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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Hemşirelik ve Etik Biliminin Gelişimi
1.1.1. İlk Çağlarda Hasta Bakımı ve Etik
1.1.2. Orta Çağ’da Hasta Bakımı ve Etik
1.1.3. Hemşirelikte Karanlık Dönem
1.1.4. Yeni Çağda Hemşirelik ve Etik
1.1.5. Yakın Çağda Hemşirelik ve Etik
1.2. Hemşirelik ve Etik Biliminin Gelişimi
1.2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Hasta Bakımı ve Etik
1.2.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Hemşirelik ve Etik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hasta bakımının ve etik biliminin İlk Çağ’daki tarihsel gelişimi nasıldır?
2) Hasta bakımının ve etik biliminin Orta Çağ’daki tarihsel gelişimi nasıldır?
3) Hemşireliğin ve etik biliminin Yeni Çağ’daki tarihsel gelişimi nasıldır?
4) Hemşireliğin ve etik biliminin Yakın Çağ’daki tarihsel gelişimi nasıldır?

5) Hasta bakımının ve etik biliminin Cumhuriyet öncesi dönemde tarihsel gelişimi
nasıldır?

6) Hemşireliğin ve etik biliminin Cumhuriyet sonrası dönemde tarihsel gelişimi
nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelik Tarihi ve Etik

Hasta bakımının ve
hemşireliğin dünyadaki tarihsel
gelişimini açıklayabilmek

Okuyarak /Araştırarak

Hemşirelik Tarihi ve Etik

Etik biliminin dünyadaki
tarihsel gelişimini
açıklayabilmek

Okuyarak /Araştırarak

Hemşirelik Tarihi ve Etik

Hasta bakımının ve
hemşireliğin ülkemizdeki
tarihsel gelişimini
açıklayabilmek

Okuyarak /Araştırarak

Hemşirelik Tarihi ve Etik

Etik biliminin ülkemizdeki
tarihsel gelişimini
açıklayabilmek

Okuyarak /Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Bakım



Etik



Florence Nightingale



Hemşirelik



Hemşirelik Eğitimi



Hemşirelikte Etik



Hemşirelikte Karanlık Dönem



Hemşirelik Tarihi



Hemşirelikte Araştırma
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Giriş
Hemşirelik tarihi üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular, bu koşulların
neden var olduğunu anlamamıza ve ileriye gitmek amacı ile yorumlama ve kendimizi
onlardan arındırmanın yollarını bulmamıza olanak tanımaktadır (Alpar 2013).
Tüm insanlık tarihi boyunca hastalarla ilgilenen ve hastalığı iyileştirmeye çalışan
insanlar olmuştur. Hemşirelik mesleğinin gelişiminin köklerini bulmak tıp, hemşirelik ve
diğer sağlık bakım mesleklerinin aynı kökten çıkmış olduğundan zordur. Hemşireliğin tek bir
birey ya da olay sayesinde ya da belli bir amaç ile ortaya çıkmadığı, toplumun
gereksinimlerinden ortaya çıktığı ve toplumsal bir gelişim gösterdiği belirtilmektedir (Alpar
2013). Nitekim hemşirelik mesleğinin ortaya çıkması, gelişimi ve uygulamasının tarihi
temelinde ahlaki bir anlayış ve davranış olduğu anlaşılmaktadır (Alpar 2013; Şentürk 2014).
Etik anlayışının ise tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, Dünya’nın farklı
yerlerinde birçok farklı toplulukta çok eski çağlardan beri etik anlayışının var olduğu
bilinmektedir. Bakımda değerlerin çelişmesi ile yaşanan ikilemlere, etik sorunlara çözüm
arayışlarının tarihi oldukça eskidir (Babadağ 2010). Bakım vermeye biyo-etik yaklaşımları
örüntüleme ya da bakım vermedeki etik yönleri arama, anlama ve belirleme süreci, ahlaki
gelişim kuramlarının hemşireliğe aktarılmasından sonra önem kazanmıştır. (Babadağ 2010).
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1.1. Hemşirelik ve Etik Biliminin Dünyadaki Gelişimi
1.1.1. İlk Çağlarda Hasta Bakımı ve Etik
İlkel insan yaşamını ve neslini sürdürmek için oldukça güç olan doğal koşullara karşı
savaşını vermiştir. Kendini ve ailesini korumak için doğal barınaklardan yararlanmış, sürekli
hareket ederek avlanma ve doğal meyvelerden beslenme yolu ile canlı kalabilme çabasını
vermiştir (Velioğlu ve Babadağ 1992). Bu dönemde yaşamı şekillendiren bilgilerle (bilime
dayalı olmasa da) insanoğlu ampirik olarak yararlıyı zararlıdan ayırmayı ve özellikle tedavi
edici özelliği olan bitki ve besinleri kullanmayı öğrenmiştir (Velioğlu ve Babadağ 1992). İlk
insan, sürekli içinde olduğu doğanın canlı cansız tüm varlıkların, dış oluşum ve
görünüşlerinin yanı sıra etkili bir içsel oluşuma (ruhsal) sahip olduğuna inanmıştır
(Animizm). Böylece hastalığın, kötü ruhların bedende yarattığı yanıtlardan oluştuğuna
inanılmıştır (Demonizm) (Velioğlu ve Babadağ 1992).
İlk çağlara özgü sağlık uygulamaları daha çok sihire ve folklorik girişimlere
dayanmıştır. Sihir ve büyü; doğaüstü güçler olarak nitelenen iyi ruhların hoşnut edilmesi, kötü
ruhların ise bedene girerek hastalık yapmaması için kullanılmıştır. Folklorik uygulamalar ise;
bazı rahatsızlıkların giderilmesinde halkın sınama/ deneme yöntemi veya gözlemleri ile
bulduğu bitkisel veya hayvansal kökenli maddelerin kullanılmasıdır (Velioğlu ve Babadağ
1992).
Kadınların hasta bakımına antik Yunan dönemi sırasında başladığı belirtilmektedir
(Ökdem, Abbasoğlu ve Doğan 2000). Yunan tarihinde ilk defa tapınakta hastalara yardım
isteyenlerle ilgilenen kişi ünlü hekim Asklepiosun kızı Hygeia (Sağlık Tanrıçası) dır
(Lindberg, Hunter ve Kruszewski 1990).
MÖ. 300’lü yıllarda Eski Yunan’da Hipokrat (MÖ. 460-370/377) doğal kanunlara
aykırı davranışlarla hastalığın gelişebileceğini gözlemiş ve akıl yürütmenin önemini
belirtmiştir. (Erdemir 1995). Hipokrat döneminde erkek hekimlerin yanında usta-çırak
yöntemi ile eğitim alan ilk eğitimli hemşirelerin tamamı erkekti ve hemşirelik genellikle
