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Değerli Meslektaşlarım,
Türkiye Biyoetik Derneği olarak bir yıl kongre, bir yıl sempozyum düzenleme geleneğimizi sürdürerek,
bu yıl sempozyumlarımızdan sekizincisini gerçekleştireceğiz. 01-03 Kasım 2013 tarihleri arasında
Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nın evsahipliğinde
düzenlenecek olan sempozyumun konu başlığı "Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi" olarak belirlendi.
Toplantı Derneğimizin, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültelerinin Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dallarının işbirliği ile düzenlenmektedir. 23 Mart 2013 tarihinde anabilim dalı başkanlarının
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen sorunlar konunun belirlenmesinde etkili
olmuştur.
Diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve ebelik, sağlık bilimleri, tıp ve veteriner fakültelerinde lisans ve
lisansüstü eğitim çalışmalarını sürdürmekte olan alanımızda son yıllarda eğitim-öğretim bağlamında
ciddi sorunlar yanında, olanaklar da ortaya çıkmaktadır. Sempozyumda halen sürdürülmekte olan
eğitim programlarını, özellikle de iyi uygulama örneklerini paylaşmayı; yeni gelişmekte olan eğitim
olanakları üzerinde birlikte düşünmeyi hedefliyoruz. Lisansüstü eğitimde ortaya çıkan öğretim üyesi
sayısı sorununu aşmak üzere geliştirilebilecek stratejileri tartışmak ve hızla etkili adımlar atmak
istiyoruz. Sağlık bilimleri alanlarında etik eğitimi için çekirdek müfredat oluşturma çalışmasını
başlatmayı ve Bologna sürecinin sağladığı kimi olanakları etik eğitimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
için nasıl değerlendirebileceğimiz üzerinde görüş alışverişinde bulunmayı umuyoruz.
Yukarıdaki hedefler göz önüne alındığında, sempozyumun temelde yerel sorunlara odaklandığı, yoğun
bir paylaşımı gerektirdiği açık olmalıdır. Bu nedenle sempozyum dili Türkçe olacaktır. Sempozyumdan
sağlık bilimlerinde etik eğitiminin geleceğine yönelik işevuruk beklentilerimiz bulunmaktadır; bu
nedenle sözlü bildiri ve poster sunumlarının yanında, çalışma gruplarının bir araya gelmesine özen
gösterilecektir. Katılımınız ve paylaşımlarınızla verimli ve etkili bir sempozyum gerçekleştireceğimize
inanıyor, hepinizi Ankara'ya bekliyoruz.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım
Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Sempozyum Onursal Başkanları
Prof. Dr. A. Murat Tuncer- Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş - Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bülent Sivri – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım (Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etiği Anabilim Dalı Başkanı,
Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi Müdürü)
Prof. Dr. Serap Şahinoğlu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı)
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken
Prof. Dr. Serap Şahinoğlu
Prof. Dr. Hanzade Doğan
Yard. Doç. Dr. Gülay Yıldırım
Yard. Doç. Dr. Volkan Kavas
Öğrt. Gör. Dr. Müge Demir
Öğrt. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar

Bilim Kurulu
(Anabilim Dalı Başkanları, Unvan ve Soyadı Alfabetik Sırası ile)

Prof. Dr. Adnan Ataç
Prof. Dr. Aydın Ece
Prof. Dr. Şefik Görkey
Prof. Dr. Nil Sarı
Prof. Dr. S. Semih Şemin
Doç. Dr. Elif Atıcı
Doç. Dr. Ayşe Menteş Gürler
Doç. Dr. Selim Kadıoğlu
Doç.Dr. Yeşim Işıl Ulman
Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek
Yrd. Doç. Dr. Ayten Arıkan
Yrd. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Yrd. Doç. Dr. Hasan Erbay
Yrd. Doç. Dr. Asuman Kızıltepe
Yrd. Doç. Dr. Oya Ögenler
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç
Yrd. Doç. Dr. Gülay Yıldırım

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken
Prof. Dr. Ömür Elçioğlu
Prof. Dr. Kadircan Keskinbora
Prof. Dr. Serap Şahinoğlu
Prof. Dr. AşkınYaşar
Doç. Dr. Turhan Dost
Doç. Dr. Serdar İzmirli
Doç. Dr. Mustafa Karatepe
Doç. Dr. Çağatay Üstün
Yrd. Doç. Dr. Murat Aksu
Yrd. Doç. Dr. Altan Armutak
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirel
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Gürgan
Yrd. Doç. Dr. Berrin Okka
Yrd. Doç. Dr. Şükran Sevimli
Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen
Yrd. Doç. Dr. Kızılca Gül Yürür

Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
Prof. Dr. Nermin Ersoy
Prof. Dr. Abdullah Özen
Prof. Dr. Sevgi Şar
Prof. Dr. Nuran Yıldırım
Doç. Dr. Tamay BaşağaçGül
Doç. Dr. Şahin Kabay
Doç. Dr. Türel Özkul
Doç. Dr. Selen Yeğenoğlu
Yrd. Doç. Dr. Selim Altan
Yrd. Doç. Dr. Erden Sedat Arslan
Yrd. Doç. Dr. Özlem Doğan
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karataş
Yrd. Doç. Dr. A. Tevfik Ozan
Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çağlar Sinmez
Yrd. Doç. Dr. Elif Vatanoğlu
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Program
1 Kasım 2013 , Cuma
08.30-09.00

Kayıt

Fuaye

Açılış Konuşmaları
09.00-09.30

09.30-10.00

-

TBD Başkanı
Tıp Hukuku ve Etiği Derneği Başkanı
Ankara Ü. Rektörü
Hacettepe Ü. Rektörü

M Salonu

Kahve Molası

Fuaye

PANEL: Sağlık Uğraşlarında Biyoetik Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Moderator: Prof. Dr. N. Yasemin YALIM (TBD Başkanı)

10.00-12.00

12.00-13.30

Prof. Dr. İskender SAYEK TTB-UEAK Başkanı
Prof. Dr. Saadet ÜLKER Türk Hemşireler Derneği Başkanı
Prof. Dr. Murat AKKAYA Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gülbin Özçelikay Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim
Dalı Başkanı
Doç. Dr. Melih ELÇİN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı
Öğle Yemeği

M - Salonu
Tıp ve Diş Hekimliği Alanlarında Biyoetik Eğitimi
İyi Uygulama Örnekleri
Moderator: Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR

13.30-15.30

M Salonu

Global bir Perspektiften Tıp Etiği Eğitimi
Hanzade DOĞAN
Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarında Etik
Eğitimi İçin Öneriler
Ömür ELÇİOĞLU
Mezuniyet Öncesi Dönem İçin Entegre Etik Eğitimi Programının
Geliştirilmesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi
Mustafa Volkan KAVAS - Serap ŞAHİNOĞLU - Neyyire Yasemin
YALIM - Ahmet ACIDUMAN - Önder İLGİLİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Lisans Düzeyinde Etik
Eğitimi
Aslıhan AKPINAR - Müge DEMİR - Nüket ÖRNEK BÜKEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesyonelliğe Yönelik
Gelişim Atölyesi: Bir Yıllık Deneyimimiz
Mehmet AKMAN - Mehmet Ali GÜLPINAR - Tolga GÜVEN - Kemal
KUŞÇU - Özlem SARIKAYA - Sinem YILDIZ
Tıp Fakültesi Dönem 1 İyi Hekimlik Uygulamalarını Yürüten
Eğiticilerin Gözüyle Etik Eğitimi
Ş. Ece. ABAY - Barış SEZER - N. Bilge BAŞUSTA

R - Salonu
Veteriner Hekimlik, Hemşirelik ve
Eczacılık Alanlarında Biyoetik Eğitimi İyi
Uygulama Örnekleri
Moderator: Prof. Dr. Sevgi ŞAR
Türkiye’de Veteriner Hekimliği Lisans Eğitiminde
“Meslek Etiği Eğitimi” Üzerine Bir Değerlendirme
Ali YİĞİT - Aşkın YAŞAR
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerdeki Eczacılık
Fakültelerinde Etik Eğitimi
Selen YEĞENOĞLU - Bilge SÖZEN ŞAHNE
Hemşirelik Eğitim Programlarında Etik Eğitiminin
Yeri
Seyhan DEMİR KARABULUT - Serap ŞAHİNOĞLU
Farmasötik Biyoteknoloji ve Biyoetik
Türkan ELDEM
Biyoteknolojik Çalışmalarda Etik Eğitimi ve Etiğin
Geleceği
Sebahat TEKCAN
Ulusal Biyoetik Veri Tabanı Projesi
Celalettin GÖÇKEN

15.30-16.00

Kahve Molası

Fuaye

16.00-18.00

Sağlık Uğraşlarında Biyoetik Eğitimi Çekirdek Müfredat Çalışması
Ortak Temel Eğitim Oturumu

R Salonu

Moderator: Prof. Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN

18.30-19.30

Kokteyl

Ankara Ü. Tıp F. Morfoloji Binası Terası
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Program
2 Kasım 2013, Cumartesi

09.00-10.30

10.30-11.00

Kırmızı Salon
Tıp ve Diş Hekimliği Alanlarında
Biyoetik Eğitimi
İyi Uygulama Örnekleri

Yeşil Salon
Veteriner Hekimlik, Hemşirelik ve
Eczacılık Alanlarında Biyoetik
Eğitimi İyi Uygulama Örnekleri

R Salonu
Tıp ve Diş Hekimliği Alanlarında
Biyoetik Eğitimi
İyi Uygulama Örnekleri

Moderator: Prof. Dr. Şefik GÖRKEY

Moderator: Yrd. Doç. Dr. Atilla ÖZGÜR

Moderator: Yrd. Doç. Dr. Gülay YILDIRIM

“Tıpta İnsan ve Etik” Eğitimi 12 Yıllık
Deneyim: Gözlemler ve Veriler
Gürkan SERT
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özelinde Tıp Eğitimindeki Yerimiz
Elif ATICI
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği
Ders Programı Tanıtımı
Murat AKSU
Tıp Etiği Eğitiminde Görsel Anlatım:
Kişisel Bir Çabadan Geçerli Bir Yöntem
Geliştirme Arayışı
Selim KADIOĞLU
Profesyonellik Eğitiminde Etik ve İnsan
Bilimleri: Acıbadem Üniversitesi Örneği
Yeşim Işıl ÜLMAN - Muhtar ÇOKAR - Nadi
BAKIRCI - Pınar TOPSEVER - Fatih
ARTVİNLİ

Türkiye’de Hemşirelik Eğitiminde Etik
Leyla DİNÇ
Hemşirelikte Etik Eğitimi: Türkiye
Ölçeğinde Bir Değerlendirme ve Öneriler
Meltem AKBAŞ
Etik Eğitiminde Bir Üniversite Örneği:
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu v e
Tıp Fakültesi Eğitim Müfredatında Etik
Şerife YILMAZ GÖREN
Tıp Etiği Konularına Yönelik İlgi Düzeyleri:
Etik Dersi Almamış Hemşirelik Öğrencileri
Üzerinde Bir Pilot Çalışma
Rana CAN - Selim KADIOĞLU - Melike
ÖZTÜRK
Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin
Eğitiminde Eğitim Materyalleri ve Etik
Yaklaşım
Şükran SEVİMLİ - İlkay GÜNER

Tıp Etiği Eğitimi ve Adalet
Oya ÖGENLER - Hüseyin SELVİ
Tıp Etiği Eğitiminde Medikal Antropolojinin Yeri
Gülkızılca YÜRÜR
Tıp Etiği Eğitimi Perspektifinden Bologna Süreci
Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN - M. Cumhur İZGİ
Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete İlişkin
Görüşleri
Selin YÜCEL - Ziya DAĞLI - Funda Gülay
KADIOĞLU
Hemşirelik Etik Eğitiminde Kullanılan Öğretim
Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Seyhan DEMİR KARABULUT - Serap ŞAHİNOĞLU

Kahve Molası

Fuaye

Tıp Alanında Biyoetik Eğitimi
İyi Uygulama Örnekleri

Lisansüstü Biyoetik Eğitimi
İyi Uygulama Örnekleri

Moderator: Prof. Dr. Arın NAMAL

Moderator: Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ

Veteriner Hekimlik, Hemşirelik ve
Eczacılık Alanlarında Biyoetik Eğitimi
İyi Uygulama Örnekleri
Moderator: Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN

11.00-12.30

12.30-14.00

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Tıp Etiği Eğitimi
M. Cumhur İZGI - Hafize ÖZTÜRK
TÜRKMEN
Tıp Etiği Eğitiminde Disiplinlerarası
Yaklaşım
Cana BOSTAN - Mahmut GÜRGAN
Tıp Etiği Eğitiminde Takım Çalışmasına
Dayalı Öğrenme
M. Levent ÖZGÖNÜL - M. Kemal
ALİMOĞLU
Tıp Etiği Eğitiminde Temel Hedefler
Hanzade DOĞAN
Uygulamalı Aydınlatılmış Onam Alma
Becerisi Eğitim Programının
Geliştirilmesi: Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Deneyimi (2004-2013)
Mustafa Volkan KAVAS - Neyyire
Yasemin YALIM - Serap ŞAHİNOĞLU Ahmet ACIDUMAN – Berna ARDA Önder İLGİLİ

Öğle Yemeği

Uludağ Üniversitesi’nde Lisansüstü Tıp
Tarihi ve Etik Eğitimi Programının
Değerlendirilmesi
Elif ATICI
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Lisansüstü
Eğitim Programı
Müge DEMİR - Aslıhan AKPINAR - Nüket
ÖRNEK BÜKEN
HÜTF Asistan Etik Eğitimi
Nüket ÖRNEK BÜKEN
Gereksinimin Gündeme Getirdiği Bir
Kavram Olarak “Sürekli Onam”: Ortodonti
Asistan Eğitiminde Sınır Vakalar Özelinde
Bir Deneyim Aktarımı
Funda Gülay KADIOĞLU
Sağlık Bilimleri Lisansüstü Programlarında
Etik Eğitiminin Yeri: Ankara Örneği
Miray ARSLAN - Bilge Sözen Şahne - Sevgi
ŞAR

Etik Eğitimi ve Eczacılık Uygulamaları
Mehmet Barlas UZUN - Gizem AYKAÇ - Gülbin
ÖZÇELİKAY
Ankara İlindeki Eczacılık Fakültelerinin 1. ve 5.
Sınıf Öğrencilerinin Etik Konular Hakkında
Görüşleri
Bilge SÖZEN ŞAHNE - Miray ARSLAN - Sevgi ŞAR
Hayvan Refahı Alanına Biyoetik Açısından Bir
Bakış
Ayşe MENTEŞ GÜRLER
Ebelik-Hemşirelik Öğrencilerinin Erken
Gebeliğin İsteğe Bağlı Sona Erdirilmesi Konusundaki
Görüşleri
Sultan ALAN - Melike ÖZTÜRK - Şule GÖKYILDIZ Selim KADIOĞLU
Hemşirelik Etiği Eğitiminde Reflekşın
(Reflection) Kullanımı
Hülya KARATAŞ - Fügen GÖZ - Feray
KABALCIOĞLU
Yaşamın Sonuyla İlgili Etik Eğitiminin Tıp
Öğrencilerinin Yaşamın Son Dönemi İle İlgili
Tutumlarına Etkisi
Gülay YILDIRIM - Murat AKSU - Şükran PINAR
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Program

