKİM VE DİŞ HEKİMİNİN 

ETİK VE YASAL SORUMLULUKLARI
Dt. Merve ERDEM1, Dr. Emin ALKAN2

1 Dt. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

Doktora Öğrencisi, İstanbul, Türkiye, dt.82erdem@hotmail.com
2 Arş. Gör. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, emin.alkan@istanbul.edu.tr

Tıbbi açıdan özel bakıma ihtiyaç duyan 
yoğun bakım hastalarının ağız ve diş 
hijyeni genellikle göz ardı edilmekte, bu 
durum mevcut diş sağlığı sorunlarına 
yenilerini eklemektedir. Mevcut diş sağlığı 
problemlerinin tedavisinin yanı sıra 
günlük oral hijyen bakımının yapılması 
da yoğun bakım hastasının insanlık onuru 
gereği bir haktır. Bu hakkın tanınmaması 
durumunda yoğun bakım çalışanları 
tıbbi sorunların yanı sıra birtakım etik ve 
yasal sorunlarla da karşılaşılabilmektedir. 
Örneğin, ağız boşluğunun (oral kavite) 
yeterince temizlenmemesi enfeksiyona yol 
açarak ya da enfeksiyon riskini artırarak 
hastaya zarar verilebilmektedir. Böylece 
hastalara koruyucu ve tedavi edici hizmet 
nitelikli olarak verilmediği için tıp etiği 
açısından zarar vermeme ilkesi ihlal 
edilebilmektedir. Ayrıca ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerine diğer sağlık hizmetlerine 
göre daha az pay ayrılmakta ve adalet 
ilkesi açısından yoğun bakım hastaları 
dezavantajlı olmaktadır. Bu hizmetlerin 

sağlanmaması yoğun bakım hekimi ile diş 
hekiminin sorumlulukları doğrultusunda 
yasal açıdan da sorun oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesinde 
karşılaşılan ağız ve diş sağlığına ilişkin etik 
sorunlar, hekim ile diş hekiminin yoğun 
bakım ünitesindeki mesleki ve yasal 
sorumlulukları, hastanın diş hastalıkları 
tedavisine dair hakları ve hasta bu konuda 
görüş belirtmediğinde oluşacak etik 
sorunlar ile aydınlatılmış onam formunun 
ağız ve diş hastalıklarına yönelik niteliği 
incelenecektir.
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YOĞUN BAKIMDA GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN EKİP 
ÇALIŞMASINDA YAŞANAN ETİK SORUNLAR  KONUSUNDAKİ 

GÖRÜŞLERİ 
Yrd.Doç. Dr. Oya Ögenler1, Doç. Dr.  AhmetDağ2, Hem. Havva Doğan3,

Hem. Talip Genç3, Hem. Hürmüs Kuzgun3,  Hem.Tülay Çelik3,  Ar.Gör. Didem Derici Yıldırım4

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD. , 2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  Cerrahi AD. , 3Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi  Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,  

4Mersin üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Giriş: Hasta bireylerin sağlıklı hale 
dönmesini sağlama amacıyla mesleklerini 
icra eden sağlık çalışanlarının ekip 
anlayışının her zaman ön planda olması 
gerekmektedir. Özellikle yoğun bakımdaki 
hastaya, sağlık hizmetinin sunulması 
sırasında ekip çalışmasının ayrı bir önemi 
vardır. Hastanın hayatının kritik ve birçok 
disiplini ilgilendiren komplike hastalıklara 
sahip olması, hemşirelerin ekip çalışması 
sırasında etik sorunlarla karşılaşma 
olasılıklarını artırmaktadır.   

Amaç: Çalışmamızın amacı Mersin 
Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi yoğun bakım birimlerinde 
görev yapan hemşirelerin ekip çalışması 
sırasında yaşadıkları etik sorunlar 
hakkındaki görüşlerini belirlemektir.  

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan 
araştırma Mersin Üniversitesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun 
bakım birimlerinde çalışan hemşireler 
üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada 
hemşirelerin ekip arkadaşlarıyla yaşama 

olasılığı olan etik problem hakkındaki 
görüşlerini belirlemeye yönelik bir anket 
formu kullanılmıştır. Anket formu üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 
mezun olunan okul, yoğun bakım 
sertifikası ve etik eğitim durumları gibi 
demografik bilgileri içermektedir. İkinci 
bölümde sağlık hizmeti sunumu sırasında 
hemşirelerin karşılaşma ihtimali olan 
sorunları içeren her birine benimseme 
derecesine göre sıfır-on arası puan 
verilmesi istenen 30 ifade yer almıştır. 
Üçüncü bölümde ise hemşirelerin yoğun 
bakımda çalışırken ekip arkadaşlarından 
(öğretim üyesi, hastabakıcı, asistan 
hekim, temizlik personeli, meslek adayı 
öğrencilerden) hangileriyle etik sorun 
yaşama ihtimalini tespit etmeye  yönelik  
17 ifade yer almıştır.  Derlenen veriler 
bilgisayar ortamında frekans (yüzde) ve 
ortanca değer üzerinden değerlendirilmiş, 
grup karşılaştırmalarında student t testi 
kullanılmıştır. 