evlerde kadınlar tarafından yapılıyordu (Yıldırım 2014).
İlerleyen zamanlarda tek tanrılı dinlerin etkisi görülmüştür. Dinlerin ortak yönü olan
insanlara sevgi ve hastalara acıma duygusu ile yaklaşımı hasta bakımı ile ilgilenmelerini
sağlamış ancak yapılan baskılarla kadını toplum içindeki hizmetlerini sınırlandırmışlardır
(Velioğlu ve Babadağ 1992).
Musevilik: Tevrat’ta temizlik kuralları, sağlığın korunması, bulaşıcı hastalıkların
bildirimi, bazı otlardan ilaç yapımı ve lepra hastalığı olanların izole edilmesi gibi konulardan
söz edilmektedir (Ökdem, Abbasoğlu ve Doğan 2000). Museviler tıpta tedavi ve rehabilitatif
amaçlı birçok uygulama yapmışlardır (Velioğlu ve Babadağ 1992). Damardan kan alma,
vantuz gibi tıbbi girişimlerde bulunmuşlar. Protez olarak kullanılan bazı yapay organları
yapmışlar. Bulaşıcı hastalıkların ihbarını zorunlu kılmışlar. Hasta izolasyonu uygulamışlar,
izole edilen yerin duvarlarını kazımışlar ve eşyaların yakılması gerektiğine inanmışlardır.
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Ebeliğe büyük önem vermişler. Besin hijyenine dikkat etmişler. Yardım işleri ve bakım evleri
önem kazanmıştır (Velioğlu ve Babadağ 1992).
Hıristiyanlık: Tarihçiler İsa’nın sosyal ve dinsel liderliğinin ışığında pek çok zengin ve
asil Romalı kadın, rahibe olarak kendisini yardıma ve sağlık konularına adamasından dolayı
(Ulusoy ve Görgülü 2001) hemşireliğin gelişiminin Hristiyanlığın başlangıcı ile yani İsa
peygamber dönemine dayandığını öne sürmüşlerdir (Lindberg, Hunter ve Kruszewski 1990;
Öztunç 2013). Hasta bakımında ilk örgütlü hizmet (halk sağlığı ve ziyaretçi hemşirelik) kilise/
manastırlardaki bazı yardım ve bakım hizmeti veren Dekon adı verilen erkeklerle ve Dekones
adı verilen kadınlarla gerçekleştirilmiştir. (Ökdem, Abbasoğlu ve Doğan 2000). Dekonesler
içinde en ünlüleri ziyaretçi hemşireliği başlatan ve halk sağlığında ilk hemşirelik örgütünü
kurduğu sanılan Phoebe’dir. Hastane açan Fabiola, Marcella ve Paula önde gelen
dekoneslerdir (Velioğlu ve Babadağ 1992; Ulusoy ve Görgülü 2001).
Müslümanlık: Hz. Muhammed, Müslümanlıkta hekimliğe ve hastaları iyileştirmeye
önem verilmesi gerektiğini, dinî bilgi kadar tıbbi bilginin önemine değinmiştir (Velioğlu ve
Babadağ 1992). Hz. Muhammed ve eşi Hz. Hatice tarafından savaşlarda yaralı ve hastalara
bakmak için Rufeyde El İslami başkanlığında ilk kadın topluluğu oluşturulmuştur (Velioğlu
ve Babadağ 1992). Ordu için seyyar hastaneler kurulmuş, hasta/yaralılara yardım edilmiştir.
İslamiyet’te tıbbın ve eczacılığın gelişimi Avrupa’yı uzun süre etkilemiştir (Velioğlu ve
Babadağ 1992). İslam hekimleri tıp biliminin önde gelen kişileri olmuşlardır (Erdemir 1995;
Şentürk 2014). Ancak İslamiyet’te kadınların yaşam biçimi toplum içinde sadece ebelerin
varlığına olanak tanımıştı (Ulusoy 2001).
İlk çağlarda etik ile ilgili ilk arayışlar ise toplumsal düzeni sağlama hedefi ile
başlamıştır (Babadağ 2010). Maddi ve manevi zararları önleyerek toplumsal yaşamı ve
dolayısı ile ilişkileri düzenleyen, dürüstlük, doğruluk gibi değerlerle oluşan sosyal yaşam
ilkelerine dayalı geleneksel ahlaki yol, ilk yazılı belitlere rastlanmaktadır (Babadağ 2010).
Sosyal ilişkileri düzenleme adına tarihte yazılı ilk ahlaki kurallar Eski Mezopotamya’da
Babilin Kralı Hammurrabi’nin oluşturduğu (MÖ 1800-1750) Hammurabi Kanunlarıdır
(Erdemir 1995; Babadağ 2010). Bu kodlar etik biliminin temeli sayılan kanunları ile önem
taşır.
Eski Mısırda papirüslerde, eski İsrail’de Talmud’da (Medeni Kanun) ve eski
Hindistan’da Manu ve Zorastre olarak isimlendirilen kodlarda hekimlere ait sorumluluklar yer
almaktaydı. (Erdemir 1995).
Eski Yunan’da Aristotle (Aristo-zoon politikan) (MÖ. 384-322), Sokrates (Sokratbilgi, erdem) gibi antik dönem düşünürlerinin görüşleri ve ahlaki ilkeler benimsenmiştir.
(Velioğlu ve Babadağ 1992; Erdemir 1995). Aristo’nun “insan politik bir hayvandır (canlı
anlamında” görüşü insanın ancak toplum içinde canlı kalabileceğini ve ahlaki bir canlı olduğu
çıkarımları etiğin yazılı tarihte düşüncenin yazıya dökülmesi ile yer aldığını göstermektedir
(Babadağ 1999).
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Hıristiyanlığa değin Eski Mısır’ın ileri medeniyeti, doğu kültürlerinde Hint tıbbı ve
Çin tıbbı dışında tanrısal ve sihirli güçlerin tedavi etkinliğine inanç, batıda Hipokrat’ın
hastalığın sihirsel güçlerin etkisi ile değil, doğal nedenlerle geliştiği görüşünü ileri sürmesi ve
ahlaki ilkelere değinmesi sonucu dinî inanç ile tıp + etik, tarihte ilk kez birbirinden ciddi
olarak ayrılmıştır (Babadağ 1999; Babadağ 2010). Hipokrat hekimlik görevinde sevgi ve
saygı ile insana yaklaşım, maddi kazanç yerine insana değer verme, ahlaki değerlere öncelik
tanıma ve erdemli olma gerekliliğinden söz etmiş, bunları geçerli kılan kural ve ilkelerin tümü
için “deontoloji-görev bilimi” yerine Latince kökenli “etik” sözcüğünün deontolojinin yanı
sıra mesleki felsefeyi de kapsadığını belirtmiştir (Velioğlu ve Babadağ 1992). Bu nedenle
Hipokrat a Tıbbın babası ve deontoloji- görev biliminin temelini atan kişi denmektedir.
Ayrıca Tek tanrılı dinlerden Müslümanlıkta Ebubekir Muhammed b. Zekeriya Razi
(854-932), Farabi (870-950), Ebu Reyhan Biruni (973-1051) İbni Sina (980-1037) gibi
hekimler eserlerinde deontolojiye yer vermişlerdir (Erdemir 1995; Şentürk 2014).