A-1

14.00-16.00

16.00-16.30

16.30-18.30

19.00-21.00

A-2

A-3

S - Salonu

Tıp Tarihi ve Etik A.D.
Toplantı Salonu

Sağlık Uğraşlarında
Biyoetik Eğitimi
Çekirdek Müfredat
Çalışması

Sağlık Uğraşlarında
Biyoetik Eğitimi
Çekirdek Müfredat
Çalışması

Sağlık Uğraşlarında
Biyoetik Eğitimi Çekirdek
Müfredat Çalışması

Sağlık Uğraşlarında Biyoetik
Eğitimi Çekirdek Müfredat
Çalışması

Sağlık Uğraşlarında
Biyoetik Eğitimi Çekirdek
Müfredat Çalışması

Tıp Alanında
Temel Eğitim
Oturumu

Veteriner Hekimlik
Alanında Temel
Eğitim Oturumu

Eczacılık Alanında
Temel Eğitim
Oturumu

Hemşirelik Alanında
Temel Eğitim Oturumu

Diş Hekimliği
Alanında Temel
Eğitim Oturumu

Çalıştay Yöneticisi:
Prof. Dr. Hanzade
DOĞAN

Çalıştay Yöneticisi:
Prof. Dr. Aşkın YAŞAR

Çalıştay Yöneticisi:
Doç. Dr. Selen YEĞENOĞLU

Çalıştay Yöneticisi:
Prof. Dr. Leyla DİNÇ

Kahve Molası

Çalıştay Yöneticisi:
Yrd. Doç. Dr. Funda
KADIOĞLU
Fuaye

Sağlık Uğraşlarında
Biyoetik Eğitimi
Çekirdek Müfredat
Çalışması

Sağlık Uğraşlarında
Biyoetik Eğitimi
Çekirdek Müfredat
Çalışması

Sağlık Uğraşlarında Biyoetik
Eğitimi Çekirdek Müfredat
Çalışması

Sağlık Uğraşlarında Biyoetik
Eğitimi Çekirdek Müfredat
Çalışması

Sağlık Uğraşlarında
Biyoetik Eğitimi Çekirdek
Müfredat Çalışması

Tıp Alanında
Temel Eğitim
Oturumu

Veteriner Hekimlik
Alanında Temel
Eğitim Oturumu

Eczacılık Alanında
Temel Eğitim
Oturumu

Hemşirelik Alanında
Temel Eğitim Oturumu

Diş Hekimliği
Alanında Temel
Eğitim Oturumu

(Raporlama)

(Raporlama)

(Raporlama)

Akşam Yemeği

(Raporlama)

(Raporlama)

Hacettepe Park Restoran

3 Kasım 2013, Pazar
09.30- 11.00

Sağlık Uğraşlarında Biyoetik Eğitimi Çekirdek Müfredat Çalışması

11.00-11.30

Kahve Molası

Fuaye

11.30-13.00

Kapanış Oturumu

R - Salonu

Raporlarının Sunumu

R - Salonu
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Global bir Perspektiften Tıp Etiği Eğitimi

Prof. Dr. Hanzade DOĞAN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Hekimler Birliği (WMA) Tıp Fakültelerindeki Etik Eğitimi için bazı standartlar ve referanslar
belirlemiş ve değişik bölgelerden belli merkezleri de yeterlikte öncü ve örnek olarak göstermiştir.
Bu bilgi özellikle etik eğitiminin programını incelemekle şekillenebilir. Program öncelikle amaç, içerik ve konular açısından
değerlendirilmelidir. Konular uzmanlık eğitimi sırasında karşılaşılabilecek en zor etik unsurları opsiyonel olarak içerecek şekilde
tasarlanmalıdır.
İkinci olarak eğitim ve değerlendirme yöntemleri belirlenmeli ve farklı ülkeler ve kültürlerdeki farklı tıp fakültesi eğitim
programlarındaki hem dersin ve hocanın hem de öğrenci veya uzmanlık öğrencilerinin performansları değerlendirilmelidir.
Temel sorular etik eğitimini kimin verdiği ile başlamalıdır. Eğitimcilerin özgeçmişleri, bu konudaki birimdeki gelişmenin ulaşılabilirliği
ve etik eğitiminin diğer bilimsel eğitimin içindeki ağırlığı ve birim ile bölüm başkanının konuya yaklaşımı çok önemli konulardır.
Eğitim metotları genellikle vaka tartışmaları ve değişik araçların kullanıldığı dersler olarak tanımlanmaktadır. Bu dersler ya tamamen
etik alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmelidir veya bunların yanı sıra klinisyen olup etik alanında yetkinlik belgesi almış
olanlar veya fellowship eğitimini tamamlamış olanlar eğitmen olarak kabul edilebilmektedir.
Dünyanın muhtelif bölgelerinde yapılmış kapsamlı araştırma sonuçlarına dayanan ve tüm dünyada kabul görmüş ve uygulanabilirliği
konusunda görüş birliğine varılmış olan tıp fakültesi tıp etiği eğitim modelleri mevcuttur. Muhtelif Tıp Birlikleri ve kurumları
tarafından en verimli tıp etiği eğitimi için çok çaba sarfedilmiştir ve halen sarf edilmektedir Bu çabalar bilgi, beceri ve tutumları
netleştirmek yönündedir. Bu netleştirmenin en temel amacı bir tıp fakültesi öğrencisinin veya bir uzmanlık öğrencisinin tıbbi
uygulamalar esnasında etik yetkinlik kazanmasına yönelik olmalıdır.
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Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarında Etik Eğitimi İçin Öneriler

Prof. Dr. Ömür ELÇİOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Türkiye'deki Tıp Fakülteleri için Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarında, Tıp Fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitimindeki amaç ve
hedefleri listelenirken, “Bilinmesi, Kavranması, İrdelenmesi ve Uygulanması Hedeflenen Bilgiler” başlığı altında, doğrudan
Deontoloji ve Etik alanı ile ilgili, 1- Hekimlik uygulamasının yasal yönlerini bilme ve uygulama, 2- Hekimlik sanatının etik kavram ve
ilkelerini bilme ve özellikle yaşamın başında ve sonunda ortaya çıkabilecek etik sorunlarda karar verme ifadeleri yer almaktadır.
Hekimlik uygulamaları yaşamın başlangıcı ve sonu ile sınırlı tutulamayacağından, yukarıdaki başlık altında bilinmesi, kavranması,
irdelenmesi ve uygulanması hedeflenen bilgiler alanımız açısından değerlendirildiğinde, büyük eksiklikler göstermektedir.
“Kazandırılması Hedeflenen Mesleki Tutumlar” başlığı altında; İnsan Haklarına saygı, gizlilik, dürüstlük, işbirliği yapabilme, ölümcül
bir hastalık durumunda etik yaklaşımda bulunabilme ifadeleri yer almaktadır. Tıp Fakültesi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı'nda “Bir
Tıp Fakültesi Mezununun Yapabilmesi Gereken Girişim/Beceriler” başlığı altındaki “Tutum ve Davranış Listesi” alt başlığı
incelendiğinde, bu başlık altında listelenen; görevini uygularken evrensel Tıp Etiği ilkeleri olan zarar vermeme, yararlılık, adalet ve
özerklik ilkelerini gözetme; sınırlı sağlık kaynaklarının dağıtımında birey ve toplumun önceliklerini etik ölçütlerle gözetme; her
hastaya ve bireye yansız, yargısız ve ayrımsız yaklaşma ve bunun etik zorunluluk olduğunu bilme; her hasta ve bireye hastalığı ve
tedavisi ile ilgili anlaşılır bilgi verme ve buna dayalı onam alma, gizliliği koruma gibi hasta haklarını yaşama geçirme, yaşam boyunca
ortaya çıkacak etik sorunların çözümünde akıl yürütme ve gerekçelendirme yapma; bilimsel teknik ve etik danışımı (konsültasyon)
bir hekim ve hasta hakkı olarak benimseme tutum ve davranışlarına sahip Tıp Fakültesi mezunu yetiştirmek için, Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalları müfredat ve ders programları geliştirilmelidir. Çekirdek Eğitim Programları, Tıp Fakültesi eğitiminin ihtiyaçlarının
değerlendirme sonuçlarına dayanır. İhtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ve bunlarla ilgili asgari bilgi beceri ve tutum
kazandırmaya yönelik eğitim etkinlikleri içinde “Etik Eğitimi” çok boyutlu irdelenmeye, yenilenmeye muhtaçtır. Hazırlanacak
Çekirdek Müfredat Tıp Fakültesi öğrencisinin etik alanında neyi mutlaka bilmesi gerektiğini ortaya koymayı amaçladığı gibi, hangi
beceri ve davranışlara sahip olması gerektiği konusunda da görüş birliği sunmalıdır.
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Mezuniyet Öncesi Dönem İçin Entegre Etik Eğitimi Programının Geliştirilmesi:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi
Mustafa Volkan KAVAS1, Serap ŞAHİNOĞLU2, Neyyire Yasemin YALIM3, Ahmet ACIDUMAN4, Önder İLGİLİ5
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Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
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Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
5
Uzm. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
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Ülkemizde tıp fakültelerinde etik eğitiminin verilmeye başlaması içerik ve yöntem açısından belirli bir birikim oluşturacak kadar
eskiye dayanmaktadır. Öte yandan günümüzde, bu varsayılan birikimle çelişkili biçimde, etik eğitiminin mesleki eğitime entegre
edilmesi açısından tıp fakültelerinin hemen tamamında çok sayıda yapısal eksiklik ve sorun bulunduğu dile getirilmektedir. Yanı sıra,
etik eğitiminin tıp eğitimi sürecinde hekim adaylarına tutum ve farkındalık kazandırıcı, onları mesleki uygulamalar hakkında
sorgulatıcı ve değersel anlamda dönüştürücü bir etkisinin bulunmadığı kanısı Türkiye biyoetik camiasında ağırlıklı bir yere sahiptir.
Son on yıl içindeki çabalara karşın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki durum da bu saptama ile koşutluk göstermektedir.
2012 yılında adı geçen üniversitenin Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından yaşama geçirilen bir proje kapsamında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans eğitim programına entegre edilmesi amacıyla bir mesleki etik eğitimi programı geliştirilmiştir.
Anabilim dalı bünyesinde kurulan Eğitim Komisyonu öncelikle mevcut durumu irdelemiş, hâlihazırda yürütülmekte olan programın
güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini ayrıştırmıştır. Bu ön çalışmaya dayanarak, hekimlikte profesyonelleşmesinin ayrılmaz bir
parçası kabul edilen “etik yeterlik”in öğrencilere kazandırılması hedefi temelinde 6 yıllık eğitim süreci boyunca kesintisiz devam
edecek bir sarmal müfredat oluşturulmuştur. Bu programa göre, birbirini takip eden dönemlerde konular genelden özele
ilerlemekte, kavramsal soyutlama düzeyinden klinikte sorun çözme çalışmalarına doğru evrilmektedir. Yeni uygulanacak program
uyarınca; 1) öğrenciler bundan böyle her eğitim yılında etik eğitimi alacaklar ve 2) programın içeriği ve eğitim yöntemi, ilgili dönemin
özgünlüğü ve öğrencilerin gereksinimlerine göre farklılıklar gösterecektir. Bu anlayış zemininde preklinik ve klinik dönemlerde
verilen eğitimin öğrenciler üzerindeki tutum belirleyici etkisi de değerlendirilmiştir. Klinik dönemi preklinik dönemden keskin bir
biçimde ayıran özgün koşullar, bu yıllarda öğrencilerin etik kılavuzluk gereksiniminin daha yakıcı hale gelmesine neden olmaktadır.
Buradan yola çıkarak, bu yıl ilk kez klinik dönemlerde de etik eğitimi verilecektir.
Geliştirilen yeni program bir bütün olarak, tüm dönemlerde eşzamanlı yaşama geçirilecektir. Bir yıllık uygulama döneminden sonra
programın yeniden değerlendirilmesi planlanmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nın ilgili
programın etkilerinin ölçülmesi ve belgelenmesi yönündeki girişimleri sürmektedir.
Bu çalışmada programın geliştirilmesinin gerekçesine ilişkin değerlendirmeler, programın nasıl yapılandırıldığı, uygulama sürecine
ilişkin öngörüler ile ilk izlenimler paylaşılacak; programın yetkinleştirilmesi için atılacak adımlar tartışılacaktır.
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Lisans Düzeyinde Etik Eğitimi

Aslıhan AKPINAR1, Müge DEMİR2, Nüket ÖRNEK BÜKEN3
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 1998 yılında kurulmuş ve aynı yıl tıp tarihi ve etik dersleri ilk
üç yılda onar saat olarak verilmeye başlanmış, 2002 yılında dördüncü yıl genel cerrahi stajlarına iki saatlik cerrahi etik dersleri
eklenmiştir.
Lisans eğitiminde 2004-2005 akademik yılında başlanan ilk üç yıllık dikey bir programı bulunan İyi Hekimlik Uygulamaları'nın da
temel bileşenlerinden biri “Etik ve Profesyonel Değerler”dir. Küçük grup çalışmalarıyla sürdürülmekte olan bu program
sempozyumda ayrı bir bildiri ile tanıtılacaktır.
2012-2013 akademik yılından itibaren Bologna sürecine geçiş çalışmalarıyla birlikte 2013-2014 akademik yılında gerçekleştirilmek
üzere eğitim programında değişiklikler yapılmış, lisans eğitiminde zorunlu derslerin bir kısmı azaltılarak, seçmeli dersler ve stajlar
eklenmiştir.
Programın amacı öğrencilerin geleneksel tıbbın hasta merkezli değerlerini tanımasını, saygılı ve insani hasta bakımına
hazırlanmasını, araştırma ve tartışma yoluyla gelişen teknolojinin sağlık bakımında yarattığı ve yaratabileceği sorunları fark
etmesini, etik çatışmaların çözümünde ilgili tüm taraflarla aktif ilişki içinde rol almasını sağlamaktır.
Bu amaçlara ulaşmak için öğrencilerin ilk yıl “Tıp Tarihi” dersleriyle geçmişten bugüne hekimlik değerleri ve hekim kimliğinin
değişimini kavraması, ikinci yıl “Tıp Etiği” dersleriyle biyoetiğin temel kavram, kuram ve ilkelerini tanıması ve bunların hasta
bakımına etkisini fark etmesi amaçlanmıştır. Üçüncü yıl “Klinik Etik” dersleriyle yaşamın tüm evrelerindeki tıbbi uygulamalarda ve
araştırmalarda sık karşılaşılan etik konu ve sorunları tanımlaması, korunacak etik değerleri ve uygun çözüm yöntemlerini kavraması
beklenmektedir.
Klinik öncesinde sağlanan bu temellerle Dönem IV cerrahi stajında iki saatlik derslerle öğrencilerin cerrahide karşılaşılan etik
sorunlar özelinde etik vaka çözümlemesi yapmaları amaçlanmaktadır.
2013-2014 akademik yılında birinci yıl “Bilim Felsefesi ve Tarihi”, ikinci yıl “Sinemada Hekim Temsilleri”, üçüncü yıl da “Tıbbi
Kaynakların Paylaşımı” seçmeli dersleri eklenmiştir. Dönem V stajlarına eklenen “Klinik Etik Vaka Analizi” stajıyla öğrencilerin ilk dört
yılda edindikleri bilgileri vaka çözümlemeleriyle pekiştirmeleri ve etik vaka çözümlemesi uygulayabilmeleri sağlanacaktır. Son olarak
gene bu yılda alacakları “Araştırma ve Yayın Etiği” stajı öğrencilerin araştırma ve yayınlarında gözetmeleri gereken temel etik ilkeler
ve araştırmacı sorumluluğu yanında etik kurul başvurusu yapma deneyimi kazanmalarını amaçlamaktadır.
Bu bildirinin amacı yukarıda amaçları çerçevesinde özetlenen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans düzeyinde zorunlu ve
seçmeli tıp etiği derslerinin öğrenme hedefleri, ders içerikleri, öğretme yöntemleri ve öğrenim materyalleri eşliğinde tanıtılmasıdır.
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Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesyonelliğe Yönelik Gelişim Atölyesi:
Bir Yıllık Deneyimimiz
Mehmet AKMAN1, Mehmet Ali GÜLPINAR2, Tolga GÜVEN3, Kemal KUŞÇU4, Özlem SARIKAYA2, Sinem YILDIZ2
1
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3
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
4
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2

