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SUNUM PLANI

• Tıp Etiğinin Temel İlkeleri

• Hekim kimliği?

• Erdem

• Empati, Sempati

• Özen Yükümlülüğü

• Hekim - Hasta İlişkisi

• Son Dönem Hasta Bakımı

• DNR (Do Not Resusitate)

• Hekimlerin Çalışma Şartları



Tıp Etiğinin Temel İlkeleri

• Yarar Sağlama

• Zarar Vermeme

• Özerkliğe Saygı

• Adalet



Hekim kimliğinin önemli bileşenleri

• Bilimsel Altyapı (Tıp Fak. 
Mezunu)

• Mesleki Yeterlilik

• Mesleki Tecrübe

• Sorumluluk



Hekimlik mesleğine ilişkin erdemler

• Övülen kişi nitelikleri:
• Dürüstlük

• Adalet

• Saygı

• Sevgi 

• Güven

• …



Sempati, Empati

• 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.



Sempati, Empati

• Hekimlerin hastalarıyla
görüşmede dikkat edecekleri
noktalar:
• Empati göstermek: acımak değil

duygu paylaşımı söz konusudur.
• Hastanın kendisiyle ilgili verdiği

bilgileri anlama ve bunları
kabullenme.

• Olayın psikolojik durumunu
düzeltmeye çalışarak moral
yükseltme.

• Hekim-hasta işbirliğine hastanın
katılımını sağlama.



Özen yükümlülüğü açısından…

• Yarar sağlama

• Zarar vermeme



Hekim-Hasta İlişkisinin önemli unsurları

• Kişiye saygı

• Zarar vermeme

• Yarar sağlama

• Dürüstlük

• Hasta özerkliğine saygı

• Adalet

• …



Son Dönem Hasta Bakımı

• Palyatif bakım
• Yaşamı tehdit eden hastalıklardan 

kaynaklanan problemler ile 
karşılaşan hastaların ve hasta 
yakınlarının yaşam kalitesini, başta 
ağrı olmak üzere tüm fiziksel, 
psikososyal ve ruhsal problemlerin 
erken tespit edilerek ve etkili 
değerlendirmeler yapılarak 
önlenmesi veya giderilmesi yolları ile 
arttıran bir yaklaşımdır(DSÖ, WHO).



Son Dönem Hasta Bakımı

• Yaşam kalitesi: kime-neye göre?

• Ağrı kontrolü



DNR (Do Not Resüsitate)

• Yaşam sonu kararı nasıl 
alınmalıdır?

• Hasta yakınlarının karar verme 
sürecindeki yeri neresi olmalı?

• DNR
• Yaşamı mı uzatır?

• Ölümü mü uzatır?



Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşullarının
Düzenlenmesi
• Kem âlâtla kemâlat olmaz!

• Kötü ve eksik tıbbi imkanlarla sağlık 
hizmeti sunumu

• Yeterli personel temin etmek

• Sosyal güvence

• Çalışılan kurumun (hastane) Etik –
Hukuki sorumlulukları

• Çalışan personelin Etik – Hukuki
sorumlulukları

• Hekimin hasta bir şekilde çalışmaya
zorlanması



Teşekkürler