1.1.2. Orta Çağ’da Hasta Bakımı ve Etik’in Gelişimi
Orta çağda da hemşirelik hizmetleri oldukça basit bir biçimde uygulanıyordu. Ancak o
dönemde hemşirelik Katolik kilisesinin bünyesinde yapılmaktaydı (Ulusoy ve Görgülü 2001).
Bu dönemde manastır hayatı ve diğer dinî gruplar, erkek ve kadınlara sadece hemşirelik
mesleğinde kariyer fırsatı sunuyordu (Alpar 2013). Hastane hemşireliğinin çoğu kız-kardeş
denilen tövbekâr kadın ve dullar ile erkek-kardeş denilen erkek hemşireler tarafından
yürütülüyordu (Alpar 2013). Dekonesler, matronlar (yönetici kadınlar) ve manastıra bağlı
olmayan hemşire mezhepleri dinî temelleri olan ve hemşirelik hizmetleri sunan organize
gruplar arasında yer alıyordu (Alpar 2013). Kiliseye bağımlılık hemşirelere güç kattığı gibi,
çok katı kurallarla yönetilmesine de neden olmuştur. (Ulusoy ve Görgülü 2001).
Haçlı seferleri (1096-1271) ile ilk kez kitle hâlinde İslamiyet ile karşılaşan Hıristiyan
askerler, bir gereksinim olarak Kudüs’te Holly City-Saint John Şövalyeleri Hastanesini
kurarak ilk askeri hemşirelik düzenini kurmuşlardır (Babadağ 2010). Böylece bakıma ilk kez
askeri düzen ve çok sayıda erkek girmiştir. Günümüz hastane kavramı ile pek örtüşmeyen,
daha çok darülaceze benzeyen bu kurumlarda St. Jean şövalyeleri, Töton Şövalyeleri ve Aziz
Lazarus Şövalyeleri hemşirelik yapmışlardı (Yıldırım 2014).
Etik anlayış ise kilisesinin öğretileri ile sınırlı kalmıştır. Orta çağda Hıristiyanlık
öğretisi bedeni istekleri azaltmaya ruhu onurlandırmaya önem vermekteydi (Velioğlu ve
Babadağ 1992). Hıristiyanlık öğretisinin başlangıcında Batı toplumu, önce küçük birimler
hâlinde bilim öncesi erdemin (sevgi, yardım) değerliliğini benimsemiş ve bu değerlerle
giderek özdeşleşmesi sonucu bilim değer kaybetmiştir (Babadağ 2010).
Avrupa’da, Hristiyanlık’ta inanç değişimi ve dinî kuruluşların aşırı baskısı tıbbın, etik
anlayışın ve hasta bakımının gerilemesine neden olmuştur (Velioğlu ve Babadağ 1992).
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1.1.3. Hemşirelikte Karanlık Dönem
Batı Medeniyetleri İ.S. 400-900 yılları süresince Erken Orta Çağ’ın baskın, kilise
doğma (otoriter) sisteminin geçerli olduğu Karanlık Döneme (koşulların kötü olduğu dönem)
girmiştir (Babadağ 2010). Geç Orta Çağ’da (900-1500) batı toplumlarında dinî düzen, etkisini
Aydınlatma Dönemine dek etkin olarak sürdürmüştür. Orta Çağ’ın sonlarına doğru keşifler;
insanların değer sistemlerinin değişiminde çok önemli etkenlerin başlıcalarındandır (Babadağ
2010).
Rönesans bilimsel dönemi başlatan zihinsel bir yeniden doğuşu ortaya çıkarmıştır.
Reform ise, kilise yaşamının bir parçası olan yaygın istismarların ve dinî liderler arasındaki
öğreti anlaşmazlıklarının başlattığı dinî bir harekettir. Rönesans iyileştirme sanatlarında
bilimsel bir devrimi ve yeni bir dönemi teşvik etmiştir. Kilise kontrolünden yavaş yavaş
kurtulmaya başlayan bilim ilerleme kaydetmiştir. İyileştirme sanatlarında tedaviyle
karşılaştırıldığında bakıma daha düşük bir değer verilmekteydi. (Alpar 2013). Reform kilisede
Katolik ve Protestan gruplar arasında bir mücadeleye neden olmuştur. (Alpar 2013).
Politik ve ekonomik kargaşalar, kilisenin manastırdaki etkisinin azalması, Katolik
kilisesine karşı Protestanlığın doğuşu, toplumun din adamlarına karşı güvenin azalması,
hemşireliği olumsuz etkilemiştir (Ulusoy ve Görgülü 2001). Protestan ülkelerdeki yasa ve
gelenekler yoksul ve güçsüzlerin insancıl bir şekilde bakılması fikrini onaylamıyordu. (Alpar
2013). Dolayısıyla hemşireler hastanelerden çıkartıldı. Hastaneler kapatılmış, hasta bakımı
yasaklanmıştı. Dinî hemşirelik gruplarının yerine endüstri işlerine bile kabul edilemeyen,
hiçbir iş bulamayan ve eğitimsiz kalifiye olmayan kadınlara hemşirelik görevi verildi.
Koşulların en kötü olduğu döneme “Hemşireliğin Kara Dönemi” veya “Hemşirelikte Karanlık
Dönem” (1550-1850) denildi. (Babadağ 2010; Alpar 2013). Derebeylik düzeni sonucu
Avrupa’da yoksullaşan köylülerin lideri olarak görülen hemşireler büyü yaptıkları
gerekçesiyle cadılık / büyücülük ile itham edilmiş ve öldürülmüşlerdir. (Ulusoy ve Görgülü
2001). Orta çağda, kilise ve yeni oluşturulan tıp mesleği, ruhban sınıfından olmayan kadın
iyileştiricilerin uzaklaştırılmasına aktif bir şekilde katılıyordu, kadınlar üniversiteye
alınmıyordu (Alpar 2013). Tıp manastırdan ayrılıp, üniversiteye geçmiş böylece hasta bakımı
ile bağlantısını reddetmiştir. Üniversitelerde tıp; yeni düşünce ve eğitim sistemi ile yeni
buluşlardan yararlanarak ilerlemiş, hasta bakımı bu ilerlemelerden uzak, değişmeksizin
kalmıştır (Velioğlu ve Babadağ 1992). Bu olumsuz ortamda Augustinian (Hotel de Dieu)
rahibeleri dışında hasta bakımına devam etmemişlerdir. (Velioğlu ve Babadağ 1992).
Hasta bakımındaki çöküşü durdurmak için; hastane örgütlenmelerinde değişiklikler
yapılmış ve bu dönemde hastane yönetimi kadın yöneticilere (Matron) bırakılmıştır.
Bunlardan bazılarına başarılı, sempatik, cesur davranışlarından dolayı saygıyı ifade eden
“hemşire” (sister) unvanı verilmiştir. Ancak bazıları da bu çabalarından dolayı “feminist”
olarak suçlanmıştır (Velioğlu ve Babadağ 1992). Oysa Güney’de, Batı Asya’daki İslam
ülkelerinde ilerleme devam etmiştir (Babadağ 2010).
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1.1.4. Yeni Çağ’da Hemşirelik ve Etik
17. ve 18. yüzyıl topluluğu Orta Çağ’ın dinî hayır işlerine kendini adama idealini
kaybetmiş ve hemşirelik gereksinimini hissetmemiştir (Velioğlu ve Babadağ 1992). Ancak
endüstri devrimi, yeni düşünce sistemi, makine çağı, kadın hakları hareketleri, tıp ve
hastanelerin gelişimi, hemşirelikte reform hareketleri hemşireliğin yeniden doğuşuna temel
olmuştur (Velioğlu ve Babadağ 1992). Yeni düşünce sistemi sonucu gerçekleşen Amerikan
Devrimi (1775-1783) ve Fransız Devrimi (1789-1795) ile haklar ve eşitlik konularında
bilinçlenme sağlanmıştır (Velioğlu ve Babadağ 1992). Florence Nightingale ‘in İngiltere’de
1860 yılında St. Thomas Hastanesi’nde Hemşirelik Okulu kurması örgün hemşirelik
eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. (Taşocak 2013).
Florence Nightingale Viktorya dönemi kadınını, üstlendiği annelik rolünden çok kolay
vazgeçirememiştir. Bakım toplumun geniş kesimlerinde hoş ve yüksek değer taşımamıştır.
Batıda formal hemşirelik okullarının açılması ve saygın kadınlara yapılan çağrılar ile
hemşirelik cazip hâle getirilmek istenmiştir (Babadağ 1999).
Yeni Çağ’da Fry, Watson ve Gadow gibi hemşireler, yaşamla etik ilişkisine ait
çalışmalar yapmıştır. (Babadağ 2010). Eşitlik fikrini destekleyen kadın yazarlar arasında
Elizabeth Fry öncü olmuştur. (Velioğlu ve Babadağ 1992). Elizabeth Fry “Hayırsever
Hemşirelik Örgütü”nü kurarak ahlak-etik- deontolojik anlayışı 1840’lı yıllarda yansıtmaya
çalışmıştır (Şentürk 2013). Florence Nightingale ise okula kabul edilecek meslek üyelerini
seçerken; disiplin, itaat, erdemlilik, inanç, ağırbaşlılık, insan ve vatan sevgisi, doğruluk gibi
ahlaki özellikler aramıştır (Şentürk 2013). Curtin “hemşirelik bakım işlevleriyle değil, bakım
felsefesi ile ayırt edilebilir ve edilmelidir” görüşü ile hemşirelikteki bakım felsefesinin bakım
işlevlerine yansıtılması gerektiği anlamını taşımaktadır (Babadağ 2010).