Bu bildirinin amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2012-2013 akademik yılında ilk kez tıp fakültesi 4. sınıf öğrencileri ile
uygulamaya başladığı profesyonelliğe yönelik gelişim atölyesini (PYGA) tanıtmak ve ilk yıl sonunda elde edilen deneyimin sonuçlarını
akademik bir platformda paylaşmaktır.
İlk kez 2012-2013 akademik yılında, “Profesyonellik” koridorunun bileşenlerinden biri olarak uygulanan PYGA, her biri farklı bir
öğretim üyesinin moderatörlüğünde yapılan paralel akışlı 10 toplantı ve 6 öğrenci grubu ile gerçekleştirilmiştir. Her bir grupta
yaklaşık 22-23 öğrenci yer almaktadır. Öğretim üyeleri farklı disiplinlerden (tıp eğitimi, aile hekimliği, psikiyatri, tıp tarihi ve etik)
gelmektedir ve yıl boyunca aynı grubun moderatörlüğünü üstlenmişlerdir.
Klinik dönem (4.-6. yıl) boyunca sürdürülmesi planlanmış olan PYGA'da, temel olarak hekim adayının aşağıdaki amaçlara
ulaşabilmesi hedeflenmektedir:
· Bilgiyi grup içerisinde oluşturmak ve bu süreçte kişinin kendi değerlendirmesini - dolayısıyla da kişisel dünya görüşünü, profesyonel
algısını ve vicdani çelişkilerini - ortaya koymak.
· Gözlem becerilerini geliştirmek.
· Diğerlerinin deneyimleri takip edebilmek ve dinleyebilmek.
· Farklı duruş sergileyebilmek, farkını ifade edebilmek ve farklı olana eşlik edebilmek.
· Grup sürecinde bir bütünlük oluşturabilmek.
Tıp etiği eğitimi açısından bu amaçların tümü de önem taşımakta olup, söz konusu amaçlar doğrultusunda PYGA toplantılarında
öğrencilerin kendi deneyimleri üzerinde düşünmeleri ve tartışmaları sağlanmış ve iki farklı yazılı çıktı (klinikte yapılan gözlemlere
dayalı bir rapor ve her bir grubun kendi içinde tespit ettiği ve çözümüne odaklandığı başlıklarla ilgili bir diğer rapor) ile ölçme ve
değerlendirme yapılmıştır. Bildiride her iki rapor grubundan da seçilmiş örneklere yer verilecek ve öğrencilerin klinik öğrenme
ortamı, hekim-hasta ilişkisi, öğrenci-eğitici ilişkisi gibi farklı konulara ilişkin gözlem ve değerlendirmeleri de sunulacaktır.
Ek olarak, farklı disiplinlerden gelen PYGA çalışma grubu üyelerinin PYGA sürecine ilişkin kişisel değerlendirmelerine de zamanın
elverdiği ölçüde yer verilmesi planlanmıştır.
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Tıp Fakültesi Dönem 1 İyi Hekimlik Uygulamalarını Yürüten Eğiticilerin Gözüyle Etik
Eğitimi
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Amaç:
Bu çalışmanın temel amacı; Hacettepe Üniversitesi'nde yürütülen İyi Hekimlik Uygulamaları (İHU) derslerinde öğrencilerimizin
gelişimlerine maksimum desteği sağlayabilmek için programın yürütücüsü olan öğretim üyeleri/görevlilerinin gönüllülük ilkesi esas
alınarak, programın güçlü ve olumlu yönleri ile ilgili görüşlerini açığa çıkarmak, alınan görüşler çevresinde iyileştirilmesi gereken
yönleri ile ilgili düzenlemeler yapmaktır. Bu bağlamda çalışmanın alt amaçlarından biri de İHU'nun bileşenlerinden biri olan Etik
oturumları ile ilgili görüşleri de açığa çıkarmaktır.
Yöntem:
Hacettepe Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamalarını kapsamında yeralan her bir oturum başlığını kapsayacak biçimde küçük grup
çalışmalarını yürüten öğretim üyeleri/görevlilerinin görüşlerini almak için bir anket formu hazırlanmıştır. Görüşleri alınan çalışma
grubunu 2012-2013 akademik yılı Dönem 1 yürüten öğretim üyeleri/görevlileri oluşturmaktadır. İHU'yu yürüten 30 öğretim
üyeleri/görevlilerinden gönüllü olan 25'i katılım göstermiştir. Veriler birebir görüşme ve mail yolu ile toplanmıştır.
Bulgular ve Sonuç:
Anket formu ile İHU kapsamında yer alan İletişim, Kanıta dayalı Tıp, Etik, tıpta insan bilimleri ve bu oturumlarla ilişkilendirilen fiziki ve
teknik alt yapı hakkında 18 soruya verilen yanıt ve görüşlerin genelinin olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim
üyeleri/görevlileri İHU kapsamında yeralan etik oturumlarına ilişkin; eğitim rehberinin yararlılığı; tartışılmak üzere seçilen filmlerin
ve gazete küpürlerinin Dönem I öğrencilerinin tıbbi etiğe giriş açısından uygunluğu konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir.
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Türkiye'de Veteriner Hekimliği Lisans Eğitiminde “Meslek Etiği Eğitimi” Üzerine Bir
Değerlendirme
Ali YİĞİT1, Aşkın YAŞAR2
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Veteriner hekimliği mesleğinin uygulanması sırasında ortaya çıkan değer sorunlarının özellikle mesleki etik ilke ve deontolojik kural
ihlalinden kaynaklanması, konu ile ilgili lisans eğitimini zorunlu kılmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı olarak (30 Haziran 2013
itibariyle; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Yakındoğu ve Kırgızistan-Türkiye Manas üniversiteleri de dahil) kurulmuş 29 üniversitede
veteriner fakültesi bulunmaktadır. Ayrıca iki Üniversitede (Ege ve Pamukkale) de kuruluş için başvuru aşamasındadır. 29 Fakültenin
22'sinde (%76) eğitim-öğretim yapılmaktadır. Çalışmada veteriner hekimliği etik değerleri eğitiminin temelinin oluşturulduğu ve
mesleki uygulamalarda yol gösterici nitelik taşıyacak lisans düzeyindeki “Mesleki Etik Eğitimi”nin Türkiye'deki durumu
değerlendirilerek geleceğe ışık tutulması amaçlanmıştır.
Çalışmada eğitim-öğretime devam eden 22 veteriner fakültesinin 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı ders programlarına (fakültelerin
internet sitelerinden ve internet erişiminden ulaşılamayan bazı fakültelerin öğrenci işlerinden elde edilen müfredat programları) ait
veriler incelendi.
Fakültelerin 22'sinde etik eğitimini veren Anabilim Dalının (Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji) kurulmuş olduğu; fakültelerin
15'inde dersi verecek ilgili Anabilim Dalında kadrolu olarak öğretim elemanı bulunduğu belirlendi.
Genelde 4. veya 5. sınıf müfredatında (haftalık 1-2 saat) yer alan dersin farklı isimler altında (Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik;
Mesleki Etik, Deontoloji ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı; Mesleki Etik ve Deontoloji; Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı)
ilgili Anabilim Dalında (Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji) görevli öğretim elemanları tarafından verildiği; ancak bazı
fakültelerde de (Afyon Kocatepe-Fizyoloji, Manas-Histoloji Embriyoloji) farklı anabilim dallarından öğretim elemanları tarafından
yürütüldüğü tespit edildi.
Mesleki etik kurallara uygun davranışın kazandırılması için iyi düzeyde kavramsal etik eğitimine ek olarak mesleki vakaların etik
yönden tartışılması gerektiği gerçeğinden hareketle meslek etiği ile ilgili derslerin 4. veya 5. sınıfta verilmesinin uygun olduğu; ancak
haftalık ders sayısının yetersiz olduğu; bu eksikliğin, klinik ve saha dersleri içerisinde etik etkinliği ile giderilebileceği ve sayı
bakımından zengin, ancak nitelik bakımından çoğunlukla zayıf olduğu belirtilen veteriner hekimliği eğitim-öğretiminde mesleki etik
eğitimi verebilecek yetişmiş öğretim elemanı eksikliğinin de ivedilikle giderilmesi gerektiği söylenebilir.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerdeki Eczacılık Fakültelerinde Etik Eğitimi

Selen YEĞENOĞLU1, Bilge SÖZEN ŞAHNE2
1

Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

2

İnsanların yaşam kalitelerinin, yaşadıkları ülkenin gelişmişlik düzeyi ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Gelişmiş ülkeleri
diğerlerinden ayıran en önemli farkların başında eğitim düzeyi ve verilen eğitimin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan
ülkelerde çoğunlukla, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri ele alınarak mevcut sistemlerin buna uyumlu hale getirilmesine yönelik
çalışmalar sürdürülmektedir.
Türkiye'deki eczacılık eğitimi de yıllar içerisinde yenilenerek, eczacı adaylarına en iyi eğitimi verebilmek amacıyla geliştirilmektedir.
Bu nedenle, özellikle “Avrupa Birliği'ne Uyum Yasaları” olarak bilinen düzenlemeler kapsamında pek çok değişikliğe gidilmiş, Yüksek
Öğretim Kurumu önderliğinde devam eden “Bologna Süreci” ile de iyileştirmeler yapılmaya çalışılmıştır.
Türkiye'nin örnek aldığı eğitim programları, genellikle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yürütülmekte olan eğitim programlarıdır. Bu
nedenler söz konusu programların kapsamlı bir şekilde incelenmesi, ülkenin şartları göz önüne alınarak uyumun sağlanması büyük
önem taşımaktadır.
Eczacılık mesleği içerisinde önemli bir yeri olan etik eğitiminin de bu bağlamda ele alınması gerekmektedir. Türk Toplumu'nun
mevcut yapısı ve özelliklerine göre, örnek alınacak etik eğitiminin şekillendirilmesinin zorlu bir süreç olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışma kapsamında, Türkiye'nin de örnek aldığı eczacılık eğitimi programları arasında yer alan Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin
eczacılık fakültesi eğitim programları ele alınacak, bu programlar içerisinde etik eğitimi ile ilgili derslerdeki konu başlıkları kapsamlı
olarak incelenecektir. Böylece, mevcut programlarımızdaki üstün ve/veya eksik yönlerin ortaya konması amaçlanmaktadır.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Hemşirelik Eğitim Programlarında Etik Eğitiminin Yeri

Seyhan DEMİR KARABULUT1, Serap ŞAHİNOĞLU2
1
Bil. Uzm. Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşireliği Bölümü
2
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Hemşire, hastaların sağlığına kavuşması, sağlıklı bireyin esenliğinin devam ettirilmesi için hizmet veren sağlık ekibinin temel
üyelerinden birisidir. Hemşirelik bakımı ise, toplumdaki her bireyin yaşamının herhangi bir döneminde gereksinim duyduğu ya da
duyacağı hizmettir.
Hemşirelerin kaliteli bakım sunabilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması, bakımın insani ve ahlaki yönü konusunda duyarlı
olması ve meslek ahlakına uygun hizmet sunması gereklidir. Hemşirenin, bu hizmeti sunarken İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi'nin 25. Maddesinde belirtilen temel insan haklarından olan sağlık hakkının korunmasında, eşit, sürekli, nitelikli sağlık
hizmetinin sağlanmasında etik sorumlulukları bulunmaktadır. Ayrıca 2011 tarihli “Hemşirelik Yönetmeliği'nde de meslek ahlakının
önemi vurgulanmış ve “hemşire tüm uygulama ve işlemlerini etik kurallar doğrultusunda yapar” maddesine yer verilmiştir. Belirtilen
gerekçeler ve hemşirelerin mesleklerinin gereklerini yerine getirirken tutum ve davranışlarının ahlaki değerleri gözeterek
gerçekleşebilmesi ancak çok iyi yapılandırılmış bir etik eğitimi ile mümkün görünmektedir.
Etik, hemşirelik eğitimin önemli bir parçasıdır. Çünkü hemşirelerin etik kararlar verebilmesi ve nasıl davranmaları gerektiğini bilmesi
için zorunludur. Hemşirelerin etik kararlar verebilmesi ancak hemşirelik eğitim programlarından mezun olmadan önce kendi ahlaki
değerlerini tanıyıp, kontrol edebilmeleri ile mümkün olabilecektir. Ayrıca hemşireler gün geçtikçe özellikle hasta bakımından
kaynaklanan çeşitli etik sorunlarla daha sık karşılaşmakta ve bu nedenle hemşire eğitiminde, etik konular giderek daha da önemli bir
yer oluşturmaktadır.
Hemşirelikte etik eğitimi yalnızca hemşirelik mesleğine olumlu katkı sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda hemşire – hasta ilişkisini
de geliştireceği öngörülebilir. Bu nedenle bu sunuş kapsamında, hemşirelik programlarındaki etik dersi değerlendirilerek, önerilerde
bulunulacaktır.

* Kaynakça verilmiştir. Tam metinle birlikte basılacaktır.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Farmasötik Biyoteknoloji ve Biyoetik

Prof. Dr. Türkan ELDEM
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Canlı sistemlerin ve bunların bileşenlerinin faydalı ürün ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılması olarak tanımlanan biyoteknoloji,
ilaç üretim teknolojileri, yeni ilaç molekülleri ve biyobelirteçlerin keşfi-geliştirilmesi ile ilaç endüstrisinde değişime ve hastalıkların
tedavisinde önemli ilerlemelere neden olmaktadır. Biyoteknolojik araç-yöntemleri kullanan bilim alanlarını etkisine alan
biyoteknoloji eczacılık bilimlerinde mültidisipliner yapıda farmasötik biyoteknoloji bilim alanının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Günümüzde farmasötik biyoteknoloji ürünleri arasnda rekombinant protein ilaçlar, monoklonal antikorlar, aşılar, DNA aşıları, ileri
tedavi tıbbi ürünleri (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği ürünleri, kombine ileri
tedavi tıbbi ürünleri), kök hücre kökenli ilaçlar ve ürünleri, biyobenzer ilaçlar, biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaç-tıbbi cihaz
kombinasyon ürünleri, in vitro diagnostikler ve bireysel ilaçlar yer almaktadır. Biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaç ve ürünlerin üretim
teknolojileri, kalite güvenceleri ve bu kapsamda yer alan işlemler, preklinik- klinik araştırmaları, riske dayalı ruhsatlandırılma
süreçleri, kalite risk yönetimi, biyogüvenlik, etik-biyoetik ilkeler, yasal düzenlemeler ve iyi uygulamalar farmasötik biyoteknolojinin
başlıca araştırma alanları arasında bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitiminde yer alan farmasötik biyoteknoloji derslerimiz ile ilgili güncelleme,
Bologna sürecinden önce, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde önerilmiş ve kabul edilen derslerin uygulamasına 20122013 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Bu bağlamda “Farmasötik Biyoteknoloji” zorunlu dersi ve “Farmasötik Biyoteknolojide
Üretim ve Uygulama İlkeleri” ve yeni açılan “İleri Farmasötik Biyoteknoloji ve Biyoinformatik” seçmeli derslerimizin içeriğinde
farmasötik biyoteknoloji alanındaki temel bilgiler ile birlikte kök hücre kökenli ilaçlar, ileri tedavi tıbbi ürünleri, ileri tedaviler, omiks
teknolojileri, biyoinformatik, bireysel ilaçlar, genetik testler, biyonanoteknoloji, biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçların, ürünlerin ve
kombinasyon ürünlerinin özellikleri ve bunların klinik araştırmalar dahil olmak üzere sağlık sisteminde eczacının görev ve
sorumlulukları, iyi klinik uygulamalar, biyogüvenlik, etik ve biyoetik ilkeler konuları yer almaktadır.