16

Bulgular: Araştırmaya yedi yoğun bakım 
bölümünden 83 hemşire katılmıştır. 
Bunların 52’si kadın (%62,7),27’si erkek (% 
32,5), 4(%4,8) cevap vermemiştir; 27’sinin 
sertifikası (%32,6), 54’ünün etik eğitimi 
(% 65,1) mevcuttur. Hemşirelerin yaş 
ortalaması 28,12 ± 5,84’dır. Hemşirelerin 
yaşadıkları belirtikleri sorun sıralaması 
nükleus sistemi, telefon konuşmasıyla, 
gözlem kağıdıyla, yüz yüze, ıslak imza ile 
şeklindedir. En fazla benimseme puanı 
alan ifade hemşirelerin yoğun bakımda 
çalışmaktan memnun olduklarını 
belirttikleri ifadedir. En düşük puan alan 
ise yoğun bakımın sürgün yeri olduğunu 
belirten ifadedir. Olumsuz ifadelere 
verilen benimseme puanları ortalamanın 
altındadır. Bu ifadelere göre hemşireler 
asistan hekimlerin diğer ekip arkadaşlarına 
göre beden diliyle veya sözle incitici ifade 
kullandığını, bilgilerine güvenmediğini, 
mesleklerinin otonomisini yok 
saydıklarını belirtmektedir. Hemşireler 
asistan hekimlerle etik sorun yaşama 
olasılıklarını daha yüksek görmektedir. 
Hemşireler diğer ekip çalışanlarına göre 
hemşirelerin daha fazla cinsiyet, meslekte 
geçen süre, mezun oldukları okula göre 
ayrım yaptıklarını ileri sürmektedir.

Tartışma ve Sonuç: Yoğun bakımda görev 
yapan hemşirelerin ekip arkadaşlarıyla 
karşılaşma ihtimali olarak ileri sürülen 
etik sorunlara düşük puan vermeleri 
olumlu bir durumdur. Ancak ikili 
ilişkilerde belirtilen olumsuzlukların 
özellikle kendi meslektaşları arasında 
cinsiyet, meslekte geçen süre, mezun 
olunan okul gibi değiştirilemeyecek 
özelliklere dayalı ayrımcılık içermesi 
dikkati çekmektedir. Ayrıca özellikle 
asistan hekimler tarafından hemşirelere 
çalışma motivasyonunu kıracak 
olumsuz davranışlarda bulunulduğunun 
belirtilmesi eğitim aşamasındaki bu grup 
üzerinde bu olumsuzlukları giderecek 
eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesini 
zorunlu kılmaktadır.
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ÖZET

Bu araştırma, 5 ve öncesi yaş grubu 
Ortopedi ve Travmatoloji hastalarının 
hastanelerinin acil müdahale servisi 
teşhis ve uygulanan tedavi hizmetlerinde 
hasta/müşteri memnuniyet düzeyleriyle 
aynı hastaların Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı hasta bakımı ve teşhis-
tedavi hizmetleri sonrasındaki 
hastanın/müşterinin birinci derece 
(ebeveynler, kardeşler, v.s.) yakınlarının 
memnuniyet düzeylerinin cinsiyet, yaş 
ve eğitim durumları değişkenlerine göre 
karşılaştırılması ve ortaya çıkabilecek 
sorunlara vurgu yapmak amacına dönük 
olarak yapılmıştır. İfade edildiği gibi, 
doğrudan sağlık hizmetinin muhatabı 
olan 5 ve öncesi yaş grubu hastaların 
anket sorularını değerlendirecek düzeyde 
olmadıklarından anket soruları/maddeleri 
hastaların ebeveynleri tarafından 
değerlendirilmiştir. Acil poliklinik 
teşhis ve tedavi hizmetleri; ilgili sağlık 
sorunlarının ilk teşhisi ve durumun 
gerektireceği acil müdahalenin yapılması 
veya buna zemin hazırlanması açısından 
yaşamsal bir öneme sahiptir. Burada elde 
edilecek veriler, daha sonra gerekebilecek 
uygulamalarda adeta giriş davranışlarını 
veya hastanın tedavi ve müdahale süreçleri 
için gereken hazır bulunuşluğunu ifade 
eder. Öyleyse hastaların beklentilerinin 
karşılanmasını da ifade eden teşhis ve 
acil önlem hizmetleri konusundaki hasta 

memnuniyeti, daha sonraki tedavi süreçleri 
açısından oldukça olumlu bir zemin 
oluşturacaktır. Şüphesiz, psikolojik açıdan 
hastanın daha rahat ve olumlu duygular 
taşımasının da iyileşme süreçlerine katkı 
sağlayacağı düşünülebilir. 
Ancak acil poliklinik hizmetlerinde 
düşük seviyelerde ortaya çıkacak hasta/
müşteri memnuniyeti ve burada alınan 
sağlık hizmetleriyle daha sonraki anabilim 
dalı servis hizmetlerini tamamlayıcı 
olmamaları durumunda, belki de telâfisi 
mümkün olamayacak sorunlara zemin 
hazırlayabilir. Özellikle ortopedik 
ve travmatolojik vakalarda zamanla 
yarışılacağı da unutulmamalıdır. Çünkü 
kaybedilecek bir organın geri dönüşümü 
pek mümkün gözükmemektedir.
Bu çalışmanın birinci bölümünde 
çalışmanın amacı, önemi ve bu konuda 
yapılan çalışmalar boyutuyla literatür 
taraması yapılmıştır. İkinci bölümde 
araştırma problemi ve alt problemler, 
veri toplama aracı, araştırma evreni ve 
örneklemi, varsayımlar, sınırlılıklar ve 
kullanılacak istatistiksel analiz yöntemi 
üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde 
ise çalışmanın uygulanışı, elde edilen 
verilerin değerlendirilmesi ve son 
bölümde de ortaya çıkan sonuç ve sunulan 
önerilere yer verilmiştir. 
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