1.1.5. Yakın Çağ’da Hemşirelik ve Etik
Rönesans döneminin yeni ve arayışçı düşünce yapısı 19. yüzyıl sonlarına kadar
bilimsel ve sosyal gelişmeler hastane hizmetlerine yansımıştır. I. ve II. Dünya Savaşları
insanın yüceliğini / değerliliğini ortaya çıkarmış ve hastane vb. kurumlarda hizmetin
yetersizliği ortaya çıkmıştır (Velioğlu ve Babadağ 1992). Savaştan sonra sorgulamaların
sonucu olarak insan hakları, kadın hareketleri, biyomedikal teknolojideki ilerlemeler, sağlık
bilimlerinde dallara, uzmanlıklara yöneliş, her tür otoriteye karşı koyma gibi toplumsal,
bilimsel etmen ve eylemler gelenekselliğin koyduğu sınırları zorlamıştır (Babadağ 2010).
Hemşireye duyulan gereksinim artmış ve mesleki örgütlenme başlamıştır (Velioğlu ve
Babadağ 1992).
1900’lü yılların ortaları hemşireler açısından büyük ilerlemeleri beraberinde
getirmiştir (Alpar 2013). Amerika Birleşik Devletleri’nde 1905 yılında ilk kez lisans
düzeyinde hemşirelik eğitimi Minnesota Üniversitesi’nde başlamıştır (Bayık 2004). 1924
yılında Yale Üniversitesi lisans düzeyinde hemşirelik okulunu açmıştır (Bayık 2004). 1929
yılında yüksek lisans programları başlatıldı (Bayık 2004). 1924 yılında Kolombiya, 1934 New
York Üniversitelerinde doktora programları başlatılmıştır. (Bayık 2004).
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1950’lere kadar hemşirelik bilgisinin temelini sosyal, biyolojik ve tıp kuramları
oluştururken, 1950’den sonra hemşireler kendi kuramlarını geliştirmeye başladılar (Ay 2007).
Araştırmanın öneminin anlaşılması üzerine hemşirelikte ilk araştırma dergisi “Nursing
Research” (1952) yayınlandı. 1955 yılında Amerikan Hemşireler Birliği-ANA çatısı altında
hemşirelik tanımı yapılmıştır (Babadağ 2010). Bakım vermede bilimsel ve sistematik bir
sorun çözümleme yöntemi olan Hemşirelik Süreci ilk kez 1955 yılında Lydia Hall tarafından
kullanılmış, daha sonra gelişerek tüm dünyada kabul görmüştür (Velioğlu 1999).
1960’lı yıllarda hemşirelik uzmanlık alanlarında mezuniyet sonrası programlarda artış
olmuş, hemşire araştırmacılar klinik araştırmalarda öncü olmuşlardır. Uluslararası Hemşirelik
İndeksinde hemşirelik makaleleri sınıflandırılarak yer almıştır. (Lindberg, Hunter ve
Kruszewski 1990). Ayrıca hemşireler hemşirelikte mezuniyet sonrası hazırlığı araştırdı; klinik
hemşire uzmanları için ilk yüksek lisans programları başlatıldı. (Lindberg, Hunter ve
Kruszewski 1990).
1970’li yıllarda ise gelişen ve değişen rollerde hemşire uygulayıcılar ulusal
görülebilirlik kazandı. Politikalarda nasıl tavır alınacağını belirlemek için Hemşirelik Birliği
oluşturuldu (Nurses’Coalition for Action in Politics). Amerikan Hemşireler Birliği Amerikan
Hemşireler Akademisi (American Academy of Nursing) kuruldu. (Lindberg, Hunter ve
Kruszewski 1990). 1973 yılında Ulusal Hemşirelik Konseyi (ICN) hemşirelik disiplinine
temel oluşturan kavramları açıklamıştır (Velioğlu ve Babadağ 1992).
1980’li yıllarda hemşireliğe özgü bilgi hızla artmış ve pek çok model/ kuram
geliştirilmiştir (Ay 2007). 1982 yılında ortak hemşirelik tanıları terminolojisi geliştirmek
amacıyla Kuzey Amerika Hemşirelik Tanılama Derneği (North America Nursing Diagnosis
Association - NANDA) kurulmuştur. 2003 yılında ise uluslararası bir kuruluş olarak kabul
edilerek NANDA International adını almıştır (Acaroğlu, Şendir ve Kaya 2012). 21. yüzyılda
tüm dünyada hemşireler sağlık bakım sisteminde hızlı değişimler deneyimlemekte ve hemşire
açığı tüm dünyada bir sorun olarak devam etmektedir.
Uzun yıllar boyunca hemşirelerin etik sorunlarla doğrudan karşılaşmadıkları
düşünülmüştür (Ulusoy ve Görgülü 2001). Ancak yakın çağda hemşirelikte etik konusuna
Florence Nightingale değinmiştir (Bayık 2004). 1893 yılında Hipokrat Yemini’nden
uyarlanarak Lystra E. Gretter ve Michigan, Detroit Farrand Hemşirelik okulu komitesi
tarafından oluşturulan Hemşirelik Andı Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale
atfedilmiştir
(http://www.nursingworld.org/FlorenceNightingalePledge).
Florence
Nightingale’in Andı hemşireliğin ilk etik kodları olarak kabul edilmektedir (Korkmaz 2011).
Hemşirelikte etik kurallara olan gereksinim ilk defa 1897 yılına Amerikan Hemşireler Birliği
(ANA) tarafından gündeme getirilmiştir (Ulusoy ve Görgülü 2001). 1923 yılında ise
Kanada’da düzenlenen kongrede ICN, Dünya’daki tüm hemşireler için geçerliliği olabilecek
bir Hemşirelik Etik Kodeksi Taslağı üzerinde çalışmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı
sonrası ICN-Hemşire-Etik Komisyonu 1953 yılında Brezilya şehrinde toplanan Büyük
Konseyi’nde “Hemşirelikte Ahlaksal Kavramlar” üzerinde durulmuş (Şentürk 2014). Bu
kongrede uluslararası bir hemşirelik etik kurallarına yönelik ilk ICN-hemşirelik etik
kodeksinin taslağı hazırlamıştır. (Bağ 2000). 1953 yılında uluslararası bir hemşirelik etik
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kurallarına yönelik ilk ICN-hemşirelik etik kodeksinin taslağı hazırlamıştır. (Bağ 2000). 1965
Haziran ayında Frankfurt’ta tekrar toplanan Büyük Konsey “Hemşirelikte Ahlaksal
Kavramları” tekrar gözden geçirmiştir. 1973 Mayıs ayında Mexico-City toplantısında bu
kurallar kabul edilmiştir (Şentürk 2014). Tüm dünyadaki hemşire derneklerinin büyük
çoğunluğu ICN- hemşirelik etik kodeksinden yararlanmaktadır. (Bağ 2000). 1975 yılında
hemşireliğin bir meslek olduğu ICN tarafından belirtilmiştir (Ökdem ve ark. 2000). 1977
yılında ICN tarafından tekrar düzenlenmiştir. (Bağ 2000).
Diğer yandan 1950 yılında Amerikan Hemşireler Derneği (ANA) etik kuralları
benimsemiştir (Lindberg, Hunter ve Kruszewski 1990; Velioğlu ve Babadağ 1992). Ayrıca
2011 ve 2015 yılında ANA etik kodları tekrar gözden geçirmiştir (www.nursingworld.org).
Bu gelişmelerin paralelinde 1950’lerde Amerika Birleşik Devletlerin’de pek çok
hemşirelik okulu adına net olarak koymadan etik ile ilgili bazı konuları müfredatlarına
örüntülemeye başlamıştır (Babadağ 2010). 1960’larda hemşirelik literatüründe etik konulara
yer verilmese de deontolojiye yer verilmiştir (Babadağ 2010). 1960’lı yıllara dek geçen
zamanda, toplumsal yaşamda ahlaki yaklaşımların yeniden sorgulanması geleneksel yolla
aktarılan etik değerlerin yetersizliği gün ışığına çıkmıştır (Babadağ 2010). Rawls,
Beauchamp, Childress gibi etisistler ilkeler tetradı (otonomi, yarar sağlama, zarar vermeme ve
adalet) etik sorun çözümüne rehber görmüşlerdir. (Babadağ 2010). 1970’li yıllarda etik
öğretimi giderek artan şekilde müfredatta yer almıştır (Babadağ 2010).). 1990’lı yıllarda
hemşire liderler Veatch (1987) ve Fry (1988) bakım vermeyi, bir ahlaki değer olarak
tanımlanmış, hemşirelikte etik standart olarak kullanılabilecek ölçütler belirlemişlerdir
(Babadağ 2010).