Bu sunumda, bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olan ilaç/tıbbi ürün, tıbbi cihaz ve kombinasyon ürünlerindeki yasal
düzenlemeler çerçevesinde güncellenen farmasötik biyoteknoloji alanındaki bilginin, etik ve biyoetik ilkelerin anlaşılmasındaki
önemi ve eczacılık lisans eğitimindeki rolü tartışılacaktır.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Biyoteknolojik Çalışmalarda Etik Eğitimi ve Etiğin Geleceği

Sebahat TEKCAN
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Geçmişte ve günümüzde, biyoteknolojik araştırmalarda, etik konuları hep ön plandadır çünkü biyoteknoloji biliminde ortaya
çıkartılması hedeflenen ürün, doğrudan insanı hedef almaktadır. Dolayısıyla bilimsel araştırmalardaki gelişmelerle birlikte bu
konulardaki etik sorunlar da teknolojideki ilerlemeye paralel olarak artış göstermektedir. Sosyal bilimciler tarafından, biyoteknolojik
çalışmaların temelinin, doğal olarak gerçekleşen olaylara müdahale olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle de bu çalışmalar, etik bir
boyut içermektedir ve sonuçları açısından tartışmalı bir alan olarak, diğer alanlar tarafından gün geçtikçe daha çok incelenmektedir
ve incelenmesi de elzemdir, çünkü toplum sağlığını ilgilendiren konular şansa bırakılamayacak kadar önemlidir. Diğer yandan bu,
biyoteknolojik çalışmaların yapılmasının zorunluluğu gerçeğini de değiştirmemektedir. Bu bağlamda, biyoteknolojik araştırmalar,
pek çok konuda hayatımızı iyileştirecek gelişmeler ve kanser gibi insan hayatını tehdit eden çeşitli sağlık konularında oldukça başarılı
sonuçlar alınmaktadır ve birçok diğer konuda da halihazırda yapılan çalışmalar, umut vaat etmektedir. Bu bağlamda, bu alanda
yapılan çalışmalar ışığında vaat edilenlerin pek çoğunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği yapılan çalışmalar ışığında söylenebilir.
Ancak bu çalışmalarda gelişen teknolojiyle birlikte, çevre ve insan sağlığı, insan emniyeti ve insan güvenliği ile ilgili pek çok bilinmezi
barındırmaktadır. Dolayısıyla, biyoteknoloji alanındaki gelişmelere ilişkin olarak bu alanlardaki araştırıcıların yapması gereken
öncelikli görev, yeni teknolojilerin yarar ve zararlarının insan ve diğer canlıların sağlığı odaklı olarak somut veriler ışığında
düzenlenmesi yönünde adımlar atılmasını sağlamaktır. Bu nedenle de özellikle biyogüvenlik ve biyoetik ile ilgili kurumlara daha çok
önem verilmeli ve bu alanlardaki çalışmalara ağırlık verilmesi teşvik edilmelidir. Belirlenen ölçülerde biyoteknolojik araştırmaların
yapılmaya devam edilmesi toplum yararına olacaktır ve bu bağlamda, bu ölçülerin belirlenmesi için daha çok araştırılması şarttır.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Ulusal Biyoetik Veri Tabanı Projesi

Arş. Gör. Dr. Celalettin GÖÇKEN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Bilginin kontrol edilemez biçimde artmaya devam ettiği günümüzde her şeyi bilmek, imkânsız olduğu gibi gereksizdir de. Bu nedenle,
herhangi bir konuda amaca yönelik doğru ve güncel bilgiye “nasıl ve nereden” ulaşılacağını bilmek önem kazanmıştır. “Düzenli
bilgiler topluluğu” anlamına gelen veri tabanları, birbiri ile ilişkili verileri sistematik biçimde depolama ve sorgulama sistemleriyle
donatılmış arşivlerdir ve bilgiye ulaşmada çok önemli işlevleri olan araçlardır.
İşbirliği ve iletişimin, her alanda olduğu gibi akademik dünyada da vazgeçilmez hale geldiği bir çağda yaşıyoruz. Bilim insanlarının - en
azından kendi alanlarındaki - diğer bilim insanlarını tanımaları, onların yaptığı çalışmaları takip etmeleri, belli konularda tecrübeli
olanların, bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıyla tecrübelerini paylaşmaları, akademik gelişimin temel ögelerindendir.
Ülkemizde, gerek biyoetik alanında çalışan gerekse de bu alana ilgi duyan bilim insanlarının sayısının her geçen gün artması; bununla
birlikte akademik ve sosyal etkileşimin aynı hızda olmaması, bu alanda yapılan çalışmaları takip etmenin yanı sıra, bilim insanlarının
birbirleri ile iletişim ve işbirliği halinde olabilmelerini de oldukça güçleştirmeye başlamıştır.
Bu anlamda, biyoetik çatısı altında toplayabileceğimiz ulusal bilgi alanlarına gereksinim artmıştır. Bu bağlamda; fakülteler, enstitüler,
lisansüstü eğitim programları, yayınlar, araştırmalar, akademisyenler, öğrenciler gibi bileşenler hakkında sistematik, güncel ve
işlevsel bilgiyi barındıran, aynı zamanda akademik iletişim ve işbirliğine olanak sağlayan ulusal bir veri tabanının olmaması önemli bir
eksiklik olarak görülmektedir.
Bu sözel bildiride, bu önemli eksikliği gidermek ve özellikle benzer ilgi alanları olan bilim insanlarının iletişimine ve tecrübe
paylaşımlarına olanak sağlamak üzere tasarlanan Ulusal Biyoetik Veri Tabanı Projesi'nin tanıtımı amaçlanmıştır.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

“Tıpta İnsan Ve Etik” Eğitimi 12 Yıllık Deneyim: Gözlemler ve Veriler

Öğr. Gör. Dr. Gürkan SERT
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

2001 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Klinik Uygulamalara Giriş 2 başlıklı programı Dönem 2 öğrencilerine
yönelik olarak “Temel Klinik Beceriler, “Tıpta İnsan” ve “Kanıta Dayalı Tıp” başlıklarından oluşmaktadır. Bu program içerisindeki tıp
etiği eğitimi “Tıpta İnsan” başlığı altında (Tıpta İnsan/Etik) ismi ile 8 saatten oluşmaktadır. Bu eğitim yaklaşık olarak 25 öğrenciden
oluşan 4 ayrı öğrenci grubuyla yürütülmektedir.
Eğitimin klinik öncesi eğitim programının içeriğinde olması nedeni ile tıp etiğinin temel konularının ana hatlarının belirlenmesi ve bu
konulara duyarlılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede tıp etiğinin temel konuları; yaşamın başlangıcındaki etik sorunlar,
tıbbın uygulanmasındaki etik sorunlar, yaşamın sonundaki etik sorunlar sistematiği ile değerlendirilmekte, Türk tıp hukukunun,
insan hakları ve tıp etiği ile ilgili uluslararası belgelerin konulara yaklaşımı konusunda bilgiler aktarılmaktadır.
Sözlü bildiride, bu eğitimin başladığı yıldan itibaren yürütülmesinde ve değerlendirilmesinde karşılaştığımız güçlükler ile
öğrencilerimizden aldığımız olumlu ve olumsuz geri bildirimler çerçevesinde, eğitimin içeriği ve uygulanması ile ilgili geçirdiği
değişikliklerin yanı sıra öğrencilerin 2003 – 2004 eğitim yılından 2010-2011 eğitim yılına kadar sunduğu ödevler ile ilgili istatistiki
bilgiler sunulacaktır.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Özelinde Tıp Eğitimindeki Yerimiz

Doç. Dr. Elif ATICI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

“Toplum Sağlığı Kürsü”sü içerisinde 1978 tarihinde açılan Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü, bağımsızlığını 1981 yılında kazanmıştır.
Lisans dersleri 1978-1981 yılları arasında 6. yılda haftada 2 saat, 1981-1993 yılları arasında 3. yılda haftada 2 saat verilirken 19932001 yılları arasında 1. yılda toplam 30 saat (10 saat tıp tarihi-20 saat tıp etiği) verilmiştir. 2001-2002 eğitim-öğretim döneminde
kredili eğitim sistemine geçişle birlikte “Tıp Tarihi ve Deontoloji” dersi 3'e bölünmüş; “Tıp Etiği” dersi zorunlu ders kapsamına
alınarak 6 yıllık lisans eğitimi süresince 3. yılda verilmek üzere toplam 14 saate indirilmiş, “Tıbbi Deontoloji” ve “Tıp Tarihi” dersleri
ise seçmeli ders kapsamına alınmıştır.
Tıp etiği eğitiminin 14 saatle ve henüz hastayla temasın olmadığı klinik öncesiyle sınırlanması sadece temel kavramların ve genel
sorunların verilebildiği ve farkındalık yaratmayı amaçlayan ders içeriği oluşturulmasını gerektirmiştir. Bu durum hem meslek etiği
kurallarını gözeterek uygulayan hekimleri yetiştirmeyi amaçları arasında yer veren tıp eğitiminin hedeflerini karşılamakta hem de
meslek bilinci gelişmiş ve tıbbi uygulamaların yasal boyutundan haberdar hekimlerin yetiştirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bununla
birlikte etik değerleri yaşama geçiren, değer çatışmalarını çözme becerisine sahip hekimler yetiştirebilmek için klinik eğitim
içerisinde klinik etik eğitimi de yer almalıdır. Ancak lisans eğitimi süresinin artırılması fakültemiz eğitim programına uymamakta,
klinik dönem eğitiminde ise yer açılamamaktadır. Tıp etiği eğitimi içeriğini zenginleştirme ve mesleki uygulamaların yasal boyutuna
da yer verebilme adına 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde anabilim dalımızca 4 seçmeli ders daha açılmıştır: “Tıpta Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği”, “Hekim-Hasta İlişkisi”, “Sağlık Hukuku” ve “Hekim-Tıbbi Endüstri İlişkisi”. Açılan derslere öğrencilerimizin
yoğun talebinin olması sevindiricidir. Ancak öğrencilerimizi küçük gruplara bölmek olanaklı olmadığından uygulamaya dönük,
öğrencinin aktif katılımını artıran, tartışma odaklı bir eğitim sağlamak da zorlaşmaktadır.
Mesleki bilgi-beceri-değerlerin hekim kimliğinin sacayağını oluşturmasına ve her geçen gün tıp etiğine karşı ilginin, gereksinimin
artmasına karşın tıp etiği eğitiminin lisans programındaki yeri düşündürücüdür. Mesleki değerlerin özellikle tıbbın mekanikleşmesimetalaştırılması karşısında korunması ve teknolojik gelişimin getirdiği değer sorunları karşısında etik yaklaşım, etik sorunların
çözümü; yasal sınırların bilinmesi mesleki bilgi-beceri edinimi kadar gerekli olduğu kabul edilmekte ancak uygulamaya geçirilmesi
yetersiz olmaktadır.
Bu bildiriyle fakültemizde lisans düzeyinde tıp etiği eğitiminin geçirdiği sürecin değerlendirilmesi, eğitim programının içeriğinin
sunulması ve hedeflerimizin paylaşılması amaçlanmaktadır.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği Ders Programı Tanıtımı

Yrd. Doç. Dr. Murat AKSU
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 öğretim yılında, 65 birinci sınıf öğrencisi ile Türkçe tıp eğitimine başlamıştır. Fakültemizde
tıp tarihi ve etik eğitiminin alan uzmanları tarafından yürütülmesine karar verilmiş ve aynı yıl Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
kurulmuştur. Anabilim dalı tarafından yürütülen ders programı 1. sınıfta tıp tarihi (20 saat) ve 2 (13 saat), 3 (15 saat) ve 4 (30 saat)
sınıfta ise tıp etiği başlığı altında toplanmıştır. Anabilim Dalı tarafından ayrıca 1. ve 2. sınıflarda Tıpta İnsan Bilimleri ders programı
yürütülmekte ve 2. ve 3 sınıflarda yer alan Bilimsel Araştırma Uygulamaları ders programında araştırma ve yayın etiği dersleri
verilmekte seçmeli uygulama katkısı sağlanmaktadır.
Anabilim Dalı tarafından yürütülen ders programında tıp etiği eğimi; hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini tanımlama ve ortaya
çıkabilecek klinik alanlara özel etik sorunları yorumlayabilme ve deontolojik düzenlemelerin farkındalığının sağlanması ve bilgi,
beceri, tutum değişikliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Dersler konu anlatımı, örnek vaka ve film tartışma yöntemleri
kullanılarak işlenmektedir. 4. sınıf bir tam hafta tıp etiği staj kurulu oluşturulması planlanmaktadır. Bu stajda tıp etiği ile ilgili ulusal ve
uluslararası düzenlemelerin ve önerilerin gözden geçirilmesi ve temel kavramların ele alınması, klinik ziyaretleri, klinisyen katılımı ile
oluşturulacak vaka tartışmaları ve anlatısal yöntemle gerçek olayların değerlendirileceği seminer saatleri düzenlenecektir. Staj sonu
sözlü sınavla değerlendirme yapılacaktır.
Tıpta İnsan Bilimleri ders programında zorunlu ders saati olarak planlanan etkinlikler anabilim dalı tarafından düzenlenmektedir.
Sosyoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, tarih, psikoloji, sanat ve edebiyat gibi disiplinlerden yararlanılarak; tıp fakültesi öğrencisine
bireye, topluma ve sağlığa dair bütüncül bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda program; İzmir Arkeoloji
Müzesi, İzmir Resim Heykel Müzesi, Ege Üniversitesi Doğa Bilimleri Müzesi gezileri, film ve kitap tartışma saatleri ve dört seminerden
oluşmaktadır. Ders programın tamamlanması ile öğrenciler sene sonu final sınavında sözlü değerlendirmeye alınacaktır.
Etik Eğitimi Sempozyumunda İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anabilim dalımız tarafından yürütülen tıp etiği ders programının
tartışmaya açılarak, Bologna Sürecinde tam adaptasyon için önerilerin alınması ve diğer örneklerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Tıp Etiği Eğitiminde Görsel Anlatım:
Kişisel Bir Çabadan Geçerli Bir Yöntem Geliştirme Arayışı
Doç. Dr. Selim KADIOĞLU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Bu bildiri tıp etiği eğitiminde görsel materyal kullanımı yönünde görece uzun zamandır sürdürülen bir yaklaşımın tanıtılması ve bir
yandan eleştiriye diğer yandan paylaşıma açılması amacıyla hazırlanmıştır. “Eğitlence”nin tıp etiği eğitimindeki yeri; kişisel
eğilimlerden-yatkınlıklardan eğitimci kimliğiyle yararlanmanın uygunluk derecesi; dilin olanaklarını kullanmak yerine alternatif
anlatım araçlarına yönelmenin kabul edilebilirliği gibi bir dizi temel husus da konuyla bağlantılı olarak tartışmaya açılmıştır.
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8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Profesyonellik Eğitiminde Etik ve İnsan Bilimleri, Acıbadem Üniversitesi Örneği

Yeşim Işıl ÜLMAN1, Muhtar ÇOKAR2, Nadi BAKIRCI3, Pınar TOPSEVER4, Fatih ARTVİNLİ5
1

Prof. Dr. Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Uzm. Dr. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
3
Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
4
Doç. Dr. Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
5
Yrd. Doç. Dr. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2

