


Dönem 2 

Sinemada Hekim Temsilleri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı



 İnsan Savunmasızlığı/Örselenebilir Gruplar

Sağlık Hakkı

 İnsan Hakları

Hasta-Hekim İletişimi 



HANGI GRUPLAR ÖRSELENEBILIR? 

HANGI DURUMDA KIŞILER ÖRSELENEBILIR OLUYOR?

 Yaş

 Yaşanılan Konum

 Cinsiyet

 Etnisite

 Özgürlük

 Sağlık/Hastalık

 Hasta bireyler örselenebilir gruplar arasında yer almaktadır. 



SAVUNMASIZ/ÖRSELENEBILIR GRUPLAR

 UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Evrensel Bildirgesi

İnsan savunmasızlığı: «Bilimsel bilgiler, tıbbi uygulamalar ve ilişkili 

teknolojilerin uygulaması ve geliştirilmesinde insanların savunmasız olabileceği 

göz önünde bulundurulmalıdır. Özel savunmasızlığı olan kişiler ve gruplar 

korunmalı ve kişisel bütünlüğe saygı gösterilmelidir »

 Nürnberg Bildirgesi, Helsinki Bildirgesi, Belmont Raporu, Oviedo Sözleşmesi…



NÜRNBERG BILDIRGESI 1947

 İnsan denek kesinlikle özgür iradesiyle onam vermelidir…



BELMONT RAPORU 1979
(THE NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH)

 Tuskegee skandalı…

 Bireylerin Gözetilmesi, 

Yarar ve Adalet…



HELSINKI BILDIRGESI 1964 

 Üzerinde araştırma yapılan kişilerin yaşamını, sağ- lığını, onurunu, kişilik 

bütünlüğünü, kendi kararını verme hakkını, özel yaşamını ve kişisel bilgilerinin 

gizliliğini korumak, tıbbi araştırmalarda yer alan hekimlerin görevidir

 Tıbbi araştırma ile sağlık hizmetini birlikte yürü- ten hekimler, bunun ancak 

koruyucu, tanı koydurucu ya da tedavi edici yönden değerli olabileceği 

durumlarda ve araştırma kapsamına alınan hastaların sağlığının bu durumdan 

olumsuz etkilenmeyeceği konusunda makul gerekçelere sahip olmaları 

halinde hastalarını araştırmalarına dahil etmelidirler



HELSINKI BILDIRGESI 1964 

 Savunmasız durumdaki bir grupla yapılacak tıbbi araştırma, ancak, 

araştırmanın bu grubun sağlık gereksinimlerine ya da önceliklerine karşılık 

geleceği ve araştırmanın bu konumda olmayan başka bir grupla yapılmasının 

mümkün olmadığı durumlarda haklı çıkarılabilir



OVIEDO SÖZLEŞMESİ 2004
«BIYOLOJI VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSIYETININ KORUNMASI SÖZLEŞMESI: İNSAN HAKLARI VE BIYOTIP SÖZLEŞMESİ»

 Hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir…

 Araştırmaya konu olan şahsın maruz kalabilece- ği tehlikelerin, araştırmanın 

beklenen yararlarıyla oransız olmaması…

 Araştırmanın sonuçlarının ilgilinin sağlığı üzerinde gerçek ve doğrudan yarar 

sağlama beklentisinin bulunması…



İLETIŞIM

«Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü başkalarına aktarılmasıdır. 

İnsanlar arası iletişimler, temel olarak duygu ve düşünce alışverişini 

yürütme düzenleridir»



EMPATI, SEMPATI

 Bir insana sempati duymak demek,

o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerinin aynısına sahip olmak

demektir.

 Empati kurduğumuzda ise

karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır



HASTA-HEKIM İLETIŞIM

 Tıbbi bakımın en önemli parçasıdır…

 Tıp alanında önemi giderek artmakta;

 İyi bir iletişim tedavinin yararını arttırmaktadır..



HEKIM-HASTA İLETIŞIM MODELLERI



TEŞEKKÜRLER…