1.2. Hemşirelik ve Etik Biliminin Türkiye’deki Gelişimi
1.2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Hasta Bakımı ve Etik
Eski Türk toplumlarında bakımın nasıl yürütüldüğüne ilişkin açıklama
bulunmamaktadır. Anadolu Selçuklu Devletleri’nde darüşşifalarda hasta bakımı ve tıp eğitimi
birlikte yürütülmüştür. Osmanlı-Türk tıbbı, diğer bilim kolları gibi Selçuklu, dolayısıyla İslam
tıbbının devamıdır (Erefe 1998).
Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyal ve kültürel etmenlerden özellikle dinin
getirdiği kapalı ve erkekten ayrı yaşamı ile Osmanlı kadını, evin dışına çıkamamış, bir işi,
uğraşı olmamış ve bu nedenle hastanelerde bakım hizmeti, genellikle eğitimsiz erkeklere
kalmıştır. Osmanlılarda sosyal yardım işlerinde ve hasta bakımında gönüllü kadınlar çalışmış
ve şifahaneler açılmış ancak herhangi bir eğitim yapılmadığı için hemşirelik mesleğinde
gelişme görülmemiştir (Ökdem, Abbasoğlu ve Doğan 2000).
Osmanlı Devleti müttefikleri olan Fransa, İngiltere ve İtalya ile Rusya arasında yapılan
savaş nedeniyle İstanbul’a gelen müttefik askerleri ve Türk askerleri Selimiye Kışlası’na
yerleşmiş, yaralı sayısının giderek artması nedeni ile Selimiye kışlası hastaneye çevrilmiştir.
Florence Nightingale’in hasta ve çaresiz insanlara yardım etme konusundaki duyarlılığı
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bilindiği için İstanbul’a davet edilmiştir ve Nightingale yaralı askerlere bakım vermiştir.
(Akyolcu, Aslan ve Aktaş 2013). Nightingale burada ilk sağlık istatistikleri tutmuş, sanitasyon
çalışmaları ile enfeksiyon oranını azaltmıştır (Akyolcu, Aslan ve Aktaş 2013). Nitekim bu
çalışmalar modern hemşireliğin temelleri olmuş ve modern hemşireliğin temelleri Türkiye’de
atılmıştır (Erefe 1998).
1907 yılında Londra’da düzenlenen Kızılhaç konferansına Osmanlı temsilcisi olarak
katılan Prof. Dr. Besim Ömer Akalın, orada tanıştığı Nightingale’den, ona ve hemşireliğe
verilen değerden çok etkilenmiştir. Prof. Dr. Besim Ömer Akalın, hemşireliğin ülkemiz için
bir gereksinim olduğunu belirterek, Kızılay Cemiyeti’ne böyle bir girişimi önermiştir
(Akyolcu, Aslan ve Aktaş 2013; Şentürk 2014). Trablusgarp Savaşı’nda (1911) hastalara ve
yaralılara bakım verecek kişilerin ve hastanelerin bulunmaması gibi sorunlar yaşanmıştır
(Şentürk 2014). Besim Ömer Paşa Kızılay Cemiyetini uyararak ülkemizde hemşireliğe
duyulan gereksinimi dile getirmiştir ve hemşirelik okulunun açılışının zorunlu olduğunu
söylemiştir (Şentürk 2014).
1911 yılında İstanbul’un tanınmış ailelerine mensup hanımlarını Prof. Dr. Besim Ömer
Akalın’ın yürüttüğü Gönüllü Hasta Bakıcılık Kursu’na çağırmıştır (Şentürk 2014). 1913-1914
yıllarında İstanbul Üniversitesi de, Kızılay benzeri gönüllü kursları düzenlemiştir (Ökdem,
Abbasoğlu ve Doğan 2000). İstanbul ile Bursa’da açılan ve 6 ay süren Kızılay Derneği
Hanımlar Merkezi Gönüllü Hasta Bakıcılar Kursunu tamamlayan Münire İsmail, Kerime
Salahor, Safiye Hüseyin Elbi ve diğer hemşireler ilk kez Balkan Savaşı (1912-1913),
Çanakkale Savaşı (1915-1916) ve I. Dünya Savaşı (1914-1918) ve Kurtuluş Savaşı (1919)
sırasında yaralı askerlerin bakımına katılmışlardır (Erefe 1998; Akyolcu, Aslan ve Aktaş
2013; Taşocak 2013). 1920 yılında İstanbul’daki Amiral Bristol Hastanesi’nin hemşire
gereksinimini karşılamak amacıyla hastaneye bağlı “Hastabakıcı Dershanesi” diğer bir adı ile
“Amiral Bristol Lisesi” açılmıştır (Taşocak 2013).