Çağdaş tıp eğitimi bir yandan kanıta dayalı tıp disiplinleri aracılığıyla hekim adayının bilimsel ve klinik yetkinlik kazanmasını
amaçlarken; diğer yandan, onun hastasının sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklı entelektüel ve ahlaki değerlerle
donanmasını da hedeflemektedir. Günümüzde sağlık bilimleri kapsamında etik eğitimi; sağlık profesyonelinin rolünü, görev ve
sorumluluklarını anlamanın ve öğrenmenin yanı sıra bir insan olarak hastayı tanıma ve ona saygı duyma olarak özetlenebilen
profesyonellik kavramı ile iç içe geçmiştir.
Bu bağlamda etik eğitimi tıp öğrencisinin bir meslek insanı olarak düşünme, duyma ve anlama biçiminde yetkinliğe ulaşmasını
desteklerken aynı zamanda kararlarında ve eylemlerinde erdemli olmayı amaçlayan karakter ve mesleki değerler gelişiminin bir
parçası olarak yer alır. Tıp eğitimi, bir yandan hekim-hasta ilişkisinde güveni koruma, hastaya iyilikle davranma, bilimsel dürüstlük,
cesaret ve fedakarlık, empati ve şefkat, doğruluk gibi erdem etiğinden; bir yandan da tüm bu değerlerin hekim adaylarına klinik karar
vericilikte somut olarak yol göstermesi için, insan onuruna ve bütünlüğüne saygı duymak, zarar vermemek, yarar sağlamak, birey
olarak hasta özerkliğine saygılı olmak, adil ve eşit davranmak gibi ilkeci etik yaklaşımdan yararlanır. Çağdaş profesyonellik anlayışı bu
bağlamda doğru olanı yapma ve yanlıştan uzak durma olarak özetlenebilecek, mesleki ve etik değerlerin ve karar vericiliğin birlikte
olgunlaşmasını savunurken; aynı zamanda sağlık profesyonelinin, toplumun sorunlarına duyarlı, toplumun ihtiyaçlarına yanıt
verebilen, toplum sözleşmesine uygun davranma sorumluluğuna da dikkat çeker.
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bu doğrultuda, profesyonellik ve iyi hekimlik uygulamasını sentezlemek amacıyla
geliştirilmiş, Klinik Tıp ve Mesleki Beceri (CMPS: Clinical Medicine and Professional Skills) Programı uygulanmaktadır. Program
“Klinik ve İletişim Becerileri”, “Sağlık ve Toplum”, “Tıp Etiği ve İnsan Bilimleri”, “Sağlıkta Araştırma” isimli dört ana gruptan
oluşmuştur. Çok disiplinli, öğrenciyi merkeze alan ve yaparak öğrenmeyi hedefleyen bu program içinde, “Tıp Etiği ve İnsan Bilimler”
dersi, bir yetkinlik alanı olarak, felsefe, tarih, edebiyat, sanat gibi geleneksel insani bilimler ile etik, sosyoloji, hukuk ve davranış
bilimlerinin etkileşerek bir araya geldiği özgün bir süreci ifade eder. Bu ders bir yandan modern tıbbın evrimini tarihsel bir bakış açısı
ile kavrayan tıp tarihi bilgilerinden yararlanırken; aynı zamanda, etik karar verme becerisini klinik akıl yürütme süreciyle
birleştirebilen uygulamalı bir öğrenim ortamı yaratmaktadır.
“Tıp Etiği ve İnsani Bilimler” dersinde, tıp öğrencisinin sağlığı bir insan hakkı olarak kavramasını ve biyoetik ilkeler ışığında adalet ve
eşitliğin sağlanmasında sorumluluk duygusunun geliştirmesi için uygun öğrenme ortamları hazırlanır. Bu ders, tıp öğrencisinin insan
onuruna saygıyı, insanın bedensel ve ruhsal bütünlüğünü gözetmeyi, zarar vermemeyi, yararlı olmayı, hasta mahremiyetinin ve
gizliliğin korunmasını, hekim-hasta ilişkisinde güven sağlamayı, bireyin özerkliğine ve hastanın kendi bedeni üzerinde karar
vericiliğine saygılı olmayı, aydınlatılmış onam almayı, ayrım gözetmemeyi, eşitlik, adalet ve hakkaniyet gibi temel etik ilke ve
kurallarını hekimlik uygulamasına aktarmasını sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır. Bildirimizde, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde,
entegre sistem içinde, insani ve mesleki çekirdek değerlerin ele alındığı, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi CMPS programının “Tıp
Etiği ve İnsan Bilimleri” dersi, uygulama ve ölçme değerlendirme yöntemleri ile ele alınacaktır.

* Kaynakça verilmiştir. Tam metinle birlikte basılacaktır.
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1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminde Etik

Prof. Dr. Leyla DİNÇ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Etik eğitimi, tüm meslek grupları için, özellikle sağlık meslek üyeleri için giderek önem kazanmaktadır. Sağlık meslek grupları içinde
sayısal olarak en geniş kitleyi oluşturan hemşirelerin klinik uygulamalarında etik sorunlarla artan bir sıklıkta karşılaşması ve Avrupa
Birliği'nin hemşirelik eğitimi için ön gördüğü direktifler içinde hemşirelerin meslek ahlakı bilgisine sahip olmaları gerekliliği
hemşirelik eğitiminde etik konulara yer verilmesini zorunlu kılmaktadır. Konuyla ilgili araştırmalar hemşirelikte etik eğitiminin
öğrencilerin ahlaki muhakeme yargısını ve etik karar verebilme becerisini geliştirdiğini ortaya koymaktadır.
Ülkemizde hemşirelik lisans programlarında etik konulara yer verilmektedir. Öte yandan ülkemizde hemşirelikte lisansüstü eğitim ilk
olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında 1968 yılında Bilim Uzmanlığı,1972 yılında ise
Doktora programları olarak başlamıştır ve lisansüstü programlarda da etik eğitimine yer verilmektedir.
Bu bildiri kapsamında ülkemizde hemşirelik lisans ve lisansüstü programlarda etik konuların kapsamına ilişkin genel bir
değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, İnsani ve Sosyal Bilimler sektörü,
Bilim ve Teknoloji Etiği Bölümü tarafından önerilen Biyoetik Çekirdek Müfredat önerisi 8 çerçevesinde hemşirelik eğitiminde etik için
önerilerde bulunulmuştur.

* Kaynakça verilmiştir. Tam metinle birlikte basılacaktır.
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Hemşirelikte Etik Eğitimi:
Türkiye Ölçeğinde Bir Değerlendirme ve Öneriler
Meltem AKBAŞ
Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik eğitimi, kuramsal dersler ile uygulama ortamlarındaki çalışmaların dengeli ve uyumlu bir bileşimi ile sağlanır. Dünyada ve
Türkiye'de bu eğitimle ilgili düzenlemeler, hasta güvenliğinin temin edilmesi bakımından mezunların mesleğin temel yapısı ve
ilkeleri, meslek etiği, sağlığın temel ilkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede
hemşirelik eğitim programında yer alması gereken derslerin başında meslek etiği yer almaktadır
Hemşirelik bakımı, iki kişinin bedensel, zihinsel ve sosyokültürel yollarla karşılıklı etkileşimini içeren; bilimsel, etik, estetik ve
profesyonel olarak bireysel özelliklerin ortaya konduğu bir kişilerarası süreçtir. Sağlık bakım sisteminde, birçok etik sorun insana,
insan onuruna, insan haklarına saygı ve özen gösterme konusunda yaşanan eksikliklerden-yanlışlıklardan kaynaklanmaktadır.
Hemşire, bu farklı sorunları deneyimleyen bireylere ve onların yakınlarına, farklı gereksinimlerinin bilincinde olarak ve duyarlılıkla,
meslek ahlakına uygunlukla, bilgiyle, beceriyle, sabırla ve empatiyle yaklaşmalıdır. Profesyonel hemşirelik uygulamalarının esasını,
bir yandan estetik, altruizm, eşitlik, insan onuru, dürüstlük ve gerçekçilik değerleri diğer yandan tıp etiği ilkeleri, kuramları, kuralları
ve karar verme yöntemleri belirler.
Genel olarak profesyonellikte ve özel olarak bakım verme mesleğinde, etik bilgi ve davranış, kuramsal ve uygulamalı eğitimle
kazanılır. Sınıflara dağıtılacak bu eğitime ilk sınıfta Hemşirelik Esasları derslerinde yapılacak basit vaka analizleri ile başlanabilir. İkinci
yıl bağımsız etik dersi verilmesi ve uygulamalı derslerde de vaka çalışmaları yapılması uygun olabilir. Sonraki yıllarda öğrencilerden,
klinik karar verme süreçlerini analiz etmeleri istenebilir ve sağlık sorunlarının çözümü konusundaki bilgilerinin giderek artışına koşut
olarak etik karar verme konusunda da yetkinleşmeleri sağlanabilir. Böyle bir eğitim bağlamında yazılı ve sözlü vaka analizleri, grup
çalışmaları ya da sınıf tartışmaları araç olarak kullanılabilir.
Bu bildiri, doktora tez çalışmam [Akbaş M. Hemşirelik Eğitiminde Etik. Danışman: İ Tuncer. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Doktora Tezi. Adana 2010.] çerçevesinde yürüttüğüm ülkemizde hemşirelik eğitiminde verilen etik
dersleri konusundaki araştırmanın verilerinin özet halinde aktarımı ve genel olarak değerlendirilmesi olmanın yanı sıra konuyla ilgili
literatür ve var olan durumu birlikte göz önüne alarak geliştirilen önerileri de içermektedir.
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1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Etik Eğitiminde Bir Üniversite Örneği "Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Tıp
Fakültesi Eğitim Müfredatında Etik "
Öğr. Gör. Şerife YILMAZ GÖREN
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle son yıllarda, bütün mesleklerde olduğu gibi tıp ve hemşirelik uygulamalarında da
etik kavramı büyük önem kazanmıştır. Bu gelişmeler sağlık sisteminin en önemli unsurları olan hemşireler ve doktorların etik
problemlerle sıklıkla karşılaşmasına neden olmaktadır. Hemşire ve doktorların karşılaştıkları etik problemleri çözmesinde mezuniyet
öncesi eğitim önem arz etmektedir.
Sağlık profesyonelleri olan hemşire ve doktorların etik kararlar verebilmeleri, öncelikli olarak eğitim programlarından mezun
olmadan önce kendi ahlaki değerlerini tanıyıp, kontrol edebilmeleri ile mümkündür. Bunun yanı sıra öğrencilerin etik ilkeler
doğrultusunda etik karar verebilmeleri için ders müfredatı içinde etik derslerinin yer alması önemlidir.
Bu çalışmada Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu- Hemşirelik ve Tıp Fakültesinde ders müfredatlarında etik eğitimindeki mevcut
durum değerlendirilecektir
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1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Tıp Etiği Konularına Yönelik İlgi Düzeyleri:
Etik Dersi Almamış Hemşirelik Öğrencileri Üzerinde Bir Pilot Çalışma
Rana CAN1, Selim KADIOĞLU2, Melike ÖZTÜRK3
1

Yar Doç Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu
Doç Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
3
Öğretim Görevlisi, Doktora Öğrencisi. Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu
2

Tıp etiği, sağlık mesleklerine özgü etkinliklerin yürütülmesini düzenleyen bir araç olmanın yanı sıra sadece sağlık çevrelerinde değil
başta hukuk ve felsefe olmak üzere farklı disiplinlerin mensupları arasında ve toplum genelinde ilgi gören değer tartışmalarını içeren
kuramsal bir boyuta da sahiptir. Bu bağlamda sağlık mesleklerinin eğitiminde tıp etiği derslerinin bir yandan mesleği “iyi” icra etme
duyarlılığını ve becerisini kazandırma diğer yandan mesleğin kültürel boyutunun önemli bir unsuru olan mesleki değerler ve değer
sorunları hakkında belli bir bilgi ve bilinç düzeyi sağlama gibi iki işlevi bulunmaktadır.
Tıp etiğinin geniş bir ilgi alanına ve dolayısıyla kapsamlı bir birikime sahip olması buna karşı eğitim programlarında tıp etiği derslerine
ayrılan sürenin ister-istemez sınırlı kalması, derste aktarılması uygun olacak konular arasında eleme-seçme yapma sorununu
gündeme getirmekte; yukarıda söz konusu edilen iki işlevi birden sağlama kaygısı bu seçimi zorlaştırmaktadır. Bu noktada dersi takip
edecek öğrencilerin anlatılabilecek konulardan hangilerine ne ölçüde ilgi duyduklarının bilinmesinin, anılan zor seçime yardımcı
olacağı ve daha ilgiyle izlenecek bir program şekillendirmeyi sağlayacağı düşünülebilir.
Böyle bir düşünceden hareketle yola çıkan çalışmamız çerçevesinde farklı sağlık mesleklerinin eğitimini almakta olan ve henüz tıp
etiği dersi görmemiş öğrencilerin başlıca tıp etiği konularına ilgi derecelerini belirlemeye yönelik bir veri toplama formu
hazırlanmıştır. Elli konu başlığı içeren formun ilk uygulamasının 2013-2014 eğitim yılı başında Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri üzerinde yapılması; sempozyumda bu pilot çalışmanın sonuçlarının
sunulması ve katılımcıların veri toplama aracıyla ilgili eleştirilerinin ve önerilerinin alınması planlanmıştır.
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Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Eğitiminde Eğitim Materyalleri ve Etik
Yaklaşım
Şükran SEVİMLİ1 , İlkay GÜNER2
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Amaç:
Bu araştırmanın amacı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitim konusunda; drama, sözlü ve
bilgisayar destekli dersler, hasta başında eğitim, etik yaklaşım konularında görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem:
Araştırmanın amacına uygun 17 soruluk bir anket hazırladık ve toplam 401 öğrenciye verdik. Ankete katılanların demografik
nitelikleri ile eğitim sürecinden bekledikleri arasında bir fark olup olmadığını da tespit etmek amacıyla verilerin frekansları alınmış ve
Mann-Whitney U testi uygulanmış ve istatistiksel olarak anlamlı olan sonuçlar yorumlanmıştır.
Bulgular ve Sonuç:
Bu araştırmanın sonuçlarına göre ders materyalleri kullanımının yararları konusunda kız ve erkekler arasında istatistiksel açıdan
anlamlı fark olduğu görülmüştür. Erkek öğrenciler bilgisayar-drama destekli eğitimi daha yararlı bulduklarını ifade etmişlerdir.
Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu eğitmenlerin etik prensipler çerçevesinde yer alan yaklaşımları ve uygulamaları öğrencilerin
bu yaklaşımları benimsemesine önemli katkı sağlamasıdır. Bu araştırmanın sonuçları öğrencilerin öğrenme stillerini dikkate alan
eğitim programları ve materyalleri teknik derslerin yanı sıra etik kavram ve uygulamalarının benimsenmesinde yararlı olacağını
ortaya koymaktadır.
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Tıp Etiği Eğitimi ve Adalet

Oya ÖGENLER1, Hüseyin SELVİ2
1

Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Mersin Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

2

Bu çalışmada, tıp etiği eğitiminde yer alan ve hekim hasta ilişkileri çerçevesinde irdelenen “adalet” kavramına farklı bir bakış açısı
getirmek amaçlanmaktadır.
Tıp etiğinin temel ilkelerinden birisi olan “adalet ilkesi'' Biyoetik Terimleri sözlüğünde ''temel hak ve ödevlerin, sosyal yararların ve
yüklerin paylaşımı sırasında hiç kimseye karşı rastgele ayrımcılık yapılmayacağını belirten ilkedir” şeklinde tanımlanmaktadır.
“Adalet ilkesi” Tıp Fakültesinde Tarihi ve Etik dersinde işlenmektedir. Bu ilkenin anlatımıyla hekim hasta ilişkileri çerçevesinde tıbbi
kaynakların hastanın/başvuranın gereksinimleri doğrultusunda eşit ve dürüst biçimde dağıtılmasının ve ayrımcılıktan uzak bir
yaklaşımı benimsemelerinin gerekliliği öğrencilere aşılanmaya çalışılmaktadır.
Etik eğitiminin başarısı hekim adayının hedeflenen tutarlı davranışları sergilemesiyle mümkündür. Ancak akademik başarıdan
kastedilen okul tarafından takdir edilen notlar ve test puanlarıyla belirlenen beceri ve bilgilerin kazanılmasıdır.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar tıp fakültesi öğrencilerinin sahip oldukları sosyoekonomik olanak ve alışkanlıkların akademik başarı
üzerinde rol oynadığını göstermektedir. Bu durum öğrenciler arasında eğitimde fırsat eşitsizliğine yol açmaktadır. Bu bağlamda farklı
bir açıdan düşünüldüğünde hekim adaylarının akademik başarıları üzerinde rol oynayan ve fırsat eşitsizliğine yol açan değişkenler
“adalet” kavramı kapsamında irdelenebilir.