1.2.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Hemşirelik ve Etik
Ülkemizde Modern hemşireliğin kurulması ve gelişmesi Cumhuriyet ile birlikte
başlamıştır (Ökdem, Abbasoğlu ve Doğan 2000). Cumhuriyetin kuruluşundan sonra
ülkemizin ilk örgün eğitim veren hemşirelik okulu 21 Şubat 1925 yılında İstanbul’da açılan
Kızılay Hemşirelik Okulu’dur. Okulun öğrenim süresi ilkokul sonrası 2 yıl 3 ay olarak
belirlenmiştir (Ökdem ve ark. 2000; Taşocak 2013). Temel hemşirelik eğitimi 1936 yılında
ortaokula temellendirilmiş, 1939 yılında Milli Savunma Bakanlığına bağlı ilk “Askeri
Hemşire Okulu”, 1943 yılında Verem Savaş Derneği tarafından “Tevfik Sağlam Hemşirelik
Okulu” açılmıştır. 1946 yılında Sağlık Sosyal Ve Yardım Bakanlığı bünyesinde “Sağlık
Koleji” (Sağlık Meslek Lisesi) açılmıştır (Akyolcu, Aslan ve Aktaş 2013; Taşocak 2013;
Şentürk 2014).
Hemşirelikte okullaşmanın paralelinde 1943 yılında Türk Hemşireler Derneği
kurulmuş olup 1948 yılında Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) tarafından geçici üyelik
verilmiş, 1949 yılında asil üyeliği onaylanmıştır. (Ulusoy ve görgülü 2001; Yıldırım 2014).
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1950 yılında Sağlık Bakanlığı’nda “Hemşirelik Bürosu” kurulmuştur (Erefe 1998). 1951
yılında Türk Hemşireler Dergisi yayınlanmıştır (Ulusoy ve Görgülü 2001; Yıldırım 2014).
1954 yılında “6283 sayılı Hemşirelik Kanunu” ilk olarak yürürlüğe girmiştir (Ulusoy
ve Görgülü 2001). Bu yasa 2007 tarihine kadar geçerliliğini sürdürmüş olup, 2007 yılında
kanun maddelerinde değişiklik teklifi kabul edilerek maddeler günümüzü yansıtan hâle
dönüştürülmüştür.
1960’lı yıllarda ise, hemşirelik eğitiminde lisans ve lisansüstü programların çarpıcı
biçimde artmıştır. (Taşocak 2013). Hemşirelik alanında yapılan bilimsel araştırmalar bu yolla
yaygınlık kazanmıştır (Öztunç 2013; Taşocak 2013). Ülkemizde Florence Nightingale
Hemşire Mektepleri ve Hasta haneleri Vakfı aracılığı ile lisans ve yüksek lisans eğitimi için
Columbia Üniversitesi’ne gönderilen Perihan Velioğlu, Rüçhan Tüzün ve Eren Kum ve
Amerikalı 2 hemşire müşavir (Mrs. Eugenia K. Spalding ve Katherine Sehl) tarafından
Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu’nun akademik temelini başarılı bir şekilde
oluşturmak için bilimsel bir araştırma yaparak hazırladıkları “Report of the Educational
Survey Preliminary to Establishment of the Higher Educational Program for Nursing” adlı
eğitim raporu yapılan ilk araştırmadır (Akyolcu, Aslan ve Aktaş 2013).
Hemşirelikte ilk defa hemşirelik eğitimi üniversiter düzeye 1955 yılında Ege
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunun açılması ile yükselmiştir (Taşocak 2013). Ege
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Avrupa’nın da üniversite düzeyindeki ilk hemşirelik
okuludur. (Kıran ve Taşkıran 2015). 1961 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu açılmıştır (Erefe 1998).
Hemşirelikte ilk defa yüksek lisans (1968) ve (1972) doktora Programları Hacettepe
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda başlamıştır (Ulusoy ve Görgülü 2001). 1985-1986
eğitim yılında geçerli olmak üzere nitelikli hemşirelik bakımının daha kısa sürede
yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile 2 yıl eğitim süresi belirlenen hemşirelikte Ön Lisans
Programları açılmıştır. (Ökdem ve ark. 2000). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu adı ile
de uygulamaya geçmiştir (Kıran ve Taşkıran 2015). Türk Hemşireler Derneği Sağlık
Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi iş birliğinde 1991-1992 eğitim-öğretim yılında Açık
Öğretim Ön Lisans Programı başlatılmıştır (Erefe 1998).
Hemşirelik yüksekokullarının kuruluşundan sonra hemşirelikte araştırma, hemşirelik
kavram ve kuramları ile ilgilenme başlamıştır. Araştırma etkinliklerinin örgütlü yapıya
kavuşturulması amacı ile önce Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği (1996) kurulmuş
ardından yayın organı olarak Hemşirelik Araştırma Dergisi (1999) yayınlanmıştır (Bayık
2004).
2009 yılında kamu veya özel sektörde çalışmakta olan hemşirelik ile sağlık
memurluğu bölümü / programı ön lisans mezunu sağlık çalışanlarının uzaktan eğitim yoluyla
lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Samsun 19
Mayıs Üniversitesi (Ebelik) ve Atatürk Üniversitesi (Hemşirelik) arasında yapılan protokolle
lisans tamamlama programları açılmıştır (Öztunç 2013).
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ilk Hemşirelik Fakültesi olarak kuruluşunun
50. yılında (04.04.2011) İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ardından Dokuz Eylül Ve
Ege Üniversitesi, Hacettepe, Akdeniz Üniversitesi’nde Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur.
(Akyolcu, Aslan ve Aktaş 2013; Şentürk 2014). 2014 yılında ise Türkiye’de toplam 119
yüksekokul ve fakültede hemşirelik eğitimi yapılmaktadır (Kıran ve Taşkıran 2015).
Günümüzde Türkiye’de hemşirelik eğitiminde, niceliği artıracak düzenlemelerle
birlikte son yıllarda sayıları oldukça artan Fakülte/Yüksekokullardaki eğitimin niteliğinin
yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmasının, hemşirelerin çalışma koşullarının ve özlük
haklarının iyileştirilmesinin de gerekli olduğu belirtilmektedir (Kıran ve Taşkıran 2015).
Ülkemizde hemşirelikte etik eğitimi Avrupa Birliği üyeliği çabalarından etkilenmiştir.
1990’lı yıllarda etik konulara hemşirelikte kuramsal müfredatta yer verilmiştir (Görgülü ve
Dinç 2007). 1991-1992 eğitim-öğretim yılında Türk Hemşireler Derneği Sağlık Bakanlığı ve
Anadolu Üniversitesi iş birliğinde başlatılan Açık Öğretim Ön Lisans Programı’nda Prof. Dr.
Kamerya Babadağ ve Doç. Dr. Kamerya Babadağ’ın yazdığı “Hemşirelik Tarihi ve
Deontolojisi” kitabı ilk yazılı kaynaktır. Hemşirelikte etik 1996 yılından itibaren pek çok
lisans düzeyinde hemşirelik okulunda öğretilmekte ve 2002 yılında Avrupa Birliğine Uygun
çekirdek hemşirelik müfredatında tanımlanmıştır (Görgülü ve Dinç 2007). Ancak ne yazık ki
ülkemizde hemşireler tarafından geliştirilmiş bir meslek ahlak yasası yoktur (Korkmaz 2011).
Uluslararası Hemşirelik Ahlak Yasası, Türk Hemşireler Derneği tarafından da
benimsenmiştir. Bununla birlikte Türk Hemşireler Derneği 2009 yılında “Hemşirelik İçin Etik
İlke ve Sorumluluklar” başlığı ile bir kitapçık yayınlamıştır (Öztunç 2013). Bu ilke ve
dayanaklar insan ve hasta haklarına dayanılarak ve Türk Hemşireler Derneği’nin üyesi olduğu
Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin etik kodlarına uygun şekilde hazırlanmıştır
(www.turkhemsirelerdernegi.org.tr).
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Sonuç
Hemşirelik tarih boyunca pek çok aşamadan geçmiş, istendik gelişimler zaman almış
ancak günümüzde ise meslekleşme sürecinde hızlı adımlarla ilerlemektedir. Günümüz sağlık
bakım sisteminde hızlı değişimler hemşirelerin rol ve sorumluluklarına sahip çıkmalarını
gerektirmekte ve beraberinde etik sorumluluklar getirmektedir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları:
Şentürk, Selva; Hemşirelik Tarihi, 2. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2014.
Babadağ, Kamerya; Hemşirelik ve Değerler, Ankara, Alter Yayıncılık, 2010.
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Uygulama Soruları
1) Hemşireliğin ve etik biliminin geçmişten günümüze kaydettiği tarihî aşamaları
değerlendiriniz.
2) Hemşireliğin ve etik biliminin Türkiye’de geçmişten günümüze kaydettiği tarihi
aşamaları değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirelik ve diğer tıp bilimlerinin gelişimi tarihi olaylardan etkilenmiştir. Özellikle
Batı medeniyetlerinde Erken Orta Çağ’da, kilisedeki otoriter sistemin baskın olduğu Karanlık
Dönem, hemşirelikte karanlık dönemin yaşanmasına neden olmuş, hemşirelik karanlık
dönemin etkisinden 300 yıl gibi uzun bir süre kurtulamamıştır. Tarihte yaşananları
öğrenmenin gelecekte yaşanacak sorunlar için çözüm yollarını bulmada yardımcı olacağı
bilinmektedir. Bu nedenle hemşirelik tarihinin iyi bilinmesi önemlidir. Ayrıca hemşirelikte
etik konusuna ilk defa 1893 yılında Florence Nightingale tarafından değinilmiş bu anlayış
Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) ve Ulusal Hemşirelik Konseyi (ICN) tarafından ilerleyen
zamanlarda gündeme getirilmiştir. Türk Hemşireler Derneği 2009 yılında üyesi olduğu
Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) kodlarına uygun şekilde ülkemizdeki hemşire ve
hemşire derneklerinin yararlanması için ile “Hemşirelik İçin Etik İlke ve Sorumluluklar” adlı
kitapçığı yayınlamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki dönemlerden hangisinde hasta bakımına ilk kez askeri düzen gelmiş ve
çok sayıda erkek bakım ile ilgilenmiştir?
a) İlk Çağ
b) Orta Çağ
c) Hemşirelikte karanlık dönem
d) Yeni Çağ
e) Yakın Çağ
2) Aşağıdaki hemşire liderlerden hangisi hemşireliğin ilk etik kodlarını oluşturduğu
kabul edilen kişidir?
a) Fry
b) Watson
c) Gadow
d) Gretter
e) Veatch
3) Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi sosyal doğal kanunlarına aykırı
davranışlarla hastalığın gelişebileceğini gözlemiş ve akıl yürütmenin önemini belirtmiştir?
a) Hammurabi
b) Aristo
c) Hipokrat
d) Sokrat
e) Platon
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4) Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlarda hasta bakımında etkili olan uygulamalar
arasında yer almaktadır?
a) Epidemiyolojik çalışmalar
b) Kanıta dayalı uygulamalar
c) Folklorik uygulamalar
d) İzolasyon önlemleri
e) Teknolojik gelişmeler
5) Aşağıdaki yapılanmalardan hangisi E. Fry tarafından kurulmuştur?
a) St. Thomas Hastanesi Hemşirelik Okulu
b) Hayırsever Hemşirelik Örgütü
c) Dekonesler Teşkilatı
d) Holly Citty-Saint John Şövalyeleri Hastanesi
e) Kaiserswerth Enstitüsü
6) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte ilk kez lisans düzeyinde eğitiminin başladığı
üniversitedir?
a) Harvard Üniversitesi
b) New York Üniversitesi
c) Columbia Üniversitesi
d) Washington Üniversitesi
e) Minnesota Üniversitesi
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7) Aşağıdakilerden hangisi Florence Nightingale’in modern hemşireliğin temelini
oluşturan çalışmalarını gerçekleştirdiği toplumsal olaylardan biridir?
a) Trablusgarp Savaşı
b) Balkan savaşı
c) Kırım Savaşı
d) Kurtuluş savaşı
e) I. Dünya Savaşı
8) Aşağıdakilerden hangisi yakın çağda insanın değerliliğinin anlaşılmaya başlama
nedenidir?
a) Endüstri devrimi
b) Rönesans
c) Reform
d) Kadın hareketleri
e) II. Dünya Savaşı
9) Ülkemizde ilk hemşirelik Fakültesi olan “İstanbul Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi” kaç yılında fakülte olmuştur?
a) 2010
b) 2011
c) 2012
d) 2013
e) 2014
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10) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanıları terminolojisini geliştirmek amacıyla
kurulan kurumdur?
a) Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği-NANDA
b) Dünya Sağlık Örgütü-WHO
c) Uluslararası Hemşirelik Konseyi-ICN
d) Amerikan Hemşireler Birliği-ANA
e) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu-UNICEF
Cevaplar
1) b, 2) d, 3) c, 4) c, 5) b, 6) e, 7) c, 8) e, 9) b, 10) a
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2. FLORENCE NİGHTİNGALE VE ÇAĞDAŞ HEMŞİRELİK *