23

8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Tıp Etiği Eğitiminde Medikal Antropolojinin Yeri

Yrd. Doç. Dr. Gülkızılca YÜRÜR
Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Hasta-doktor karşılaşmalarında yaşanan kültürel gerilimler, hastalığa yaklaşım konusunda ortak bir anlam geliştirilmesi ve medikal
müdahalelerin hasta tarafından doğru anlaşılmasının önemini ortaya koymaktadır. Medikal antropoloji yöntemleri yaş, cinsiyet,
inanç, etnisite ve sosyoekonomik kimlik açısından farklı hastalara verilen sağlık hizmetlerinde eşitsizlik oluşmaması; hastalarıyla
şeffaf ve adil ilişkiler geliştirebilecek hekimlerin yetişmesi için, fayda sağlayabilir. Bu yöntemlerin tıp öğrencilerine tanıtılmasındaki
temel amaç, öğrencilerin etnosentrik bir yaklaşımdan uzaklaşarak, kendi mesleki bakış açılarının ve ait oldukları sosyal kimliklerin
ötesini görebilmesidir. Hasta ve hekim ilişkilerinin yanı sıra, sağlık alanında başvurulan yerel şifa gelenekleriyle, biyomedikal
kültürün karşılaşmaları da, medikal antropolojinin sunduğu verilerin faydalı olabileceği alanlardır. İnsanlar şifa ararken çeşitli
yöntemleri bir arada kullanmakta sakınca görmemektedir. Antropologların araştırmalarıyla, hekimlere başvuran hastaların aşina
olduğu ve hastalık durumlarında başvurduğu çeşitli şifa gelenekleri, ait oldukları kültürel yapıların içinde, anlaşılır hale gelmektedir.
Hastaların tedavi seçimlerini anlamak ve farklı iyileştirme geleneklerinin dilini çözmek, yetişmekte olan hekimler ile, hastaları
arasında oluşabilecek yabancılaşmanın önünü kesebilir. Hekim hasta ilişkisinde ve bir meslek grubu olarak hekimlerin, Türkiye
toplumlarıyla ilişkilerinde daha fazla tahammül, konuşma zemini ve işbirliği oluşturulmasına katkıda bulunabilir.
Bu bildiride, tıp etiği programlarının, medikal antropolojinin temel kavramları, çalışma alanı ve yöntemlerini içeren giriş derslerini
seçmeli olarak sunması, önerilmektedir. Bildiriyle, tıp öğrencilerine yönelik bir medikal antropolojiye giriş dersinin Türkiye'deki tıp
fakültelerinde nasıl tasarlanabileceği, ABD'deki eğitim programlarından örneklerle tartışılacaktır. Çok kültürlü bir yapıya sahip
ülkemizde, medikal antropolojinin nasıl okutulacağı ve uygulamalı çalışmalarla desteklenerek, tıp öğrencilerinin “kültürel yetkinlik”
(cultural competence) geliştirmesine nasıl katkıda bulunabileceği konusu, bildirinin odak noktasını oluşturacaktır.
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Tıp Etiği Eğitimi Perspektifinden Bologna Süreci

Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN1, M. Cumhur İZGİ2
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2

AB üyesi ve aday 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimle ilgili bakanlarının toplantısının ardından 2000 yılında yayımlanan Bologna
Bildirgesinde, entelektüel, kültürel, sosyal, bilimsel ve teknolojik olarak bütünsel bir Avrupa gereksinimi doğrultusunda Avrupa
Yükseköğretim Alanı oluşturulması amacına yönelik olarak bir dizi reformların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. AB ile bütünleşme
çabalarını sürdüren Türkiye'de de üniversitelerin kökten ve çok boyutlu dönüşümüne yol açacak olan Bologna süreci, temel olarak
üniversitelerin hem sanayiye uygun emek gücünü, ürünleri ve yenilikleri yaratmak hem de ilgili araştırmaları üretmek açısından
sermayeyle eklemlenmesini gerektirmektedir. “Avrupa yükseköğretim sisteminin uluslar arası alanda rekabet edebilir düzeye
yükseltilmesi” ana hedefi çerçevesinde üniversitelerin “paydaşları” olan sanayiciler, yerel-ulusal yöneticiler, kamu otoriteleri,
öğrenciler ile birlikte nitelikli emek pazarının oluşturulması için “ortak” kararların verileceği bu süreç, hizmet sektöründe “kalite
güvencesinin sağlanmasını” da öngörmektedir.
Eğitim sürecinde üretilenin “insan” mı yoksa “emek gücünün niteliği” mi olduğu sorusu başta olmak üzere çeşitli açılardan
tartışılmakta olan Bologna süreci, ilgili öteki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de amacına ve ruhuna uygun olarak sağlığın ve eğitimin
metalaştırılması süreciyle birlikte yürütülmekte; tıp fakültelerindeki eğitim programları bu temel üzerinde şekillendirilmektedir.
Hekim adaylarında mesleki uygulamaların mesleki değerler çerçevesinde gerçekleştirilmesine yönelik bilgi, beceri ve tutum
geliştirme amacını taşıyan tıp etiği eğitimi açısından Bologna sürecinin hedefleri, temel dayanakları, yapısal özellikleri ve üreteceği
sonuçlar tartışılmaya muhtaç görünmektedir.
Bu çalışmada söz konusu sürecin, tıp etiği eğitiminin çekirdek müfredatlarda belirlenen hedefleri ve biyomedikal etiğin temel ilkeleri
doğrultusunda, bilim ve üniversitenin kavramsal analizi eşliğinde, kuramsal ve uygulamaya dönük yönleriyle sorgulanması
amaçlanmıştır. Bu bağlamda bilimin ve üniversitelerin işlevi, tıpta araştırma-geliştirme çalışmaları, tıbbi bilgi üretimi ve kullanımını
belirleyen etkenler, sağlıkta “kalite” ve “pazar dinamikleri”, kamusal sağlık hizmetlerinin sunumu, özerklik, hizmetlere erişimde
“hak” kavramının ele alınması planlanmıştır.
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Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete İlişkin
Görüşleri
Selin YÜCEL1, Ziya DAĞLI2, Funda Gülay KADIOĞLU3
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Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi
Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

2
3

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir kurbanı olan ve bu konunun simge ismi haline gelen Dr Ersin Arslan'ın vefatının birinci
yıldönümü nedeniyle Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin Diş Hekimliği Etiği dersinde bir anma ve
eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Şiddet olgusu hakkında farkındalık yaratmayı hedefleyen bu eğitim çerçevesinde öğrencilere şiddete
ilişkin açık uçlu sorular yöneltildi. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 20 öğrencinin kimliklerinin afişe olmaması ve öğrencilerin
soruları rahatça yanıtlayabilmesi için cinsiyet ve yaş bilgilerinden başka demografik bilgi sorusuna yer verilmedi.
Niteliksel formattaki bu pilot araştırmada öğrenciler “şiddet nedir?”, “şiddete maruz kaldınız mı?”, “şiddete tanıklık ettiniz mi?”,
“sağlık çalışanına uygulanan şiddet haklı çıkarılabilir mi?”den oluşan toplam 4 adet açık uçlu sorunun cevaplarını bir ders saati
süresince yazdılar. Yanıtların tamamlanmasını takiben öğrenciler, sağlık çalışanına yönelik şiddetin nedenlerinin ve çözüm
önerilerinin neler olabileceği üzerinde tartıştılar.
Çalışmamızda, şiddete ilişkin bu niteliksel araştırmanın sonuçlarına yer verilmiş ve ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik şiddet öğrenci
bakış açısıyla irdelenmiştir.
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Hemşirelik Etik Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Seyhan DEMİR KARABULUT1, Serap ŞAHİNOĞLU2
1
Bil. Uzm. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşireliği Bölümü
2
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Hemşireler için uygulanacak etik eğitiminin iki amacı olmalıdır: İlki öğrencilerin mesleki etik gerektiren durumları anlamaları ve
farkındalıklarını artırmak, ikincisi ise ahlaki değerlendirme ile ilgili gerekliliklere daha iyi yanıt vermelerini sağlamaktır (Holland
1999). Bu da ancak doğru karar verilmiş öğretim yöntemlerinin kullanılması ile olanaklı olabilecektir.
Etik eğitimi müfredatı belirlenirken amaca uygun öğretim yöntemlerinin belirlemek ve uygulamak eğitimin sonuçları açısından
oldukça belirleyici olabilmektedir. Yapılan çalışmalar hemşirelik etik eğitiminde genellikle benzer öğretim yöntemlerinin
kullanıldığını göstermektedir. Örneğin İngiltere'de yapılan bir çalışmada dersler, seminerler, özel dersler ve vaka çalışmalarının,
sağlık hizmetleri etiği eğiticilerinin % 90'ından fazlası tarafından kullanıldığını göstermektedir (Parsons ve ark. 2001). Yine
Macaristan'daki hemşirelik eğitim programlarında, dersler, vaka çalışması, küçük grup tartışmaları, dramatizasyon ve
demonstrasyon sıklıkla kullanılan öğretim yöntemleri olarak belirtilmiştir. Görgülü ve Dinç (2007) tarafından Türkiye'de yapılan bir
çalışmada da % 100 sınıf tartışmaları, % 89,4 ders anlatma, % 73,6 vaka çalışmaları, % 36,8 küçük grup tartışmaları, % 26,3
dramatizasyon, % 10,5 demonstrasyon yöntemlerinin kullanıldığı bildirilmiştir.
Etik eğitiminde öğrencilerin pasif bir biçimde dinleyici olmaktan çıkıp, aktif katılımlarının mutlaka sağlanması gerektiği ve etik
eğitiminde hemşirelerin ahlaki özneler olarak ilişkilendirilmeleri üzerinde durulmaktadır
Bu çalışmada hemşirelik etik eğitiminde kullanılan yöntemler tartışılarak değerlendirilecektir.

* Kaynakça verilmiştir. Tam metinle birlikte basılacaktır.
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Etiği Eğitimi
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2000 yılında başlatılan tıp etiği eğitimi, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda
hazırlanmış program içeriklerine uygun olarak sürdürülmektedir. Anabilim Dalı ders programlarında temel ve ağırlıklı olarak tıp etiği
dersleri işlenmekle birlikte, alanın adı, etkinlik sınırları ve işlevi çerçevesinde tıp tarihi ve deontoloji konuları da yer almaktadır.
Eğitim programı 2010 yılına kadar tek öğretim üyesi tarafından yürütülmüş, 2010 ve 2013 yıllarında yapılan atamalarla öğretim
elemanı sayısı artarak üçe çıkmıştır.
Anabilim Dalı ders programı Dönem1'de 14 saatlik “Tıp Tarihi ve Felsefesi”, Dönem 3'te 12 saatlik “Tıp Etiğine Giriş”, Dönem 4'de 42
saatlik “Tıp Etiği” adı altındaki ders konularını içermektedir. “Tıp Tarihi ve Felsefesi” dersinde bilim tarihi, bilim felsefesi, tıp
metodolojisi, tıp tarihi metodolojisi, evrimsel yaklaşımla dünya ve ülkemiz tıp tarihi, hekim-hasta ilişkilerinin tarihi konuları
işlenmekte; 1. sınıf öğrencilerine tıp tarihi bilinci ve mesleki kimlik oluşumu yaratılmaya çalışılmaktadır. “Tıp Etiğine Giriş” dersinin
başlıca konuları tıp etiği kapsamındaki temel kavramlar, etik eğitimi, hekim andı metinleri, sağlıkla ilgili uluslar arası belgeler, Dünya
Hekimler Birliği Bildirgeleri, tıp etiği ve insan hakları ilişkisi temelinde sağlık ve hasta hakları, sağlık politikaları, tıbbi deontoloji
tüzükleri ve hekim sorumluluğudur. “Tıp Etiği” dersi ise genel ve özel tıp etiği konularının olgu tartışmaları eşliğinde dört döngü
halinde ayrıntılı olarak işlenmesine dayanmaktadır. Bu bağlamda temel etik ilkelerden etik yaklaşımlara, malpraktisten klinik
uygulama etiğine, organ aktarımlarından olağandışı durumlara, bilişim teknolojilerinden kadına yönelik şiddette hekim tutumuna
kadar çok geniş bir yelpazede hekimlerin karşılaşabilecekleri etik sorunlar ele alınmakta; bu eğitim sonucunda öğrencilerin etik
sorunları fark etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada Fakültemizde yürütülmekte olan tıp etiği eğitiminin amaç, hedef, içerik ve yöntemlerinin tanıtılması, değerlendirilmesi
ve karşılaşılan sorunların paylaşılması planlanmıştır.
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Tıp Etiği Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşım
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Modernizmin temeline yerleşen özne nesne ayrılığı, her türden var olanı bilen-öznenin karşısında bir bilme-nesnesi olarak
konumlamıştır. Bu durum, bilginin güç ile ilişkilendirilmesini de yeni bir bağlama taşımış ve en yüce değeri taşıdığı varsayılan etkinlik
olarak bilim, bir tür egemenlik kurma edimi haline gelmiştir. Bu sorunun bir uzantısı olarak olgunun kavramla buluşturulma
eksikliğinden söz etmek mümkündür.
Öznenin, nesneler ve nesne konumuna indirgediği diğer özneler üzerinde bilim dolayımıyla kurduğu tahakküm, modernizm eleştirisi
yapan çeşitli felsefi akımlar tarafından da sorgulanmıştır. Bu tarz sorgulamalar, akademik/ bilimsel çalışmalardaki, olguların
konumlandırılabileceği kavramsal dizgeden yoksun olma halini ya da pratiklerin belli kavram setlerine sıkıştırılma çabasını eleştirir.
Felsefileştirilemeyen deneyimler ya da deneyimleştirilemeyen teoriler, akademik çalışmaların bilimselliğini ve sistematik yapısını
sorunlu kılmaktadır. Bilgi üretme süreçlerinde uzmanlaşmanın desteklenmesi kısa vadede disiplinler arası bir iletişimin imkânsız
hale gelmesine neden olmuştur. Öyleyse melez bir düşüncenin açığa çıkarılması ve bilimler-arası iletişimin yeniden tesis edilmesi
adına, disiplinlerarası yaklaşım, eğitim süreçlerine de dâhil edilmelidir.
Bu bildiride disiplinlerarası yaklaşımın tıp etiği eğitimindeki işlevi tartışılmış ve deneyimin “klinik”, teorinin ise “sınıf” üzerinden
temsil edildiği bir metin düzenlenmiştir. Sistem içi uygulamalar sırasında bazı etik ilkeleri dışarıda bırakan pratiklerin mekânı olarak
kliniğin ve etiğin deneyimden yoksun teorisinin mekânı olarak sınıfın, melez bir düşünce içerisinde nasıl birlikte ele alınabileceği
tartışılarak disiplinlerarası bir yönelimle sınıfın kliniğe taşınması sorunu gündeme getirilmiştir.
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Tıp Etiği Eğitiminde Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme

M. Levent ÖZGÖNÜL1, M. Kemal ALİMOĞLU2
1
2

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Takım çalışmasına dayalı öğrenme (TDÖ), 5-8 kişilik öğrenci takımlarından oluşan kalabalık bir grupta, konunun uzmanı tek bir
eğiticinin yönetiminde bireysel ve takım düzeyinde öğrenmenin gerçekleşmesi için uygulamaya yönelik özel görevlerin bireyler ve
takımlar tarafından yerine getirilmesini gerektiren bir öğretim stratejisidir. Dünyada örnekleri olsa da ülkemizde ilk olarak Akdeniz
Üniversitesinde önümüzdeki eğitim döneminden başlayarak “Hasta Hakları”, “Hekim Hakları”, “Aydınlatılmış Onam” ve
“Malpraktis” başlıklı konuların TDÖ ile işlenmesi planlanmıştır.