*

Bu bölüm, Doç. Dr. Hatice Kaya tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Florence Nightingale’in Yaşamının İlk Yılları
2.2. Hemşireliğe Hazırlık Çalışmaları
2.3. Kırım Savaşı Sırasındaki Çalışmaları
2.4. Kırım Savaşı Sonrasındaki Çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Florence Nightingale’in yaşamının ilk yılları nasıl geçmiştir?
2) Florence Nightingale hemşireliğe nasıl bir ortamda hazırlanmıştır?
3) Florence Nightingale’in Kırım Savaşı sırasındaki çalışmaları nelerdir?
4) Florence Nightingale’in Kırım Savaşı sonrasındaki çalışmaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak /Araştırarak

Florence
Nightingale ve
Çağdaş Hemşirelik

Florence Nightingale’in yaşamının ilk
yıllarını anlatabilmek

Florence
Nightingale ve
Çağdaş Hemşirelik

Florence Nightingale’in hemşireliğe
nasıl bir ortamda hazırlandığını
açıklayabilmek

Okuyarak /Araştırarak

Florence
Nightingale ve
Çağdaş Hemşirelik

Florence Nightingale’in kırım savaşı
sırasındaki çalışmalarını
açıklayabilmek,

Okuyarak / Araştırarak

Florence
Nightingale ve
Çağdaş Hemşirelik

Florence Nightingale’in kırım savaşı
sonrasındaki çalışmalarını
açıklayabilmek,

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Florence Nightingale



Çağdaş hemşirelik



Kırım Savaşı



Lambalı leydi
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Giriş
Modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale çağına damgasını
vuran, hasta bakımına olduğu kadar, sosyal reformist olarak çeşitli toplumsal sorunlara
eğilmiş bir hemşire liderdir. Florence Nightingale’in en büyük başarılarından biri hemşire
olabilmek için seçilmiş kişilerin formal eğitimden geçmesi gerektiği düşüncesiyle hemşireliğe
meslek olma yolunu açmasıdır. O dönemde meslek tanımı henüz yapılmamış olmasına
rağmen, Nightingale hemşireliği bağımsız bir meslek olarak görmüş ve formal eğitim veren
ilk hemşirelik okulunun açılmasını sağlamıştır.
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2.1. Florence Nightingale’in Yaşamının İlk Yılları
Florence Nightingale, varlıklı bir İngiliz aile olan William Edward ve Fany
Nightingale’in ikinci çocuğu olarak 12 Mayıs 1820’de İtalya’nın Floransa şehrinde dünyaya
gelmiştir. Florence öğrenim çağına geldiği zaman müzik ve resim dersleri için mürebbiyeler
tutulmuş, Latince, Almanca, Fransızca, İtalyanca, tarih ve felsefe derslerini de babasından
almıştır. Bu sayede özellikle klâsikler ve politika konularında geniş ve derinlemesine bilgi
sahibi olmuştur. Olağanüstü bir zekâya sahip olan Florence, matematiğe özel bir ilgi
duymuştur.
Florence 13-14 yaşlarında çevresindeki yoksul hastaları ziyaret ederek onlara yardımcı
olmaya çalışmış, 20 yaşlarında ailesinden hemşire olmak amacı ile hastaneye gitmek için izin
istemiştir. O çağda saygıdeğer kadınların evin dışında çalışmaları hoş karşılanmadığı,
özellikle hastanede çalışan kadınların eğitimsiz ve uygunsuz kadınlar olması nedeniyle ailesi
kızlarının böyle bir yerde çalışmasını asla onaylamamıştır. Florence’tan varlıklı aile kızı
rolünün gereklerini yerine getirerek, iyi bir evlilik yapması ve muhafazakâr bir hayat
yaşaması beklenmiştir. Ancak böyle bir hayat tarzı, çocukluğundan beri sosyal konulara ilgi
duyan, hastaları evlerinde ve hastanelerde ziyaret eden Florence’e hiçbir zaman uygun
olmamıştır. O, sosyal konulara ve hemşireliğe, Tanrı tarafından yönlendirildiğine yürekten
inanmıştır.