TDÖ işleyiş planı:
-Programda bir gün, bu konular için tümüyle TDÖ etkinliğine ayrılmıştır.
-Stajın başında öğrencilere sistemin işleyişi anlatılacak, derse gelmeden önce çalışmaları için temel bilgileri içeren notlar
dağıtılacaktır.
-Öğrenciler akademik başarı ve cinsiyete göre karışık 8 kişilik takımlara ayrılacaktır.
-TDÖ günü öğrenciler notlarına çalışmış halde sınıfa gelecekler, oturum 10-12 çoktan seçmeli soru içeren sınavla başlayacaktır. Her
öğrenci, olgu çözümlemeleri için gerekli temel bilgilere yönelik hazırlanmış soruları yanıtlayacak; ayrılan sürenin sonunda kâğıtlar
toplanıp, takımların bir araya gelmesi istenecektir. Sonra aynı soru kâğıtlarından her takıma birer tane dağıtılıp, bu sefer takım
halinde yanıtlamaları istenecektir.
-Sınavların sonunda itiraz için birkaç dakika verilecek, öğrenciler notlarını karıştırıp itiraz edebilecekleri sorular olup olmadığını
araştırırken, eğitici takımlardan gelen cevap kâğıtların göz atıp sorunlu yerleri belirleyecek, bunlarla ilgili geribildirim verecek, bilgi
eksiği hissettiği yerlerle ilgili gerekirse kısa sunumlar yapacak veya bilgi aktaracaktır.
-Sınıfın gerekli bilgi düzeyine sahip olduğuna ikna olunca eğitici, bu bilgileri kullanarak çözmeleri için sınıfa olgu problemleri soracak,
her takım aynı anda aynı problemi çözmeye çalışacak ve ayrılan süre sonunda birer temsilci takım adına sunum yapacaktır. Sunumlar
sırasında konu etraflıca tartışılacak, eğitici gerektiğinde bilgi aktaracak, sonra yeni bir probleme geçilecektir. Problemler zorlayıcı,
tartışmayı tetikleyici olup; giderek karmaşıklaşan bir sırada verilecektir.
Yöntemin etkinliğini değerlendirmede öğrenci geribildirimleri yanında:
-Aynı eğiticinin klasik derslerindeki ve TDÖ oturumlarındaki öğrencilerin derse katılım düzeyi gözlemle belirlenecek,
-Aynı eğiticinin klasik ders ve TDÖ konularındaki öğrenci başarısı (staj sonu ve birinci yıl sonunda) belirlenecek ve karşılaştırılacaktır.
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Tıp Etiği Eğitiminde Temel Hedefler

Prof. Dr. Hanzade DOĞAN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Geniş çaplı yürütülen araştırmalar sonucunda ortak olarak tanınan ve kabul edilen temel hedefler ve yetkinlik söz konusudur. Belli
yetenekler ki bunlar uygun bilgi, beceri ve tutumları gerektirmektedir ve “The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada”
tarafından şöyle sunulmaktadır.
1.

Yetenekler

·

İlintili etik unsurları ve çatışmaları tanımak ve tanımlamak

·

Uygulamaya geçirebilmek için gerekli yöntemler

·

Profesyonel uygulamanın standartları ile tutarlı ve uyumlu davranış sergilemek

2.

Bilgi

·

Tıp Etiğinin temel ve giriş bilgisi

·

Tıp etiğinin ilintili prensipleri

·

Etik tartışmalarda ortak dil

·

Etik analiz yöntemleri

·

Etik Komiteler ve Etik Konsültanlar

3.

Beceri

·

Varolan etik durumla ilintili bilgiyi ortaya çıkarmak

·

Bilgiyi hem hasta hem de meslektaşlarla paylaşabilmek

·

Uygun bir yöntemle multidisipliner veya interdisipliner tartışmalarda yer alabilmek

4.

Tutum

·

Düzenli ve sürekli olarak profesyonel, kişisel, kurumsal ve sosyal komiteleri dengelemek

·

Güvene dayalı ilişkiler kurmak

·

Kişisel sınırları iyi tanımak

Bu sunumda yukarıda kabaca sözü edilen başlıklar ve diğerleri örneklerle beslenerek tartışılacaktır.
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Uygulamalı Aydınlatılmış Onam Alma Becerisi Eğitim Programının Geliştirilmesi:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi (2004-2013)
Mustafa Volkan KAVAS1, Neyyire Yasemin YALIM2, Serap ŞAHİNOĞLU3, Ahmet ACIDUMAN4, Berna ARDA5, Önder İLGİLİ6
1

Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
3
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
4
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
5
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
6
Uzm. Dr. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2

“Aydınlatılmış onam (AO) alma” başat hekimlik becerilerinden ve etik eğitiminin temel bileşenlerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nın girişimi ve katkısı ile 2004-2005 akademik
yılından itibaren Dönem-3 “Mesleksel Beceriler Laboratuarı Dersi” kapsamında kuramsal ve uygulamalı aydınlatılmış onam eğitimi
verilmekte, dersin ölçme ve değerlendirmesi yıl sonunda her öğrencinin uygulama sırasında Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav
(NYKS) kılavuzu zemininde bir öğretim üyesi tarafından gözlenmesi ile yapılmaktadır. Dersin amacı, öğrencilerin, bir yandan AO'nun
gerekliliği hakkında belirli bir farkındalık kazanmaları ve AO almayı kendi hekimlik pratiklerine içselleştirmeleri; öte yandan iletişim
becerilerinin bu becerinin kaçınılmaz bileşenlerinden biri olduğunu kavramaları ve bu çerçevede profesyonel bir tutum içinde
beceriyi uygulamalarıdır.
AÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, başlangıcından günümüze kadar programın eğitim hedefleri ile uyumluluğunu belirli aralıklarla
sınamış, içeriğinde ve kullanılan yöntemlerde zamanla kimi değişikliklere gitmiştir. Dersin kuramsal içeriği rafine edilmiş, kavramsal
temel ile güncel bilginin dengelenmesine çalışılmıştır. Ek olarak, 2010-2011 akademik yılında pratik oturumlar bütünüyle
standardize hasta (SH) kullanılarak yürütülmeye başlamıştır. Buna göre, öğrencilerin yapılandırılmış bir senaryo çerçevesinde SH'yı
bilgilendirmesi ve sonrasında onamını alması beklenmektedir. Son yıllarda uygulamalardan önce SH'ların AO alma eğitiminin
gereksinimleri uyarınca özel bir eğitimden geçmeleri sağlanmaktadır. 2012-2013 akademik yılında SH'lar ilk kez eğitim
oturumlarının yanı sıra ölçme ve değerlendirmede kullanılmıştır. Föyler, vakalar ile verilecek tıbbi bilgiyi, açıklayıcı resimlerle birlikte
içerecek biçimde yeniden yapılandırılmıştır. Anabilim Dalı adına açılan bir internet bloğu yoluyla öğrencilerin, bu föylere, ilgili vaka
havuzuna ve ders notlarına erişimi kolaylaştırılmıştır. Uygulamalı eğitim küçük gruplardan teke tek eğitim oturumuna
dönüştürülmüş, böylece öğretim üyelerinin her öğrenciyle bizzat ilgilenmesi olanaklı kılınmıştır. Öğrenciler, bu sayede, kendi
uygulamaları hakkında SH'lardan ve öğretim üyesinden geri bildirim alabildikleri gibi kendi performansını da öğretim üyesiyle
tartışabilmektedirler.
AÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, aydınlatılmış onam alma becerisinin öğrencilere kazandırılması amacıyla geliştirilen programın
uygulanması konusunda yıllar içinde belirli bir birikim oluşturmuş durumdadır. Bu çalışmada, mevcut programın eğitim hedeflerini
ne ölçüde karşıladığı tartışılacaktır. Sürekli evrilen aydınlatılmış onam alma becerisi eğitim paketi tanıtılacak, süreç içinde geçilen
uğraklar ve gelinen son nokta serimlenecektir. Programın güçlü yanlarının yanı sıra, geliştirilmesi gereken özellikleri, içsel ve dışsal
sınırlılıklar, bireysel ve kurumsal olanaklar bağlamında ele alınacaktır.
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Uludağ Üniversitesi’nde Lisansüstü Tıp Tarihi ve Etik Eğitimi Programının
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Elif ATICI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Yüksek lisans programımız 1982'de açılmış, 1986'da 1, 1987'de 2 öğrenci mezun olmuştur. Günümüz itibariyle program açık olmakla
birlikte aktif durumda değildir. Doktora programımız 2001'de açılmış, 2005, 2007 ve 2012 yıllarında 3 öğrenci mezun olmuştur.
Halen 2 öğrencimiz tez aşamasında bulunmaktadır. Asgari öğretim üyesi sayısı sağlanamamış olduğundan doktora eğitim
programına öğrenci kabul edilememekte, ancak alan dışından ders almak isteyen öğrencilere açık bulunmaktadır.
Bologna sürecine 2001'de dahil olan Üniversitemiz, lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarını 2012 yılında tamamlamıştır. Son bir yıllık
süreçte her bir ders için hazırlanan öğrenme kazanımları öğrencinin edinmesi hedeflenen temel bilgi, beceri ve davranışları
tanımlayan program yeterlilikleriyle ilişkilendirilmiş, öğrenme kazanımlarının ilgili program yeterliliklerine katkı düzeyi belirlenmiş,
programımızın yeterlilikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hale getirilmiştir. Ders öğrenme kazanımlarına
ulaşabilmek için derslerin iş yükleri (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, projeler, ödevler, vb.) ve AKTS
kredileri hesaplanmıştır. Ders öğretim planları hazırlanarak elektronik ortama aktarılmıştır. Bu sürecin lisansüstü programımıza
kazanımı eğitimimizi gözden geçirme, güncelleme ve geliştirme çabası içine girmemiz olmuştur. Lisansüstü eğitim programımız için
Üniversitemizin içinde bulunduğu süreç doğrultusunda asgari bir çerçeve oluşturulmuştur.
Bu bildiriyle fakültemizde lisansüstü düzeyde tıp etiği eğitiminin geçirdiği sürecin değerlendirilmesi, mevcut eğitim programının
içeriğinin sunulması ve hedeflerimizin paylaşılması amaçlanmaktadır.

33

8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu
1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programı

Müge DEMİR1, Aslıhan AKPINAR2, Nüket ÖRNEK BÜKEN3
1

Öğr. Gör. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
3
Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dallları'nın uzman yetiştirmek için tek yolu olan lisansüstü programlarının önemi
tartışılmazdır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalının doktora programı da YÖK Yürütme
Kurulu'nun 21.07.2003 tarihli onayıyla açılmıştır. İlk öğrencisini 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında kabul eden anabilim dalı şu ana
kadar 3 öğrencisini mezun etmiştir ve halen tez aşamasında olan 2 öğrencisi bulunmaktadır. 2003 yılında açılan program, Hacettepe
Üniversitesi'nin Bologna Süreci kapsamında yaptığı güncellemeler doğrultusunda gözden geçirilmiş ve dersler yeniden
tanımlanmıştır. Yenilenmiş program 2013-2014 eğitim yılında ilk öğrencilerini kabul edecektir. Bu bildiride HÜTF Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalının Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yürüttüğü alana nitelikli ve yetkin bilim doktorları yetiştirmek amacında olan
“Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı'nın” programın yeterlikleri, kabul koşulları, ders programı gibi konu başlıklarında ayrıntılı olarak
tanıtılması amaçlanmıştır.
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HÜTF Asistan Etik Eğitimi
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Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
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Tıp etiği eğitiminde hedef, bireysel etik düşünmeyi ve ekip ortamında tartışmayı geliştiren birçok olguyu etkin biçimde ve tıp etiğinin
metodolojisine uygun olarak çözme başarısını kazandırmak; etik sorunlar, yasal ya da ahlaki ilkelerin ihlaline dönüşmeden çözüm
bulma becerisini geliştirmek; doğal süreç içinde kazanılan ahlaki duyarlılığı, ahlaki bilinç biçimine dönüştürerek, eylemlerin bu
bilinçle gerçekleştirilmesini; etik ilke ve değerlerin klinik uygulamalarda etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktır.
Bu bağlamda tıp etiği eğitiminin tıp eğitiminin her aşamasında (lisans, uzmanlık, sürekli tıp eğitimi) başından sonuna kadar temel
bilimler ve klinik eğitimi içine etkili biçimde yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu gereklilikten hareketle HÜTF'de Asistan Etik
Eğitimi 2001 yılında başlatılmış ve uzmanlığını almadan önce Tıp Fakültesindeki her bir asistanın bu eğitimden geçmesini sağlayacak
şekilde senede en az 2 kere olmak üzere planlanarak yürütülmüştür.
Bu bildiri ile HÜTF Asistan Etik Eğitimi tanıtılacak, 12 yıldan beri sürdürülen bu eğitim programının içeriği, dünden bugüne değişen
konuları, bundan sonra yapılması planlananlar paylaşılacaktır.
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Gereksinimin Gündeme Getirdiği Bir Kavram Olarak “Sürekli Onam”:
Ortodonti Asistan Eğitiminde Sınır Vakalar Özelinde Bir Deneyim Aktarımı
Yrd. Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti Anabilim Dalı ve Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Ortodontik tedavilerde “sınır vakalar”ı genellikle “diş çekimli/diş çekimsiz girişimlere eşit mesafede olunması” ve “ortognatik
cerrahi müdahale gerektirdiği halde sadece dişsel müdahale ile tedavi edilen (kamuflaj)” durumları oluşturmaktadır. Doğası gereği
büyüme-gelişmeye ve diş hareketlerine odaklanan ortodontik tedavilerde yıllara yayılan uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Uzun
sürecek bir ortodontik tedavi aynı zamanda bir “sınır vaka” ise, bu vaka için planlanan “aydınlatılmış onam” süreci farklılaşmaktadır.
Dolayısıyla ortodonti alanında yetişen her asistanın eğitim programında bu konuya ilişkin teorik bilgiler ile pratik uygulamaların yer
alması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Uzun süren “sınır vakaları”nda zaman içerisinde büyüyen yaşla birlikte, hastanın klinik sorununa yönelik farkındalığı artmakta,
beklentileri/estetik ihtiyaçları değişmekte ve yıllar önce kendisi/ebeveyni tarafından alınan bir karar ve verilen rıza hasta için
geçerliliğini yitirebilmektedir. Ortodonti asistanları 4 yıllık eğitim hayatlarında bu durumla sıkça karşılaşmakta ve üstesinden
gelmekte güçlük yaşamaktadır. Sınır vakalara özgü bir aydınlatılmış onam modelinin ortaya konması ve asistan eğitimine dahil
edilmesi sorunun çözümünde yol gösterici olacaktır.
Genellikle klinik araştırmalarda ve geriatrik vakalarda karşımıza çıkan ve “hastanın özerkliğine saygının bir gereği olarak rızanın
yeniden alınması” anlamında kullanılan “sürekli onam” kavramı, ortodontinin uzun süreli sınır vakaları için bir çıkış yolu
sunabilmektedir.
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı asistan eğitimi protokolüne, geçmiş yıllardaki geri
bildirimlerden yola çıkılarak, “sürekli onam” prosedürü eklenmiş ve asistanların sınır vakalarda yaşadıkları sorunların en aza
indirgenmesi ve dolayısıyla hasta memnuniyetinin arttırılması hedeflenmiştir.
Bu çalışmada ortodonti asistan eğitimindeki “sürekli onam” yaklaşımı ayrıntılarıyla tanıtılacaktır.
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Sağlık Bilimleri Lisansüstü Programlarında Etik Eğitiminin Yeri:
Ankara Örneği
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Etik; bilimsel çalışmaların yapılması ve yayına hazırlanması, insanlarla olan ilişkiler, mesleki davranışlar gibi pek çok alanda
karşılaşılan önemli bir konudur. Her alanda bilgi ve bilgi birikimi, sahibine bir güç ve büyük sorumluluklar getirmektedir. Bu nedenle,
eğitimde etik farkındalık yaratmak, sosyal bir sorumluluk olarak görülmelidir.
Bütün mesleki uygulamalar ve bilimsel çalışmaların asıl amacı, insanlığa fayda sağlamaktadır. Akademik yükselmenin sağlanması,
çeşitli maddi desteklerden faydalanılması, mesleki itibarın korunması gibi çeşitli amaçlara ulaşmak için bilimsel çalışma üretiminin
önemi günümüzde gittikçe artmaktadır. Ancak bu durum beraberinde etik ihlallerin de artmasına neden olmaktadır. Bu ihlallerin
artmasının temelinde ise etik eğitimindeki eksikliklerin yer aldığı belirtilmektedir.
Diğer pek çok alanda olduğu gibi sağlık bilimleri alanında da, lisansüstü eğitim ile kişilerin uzmanlaşmasının sağlanması
amaçlanmaktadır. Sağlık bilimleri enstitülerinde “yüksek lisans” ve “doktora” eğitiminde etik konularına değinilmesi, sağlık
biliminde etik dışı durumlarla karşılaşılmaması açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle sağlık bilimleri enstitülerinde
verilen eğitimlerde etik konuların payı her geçen gün artmaktadır.
Bu çalışmada, Ankara ilinde eğitim vermekte olan üniversitelere bağlı sağlık bilimleri enstitülerinde verilen etikle ilgili dersler ve
konular incelenerek, mevcut durum ortaya konulacak ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çözüm önerileri sunulacaktır.
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Etik Eğitimi ve Eczacılık Uygulamaları

Mehmet Barlas UZUN1, Gizem AYKAÇ2, Gülbin ÖZÇELİKAY3
1

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Anabilim Dalı
3
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Anabilim Dalı
2

Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden
değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı,
emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına
bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık
hizmetidir.
Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak şarttır. Eczacı; ilaç üretim tesisi, kozmetik
imalathanesi, ilaç Ar-Ge merkezi gibi müesseseleri açabilir veya bu tür resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.”
Dünya Sağlık Örgütünün Eczacıya yüklemiş olduğu sorumluluklar da yukarıda bahsedilen konulara eklenince Eczacı mesleki
uygulamalarında zaman zaman değer sorunları ile karşılaşmaktadır. Bu sorunlar karşısında iyi bir eczacı etik davranma zorunluluğu
duymalıdır.
Bu çalışmanın materyalini Ankara’da bulunan üç Eczacılık Fakültesinin son sınıf öğrencilerine uygulanan anket formları
oluşturmaktadır.
Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencilerine mesleğe ilk adım attıkları günlerde eczacılık uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan etik
sorunları konu alan vakalar karşısında nasıl davranacakları sorulmuştur.
Çalışmanın sonuçlarında öğrencilerin vakalar karşısında verdikleri kararlar etik açıdan tartışılmış ve üç eczacılık fakültesi son sınıf
öğrencilerinin görüşleri karşılaştırılmıştır.
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Ankara İlindeki Eczacılık Fakültelerinin 1. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Etik Konular Hakkında
Görüşleri
Bilge SÖZEN ŞAHNE1, Miray ARSLAN2, Sevgi ŞAR3
1

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
3
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
2

Eczacılık mesleği, sağlık hizmeti sunan en önemli meslekler arasında yer almaktadır. Bu mesleğin belirgin özelliklerinden biri de,
hastaların eczacılara çok rahatlıkla ulaşabiliyor olmalarıdır. Bu nedenle eczacıların hastalara yaklaşımlarında dikkat etmeleri gereken
noktaları bilmeleri ve gerekli bilgi donanımına sahip olmaları büyük önem taşımaktadır.
Türkiye'de eczacılık eğitiminin geliştirilmesi süreci son yıllarda hız kazanmıştır. Yenilenen ders içerikleri ve programlarla, topluma en
kaliteli hizmeti sunacak eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yeni program yeterliliklerinde dikkati çeken noktalardan biri de
“etik” konusunun öneminin sıklıkla vurgulanmasıdır.
Geleceğin eczacıları olan eczacılık fakültesi öğrencilerinin, aldıkları eğitim konusundaki görüş ve düşünceleri, bu eğitimin
geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle hasta haklarının ve hasta-eczacı iletişiminin ön plana çıktığı günümüzde,
eczacılık öğrencilerinin etik konusunda yeterli bilgiye sahip olarak fakültelerden mezun olmaları gerekmektedir.
Bu çalışmada, Ankara'da faaliyet gösteren eczacılık fakültelerindeki 1. ve 5. Sınıf öğrencilerinin etik konular hakkındaki görüşlerini
saptamak amacıyla anket çalışması yapılacaktır. Anket kapsamında öğrencilerin etik konusundaki bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik
soruların yanı sıra, öğrencilerin eğitimleri sırasında etikle ilgili öğrendikleri ve öğrenmek istedikleri konuların saptanmasına ilişkin
sorular sorulacaktır. Bu çalışma ile etiğin önemi konusunda farkındalığın artması ve yenilenen eğitim programına katkıda
bulunulması amaçlanmaktadır.
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Hayvan Refahı Alanına Biyoetik Açısından Bir Bakış

Doç.Dr. Ayşe MENTEŞ GÜRLER
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

Endüstrileşmeye bağlı olarak hayvan yetiştiriciliğinde yeni yöntemlerin kullanılması gündeme gelmiştir. Bu yöntemlerin geleneksel
yetiştiricilikten ayrılan en önemli yönü etkilenen hayvan sayısının artması ve hayvanların sadece “verim” özelliklerinin öne
çıkarılmasıdır. Hayvan yetiştiriciliği ve hayvanların yer aldığı diğer alanlardaki bu uygulamalar kamuoyunun tepkisini çektikçe,
hükümetler yeni yasal düzenlemelerle süreçte bazı değişikler yapmaya çalışmaktadırlar.
Hayvan refahı konusu, 1960 yılından sonra daha çok dikkate alınmaya başlanmış ve günümüzde bilimsel bir çalışma alanı haline
gelmiştir. Hayvan ve hayvansal ürünlerin toplumun her kesimini ilgilendirdiği göz önüne alınacak olursa, bu alanındaki gelişmelerin
tüm insanları etkileyeceği iddia edilebilir.
Çalışmada, hayvan refahı alanı biyoetiğe etkisi - katkısı boyutları ile ele alınacak ve değerlendirilecektir.
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Ebelik-Hemşirelik Öğrencilerinin Erken Gebeliğin İsteğe Bağlı Sona Erdirilmesi
Konusundaki Görüşleri
Sultan ALAN1, Melike ÖZTÜRK2, Şule GÖKYILDIZ3, Selim KADIOĞLU4
1
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3
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4
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
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Amaç:
Çalışmanın amacı, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin erken gebeliğin isteğe bağlı sona erdirilmesi (EGİBSE) konusundaki görüşlerini
belirlemektir.
Materyal-Metod:
Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu ebelik ve hemşirelik bölümlerinin kadın doğum ve etik
derslerini almış olan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden, araştırmaya katılmayı kabul eden 365 kişi oluşturmuştur. Bildiri
sahipleri tarafından hazırlanan veri toplama formunda 11 tanıtıcı bilgi sorusu ve erken gebeliklerin isteğe bağlı sona erdirilmesi ile
ilgili 13 ifade yer almaktadır. Katılımcılardan bu ifadelerle ilgili önemseme derecelerini, en az önemsenen 0 ve en fazla önemsenen
10 olacak şekilde, 0-10 arasında bir puan vererek belirtmeleri istenmiştir. Araştırmamızda verilerin değerlendirilmesinde kavramsal
analizin yanı sıra SPSS 11,5 paket programı kullanılmıştır.
Bulgular:
Öğrencilerin, %87.9 kadın, %12.1 erkek; %53.7 ebelik, %46.3 hemşirelik öğrencisi, kardeş sayısı ortalaması 3.012.15 (min:0-max:10)
ve yaş ortalaması 22.561.57'dir. Katılımcıların, %57,8'inin en uzun süre şehirde yaşadığı, %52,9'in annelerin ve %49,9'unun
babalarının ilköğretim mezunu olduğu, %92,1'inin annesinin ev hanımı ve %28,8'inin babasının emekli olduğu görülmektedir. İfade
puan ortalamaları: “EGİBSE'ni yasa ve ahlak dışı sayan geleneksel anlayışın terk edilmesi insanlık için olumlu gelişmedir” 6,47±3,53;
“gebeliğin sona erdirilmesi konusunda yasal düzenlemeler önemli referanstır” 8,24±2,38; “gebeliğin sona erdirilmesi konusunda
tıbbi endikasyon önemli referanstır” 8,56±1,8; “gebeliğin sona erdirilmesi konusunda din önemli referanstır” 5,67±3,34; “kadının
bedeniyle ilgili kararları alma hakkı, EGİBSE tartışmaları bağlamında önemli unsurdur” 7,14±2,95; “embriyonun-fetüsün “yaşama”
hakkı, EGİBSE tartışmaları bağlamında önemli unsurdur” 7,71±2,56; “erkeğin soyunu sürdürme hakkı, EGİBSE tartışmaları
bağlamında önemli unsurdur” 3,34±3,29; “sağlık profesyonelleri danışanlarına EGİBSE'nin tıbbi ve sosyal boyutları hakkında ayrıntılı
bilgi vermelidir” 9,02±1,96; “sağlık profesyonelleri danışanlarının EGİBSE kararını kendi inançları doğrultusunda etkilememelidir”
8,60±2,60'dır.
Sonuç:
Katılımcılar erken gebeliğin isteğe bağlı sona erdirilebilmesini zayıf bir şekilde onaylamakta, bu konuda yasal düzenlemelerin ve tıbbi
endikasyonların önemli referanslar olduğunu düşünmektedir. Gebeliği sürdürme ya da sona erdirme kararının çift tarafından birlikte
alınması gerektiği görüşünü benimsemekte, sağlık profesyonellerinin çifti bilgilendirme görevinin bulunduğunu ancak yönlendirme
hakkı olmadığını kabul etmektedirler.
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Hemşirelik Etiği Eğitiminde Reflekşın (Reflection) Kullanımı

Hülya KARATAŞ, Fügen GÖZ, Feray KABALCIOĞLU
Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Anabilim Dalı

Giriş:
Reflekşın kişinin tüm düşüncelerini bir problem üzerinde yoğunlaştırması, konuyu ayrıntıları ile düşünmesi ve irdelemesidir.
Reflekşın yöntemi, öğrencilerin karşılaştıkları durumlarla ilgili eylemleri ya da eylemsizliklerinde kendilerini tanımalarına, eleştirel
düşünmelerine, problem çözmelerine, yaşam boyu öğrenmelerine ve sorumluluk almalarına yardım etmektedir. Hemşirelik etiği
eğitiminde reflekşın yöntemi uygulanmakta olup profesyonel gelişimin sürdürülmesinde ve yeterliliğin sağlanmasında reflekşın
uygulamalarının önemli yeri olduğu literatürde belirtilmektedir.
Amaç:
Bu araştırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerinin reflekşın bildirimlerinde etik konulara değinme durumlarının
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem:
Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. Şanlıurfa ilinde, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde 2012-2013
eğitim yılında öğrenim gören 63 ikinci sınıf öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılım oranı %85'tir.
İkinci sınıf öğrencileri Sağlık Yüksekokulu hemşirelik müfredatında etik dersinin verildiği sınıf olması nedeniyle tercih edilmiştir.
Verilerin toplanmasında reflekşın yönergesi kullanılmış, verilerin analizi sayı, yüzde testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin % 49'u erkek, %51'i kız'dır. Öğrencilerin reflekşınları incelendiğinde; %54'ünün (34
öğrenci) etik ilkelerle ilgili konulara yer verdiği saptanmıştır. Reflekşınlarında etik ilkelerden söz eden öğrencilerin % 58.8'inin
hastaya zarar vermeme, %29.4'ünün özerklik/bireye saygı ve %11.8'sinin eşitlik/adalet ilkesi ile ilgili konulara yer verdiği
görülmüştür. Hastaya zarar vermeme ilkesi ile ilgili reflekşın yazan öğrencilerin %35'inin hastaya zarar vermemek için uygulama
yapmaktan kaçındığı, %65'inin ise diğer sağlık profesyonellerinin uygulamalarına yönelik görüşlere yer verdikleri saptanmıştır.
Sonuç ve Öneriler:
Öğrencilerin reflekşın bildirimlerinde etik konulara değinme durumlarının yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin etik
eğitimini güçlendirmek, etik karar vermelerinde yardımcı olmak için reflekşın yönteminin yaygın olarak kullanılması önerilmektedir.
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Yaşamın Sonuyla İlgili Etik Eğitiminin Tıp Öğrencilerinin Yaşamın Son Dönemi İle İlgili
Tutumlarına Etkisi
Gülay YILDIRIM1, Murat AKSU2, Şükran PINAR3
1
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Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2

Amaç:
Yaşamın sonuyla ilgili etik eğitiminin tıp fakültesi öğrencilerinin yaşamın sonuyla ilgili tutumları üzerine etkisini belirlemek.
Yöntem:
Araştırmanın örneklemini etik eğitimi almayan ve klinik deneyimi olmayan 97 tıp öğrencisi oluşturmuştur. “Hasta Özerkliği ve Etik
Karar Verme” anketi uygulanmıştır. Bir yıl sonra yaşamın sonuyla ilgili etik eğitimi verilmiş ve klinik deneyimi olan aynı öğrenci
grubuna anket tekrar uygulanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 14.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel
değerlendirmede yüzdelik dağılım ve McNemar testi kullanılmıştır.
Bulgular:
Öğrencilerin yaş ortalaması 21.16±1.07 (min:19; max: 24), %51.5'i (n=50) erkektir. “Tedavisi mümkün olmayan ileri evreye ulaşmış
kanser olduğu hastaya anlatılmalı” ifadesine etik dersi alanlarda katılım %78.4 (n=76), almayanlarda %60.8 (n=59)'dir. Aralarındaki
fark istatistiki açıdan anlamlıdır (p=0.009). “Hekim ve hastanın ortak kararı hastanın ventilasyon cihazına bağlanmaması yönünde
iken, ailenin bunu kabul etmemesi ve hastanın cihaza bağlanması” ile ilgili ifadeye olumlu görüş bildirme oranı etik eğitimi
almayanlarda (%72.2 n=70) alanlara (%43.3 n=42) göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (p=0.000). “Hastanın
acılarını sonlandıracak ve ölümüne neden olacak miktarda ağrı kesici ilaç istediği, ancak doktorun hastayı sadece bir kez gördüğü
durumda; aile aşırı doz ilaç verilmesini kabul ederse doktor ilacı vermelidir” ifadesine “katılıyorum” yanıtına eğitim almayanlarda
%33 (n=32), eğitim alanlarda %63.9 (n=62) ve belirgin bir şekilde eğitim alanların katılım oranı daha yüksekti (p=0.000). Doktorun 20
yıllık aile hekimi olduğu ikinci durumda ise doktorun hastaya ilacı vermesi ifadesine katılma oranı eğitim almayanlarda %35.1 (n=34),
alanlara %69.1 (n=67) göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu (p=0.000). Doktorun aile ile konuştuğu ve ailenin talebi
kabul ettiği durumda ilacın verilmesine katılma oranı eğitim almayanlarda (%42.3 n=41), eğitim alanlara (%74.2 n=72) göre
istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu (p=0.000).
Sonuç:
Yaşamın sonuyla ilgili kararlarda hasta özerkliğine saygının etik eğitimi sonrasında artığı, ancak hastanın ölümüne neden olacak
uygulamalarda özerkliğin istendik düzeyde korunamadığı görülmektedir.
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