2.2. Hemşireliğe Hazırlık Çalışmaları
Hasta bakımına yönelişinin ailesi tarafından hoş karşılanmamasını dikkate almayan
Nightingale, 1844’te insanlara faydalı olabileceği yerin hastane olduğuna kesinlikle karar
vermiştir. Hastanede çalışma düşüncesi ailesini çok kızdırmış ve olumsuz tepkiyle
karşılaşmıştır. Uzun süre bu konuyu kapatarak ailesinin kararını kabullenmiş gibi görünse de
hasta bakımına ilişkin kitaplar ve bildiriler okuyarak çalışmasına devam etmiştir. Hastane ve
sağlık bilgisi konusunda bilgilerini geliştirmiş ve deneyim eksikliğini çözmesi gerektiğinin
bilinci ile 1844’te dile getirdiği Salisbury Hastanesi’ni ziyaret etmek isteği yine ailesi
tarafından reddedilmiştir. Operasyonlarda ağrı dindirmek üzere yeni kullanıma başlayan
kloroform ilgisini çekmiş ve bu konuya yönelerek araştırmalar yaparken Kaiserswerth’te
“Kadın Papaz Yardımcıları Enstitüsü”nün yayınladığı yıllığı okuyarak bu kurumdaki
çalışmaların kendi amaçlarına yönelik olduğunu fark etmiştir. 1847-1848 yıllarında Roma’da
Trinita de Monti’deki dinî kuruluşlar tarafından yönetilen manastırlar ve okullar üzerinde
gözlem yapma şansı bulmuş; bu kurumların yönetimini, çalışma sistemini, hayırseverlik
felsefesini ve amaçlarını yerinde incelemiştir. Aile dostları olan Bracebridges ve
Warwickshire aileleri Nightingale’e yardım etmek istemişler ve kendileri ile Mısır’a ve
Yunanistan’a yapacakları seyahate katılmasını teklif etmişlerdir ve 1848’de uzun sürecek olan
bu seyahate başlamıştır. Roma’ya vardığında Dr. Sidney Herberti ve eşi ile görüşmesi
Nightingale için dönüm noktası olmuştur. Bu dönemde İngiltere’deki ve Avrupa’daki
hastanelerin çoğunu gezmiş ve hastabakıcılıkla ilgilenmiştir. Mısır gezisi sırasında Saint
Vincent de Paul’e mensup iki rahibe ile tanışmış, onlar tarafından yürütülen kan alma,
pansuman yapma, ilaç dağıtma ve danışmanlık gibi hizmetlerini yakından gözleme olanağı
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bulmuştur. İrlanda gezisi ise hastane hizmetlerinin sürekliliği konusunda görüş geliştirmesine
katkıda bulunmuştur.
Sosyal reform alanındaki düşüncelerinde Elizabeth Fry’in etkisi gözlenmiştir. Fry gibi,
hemşireliğin acı çeken insanlara ve Tanrı’ya bir hizmet aracı olduğuna, daha yüksek
ekonomik düzeye sahip kadınların bakım işine katılmaları sayesinde hemşireliğin
standartlarının yükselmesini sağlayacağına, deneyimli ve iyi hemşireler yetiştirmenin
gereğine, bunların ise ancak hastane reformunun yapılması ile sağlanacağına inanmıştır. Bu
nedenle çalışmalarında hasta bakım hizmetlerinden çok hastanelerin iyileştirilmesine önem
vermiştir.
Ablasının bir süre sonra ortaya çıkan hastalığı sırasında kaplıca tedavisi çok rağbet
görmekte olduğundan, aile kardeşlerin Almanya’da Karlbad kaplıcasına gitmelerine karar
vermiş ve annesi Kaiserswerth’e de gitmelerini önermiştir. Nightingale bu öneriyi şaşırtıcı
bulmakla beraber büyük bir sevinçle kabul etmiş ve hemen harekete geçmiştir. Dr. Sidney
Herbert bu sırada İngiliz Savunma Bakanıdır. Nightingale için Bayan Herbert ile görüşmesi
dönüm noktası olmuş, Herbertler’den yardım ve destek almıştır. Farklı tarihlerde iki kez
ziyaret ettiği Kaiserswerth Enstitüsü’nde dekoneslere ait görüşlerini dile getirdiği bir kitap
yazan Nightingale, Kaiserswerth’de aradığını bulamamış olmakla birlikte yazdığı kitapla
kadın haklarına yönelik olarak ilk çalışmasını yapmıştır. Nightingale, çok istemesine rağmen
hasta bakımı alanında örgün bir eğitim alamamıştır.
Londra’da Bayan Herbert tarafından soylu kadın hastaların bakımına ayrılmış olan
“Hastalık Anında Kibar Hanımlar Enstitüsü”nde bir müdüre ihtiyaç olduğunu öğrenen
Nightingale, 1853’te nihayet hep yapmayı istediği işle uğraşmaya başlamıştır. Nightingale
hasta bakımıyla uğraşmanın yanı sıra kurumsal işleyişle ilgili düzenlemeler çerçevesinde de
etkinlik göstermiş, çalışması sırasında gördüğü aksaklıkları; sıhhi ve ekonomik sorunları
düzeltme yoluna gitmiştir. Buradaki çalışmasına ek olarak farklı hastaneleri de gezip
oralardaki hasta bakım hizmetlerini ve aksaklıkları gözlemiş, hastabakıcıların durumlarının
düzeltilmesi gerektiği kanısına varmıştır. Ancak bu aşamada en büyük ideali olan okul kurma
amacını gerçekleştirememiştir.

2.3. Kırım Savaşı Sırasındaki Çalışmaları
1853’te Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki çatışmalarla başlayan savaş,
1854’te İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bir araya gelerek Rusya’ya savaş ilan
etmesiyle birlikte büyümüştür. Osmanlı Devleti yardım için gerekli kararları almış ve hastane
olarak kullanmaları için başta Selimiye Kışlası olmak üzere birçok kışlayı boşaltıp tümüyle
müttefiklerine vermiştir. Fakat çoğu bakımsız ve harap durumdaki bu kışlalar, zaman darlığı
nedeniyle hazırlık ve değişiklik yapılamadan hastane olarak kullanılmıştır. Kazanılan
savaşlarla övünen İngilizler, battaniyelere sarılı olarak yerlerde yatan sarılı askerlerine yemek
ve su dahi verebilecek bir kişi olmadığını “London Times” gazetesi muhabiri William
Howard Russe’ın yazdıklarından öğrenmiştir. Bu durum üzerine yaralı ve hasta İngilizlerin
bakımı için dönemin savunma bakanı olan Sidney Herbert, Nightingale’den “Doğudaki İngiliz
Umumi Asker Hastaneleri Kadın Hastabakıcılar Müdürü” unvanı ile İstanbul’a gitmesini
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istemiş ve destek sözü vermiştir. Atanmayı kabul eden ve derhal harekete geçen Nightingale
toplam 38 kişilik bir ekip ile birlikte yola çıkarak 4 Kasım’da Üsküdar’a gelmiştir. Yaralılara
zamanla kolera salgınında hastalanan askerler de eklendikçe İngilizler açısından hastane
sorununun önemi giderek artmıştır. Mevcut hastanelerin hasta kapasitesi açısından ihtiyaca
cevap verecek nitelikte olmaması ve bakım verenlerin yetersiz olması nedeniyle çalışmalar
çok zor koşullarda sürdürülmüştür. Bu dönemde Nightingale ve ekibi başlangıçtaki olumsuz
tepkilere rağmen hizmet vermiş, kısa sürede hastanenin daha işlevsel bir hâle gelmesini
sağlamıştır. Nightingale bu alanda yaptığı düzenlemelerle iyi bir hastane yöneticisi olduğunu
ispatlamıştır. Hastane koğuşlarının penceresinin olmasını, her birinde yatakhane dışında
banyo, tuvalet, yemek odası bulunmasını, her koğuşun girişinde penceresi dışarı açılan bir
hemşire odasının yer almasını, binada koğuşlardan başka küçük özel hasta odaları ile genel
birer bulaşıkhane ve çamaşırhane olmasını da öngörmüştür. Nightingale’in özellikle üzerinde
durduğu konu, hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla koğuşların havalandırılması
olmuştur. Hastaları hastalıklarına göre ayrı koğuşlarda yatırmış ve pek çok İngiliz askeri
tifüsten ölmekten kurtulmuş, ölü sayısı 3/4 oranında azalmış ve bu durum da Nightingale’in
kahraman ilan edilmesinde büyük rol oynamıştır. Hastalıkların kokuşmuş hava nedeniyle
oluştuğuna inanması, Nightingale’in sanitasyona yönelik önlemler almaya yönelmesinde etkili
olmuştur. Florence Nightingale yılmadan günde 12-15 saat çalışırken, şartların çok kötü
olduğu ortamda karmaşık durumlarla baş etmeye çalışmıştır. Bu karmaşık ortamları
düzeltmeye çalışırken insan olmanın ilk şartının yardım edebilmek olduğunu düşünerek
hareket etmiştir.
Selimiye’deki çalışmaları sırasında, eski arkadaşı Mary Stanley’in kendisine sormadan
15’i rahibe ve 22’si hastabakıcı olan toplam 40 kişilik bir ekiple İstanbul’a gelmesine tepkisi
çok sert olmuştur. Bu tepki onun otoriter eğilimine bağlanabilir. Uzun süre gemiden inmesi
engellenen ve geri dönmek için finansal destek de bulamayan Stanley ve ekibi, zorunlu olarak
Selimiye’ye yerleştirilmişlerdir. Ancak Nightingale’in tepkisi yumuşamamış ve Stanley ve
ekibi bir süre sonra İngiltere’ye geri dönmek zorunda kalmıştır.
Nightingale, Kırım’daki hastaların ve yaralıların İstanbul’a getirilmesindeki
aksamaları, oradaki organizasyon bozukluğuna bağlamış ve durumu düzeltmek üzere Mayıs
1855’te Kırım’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılmıştır. Askerler tarafından ilgiyle karşılansa
da Balaklava Hastanesi’nin durumu ve çalışanlarının tutumu karşısında “yel değirmenlerine
saldıran Donkişot” konumuna düşmüştür. Savunma bakanlığı tarafından belirlenin görev ve
yetki alanı doğudaki hastanelerle sınırlı olup Kırım’ı kapsamadığı için Nightingale’in
direktifleri dinlenmemiştir. Cephedeki koşulların zorluğu sonucunda sağlık durumu
bozulmuş, o dönemde “Kırım ateşi” olarak da adlandırılan bruselloza yakalanmıştır. İki hafta
hastanede yattıktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Bir süre sonra da savaşın sona ermesiyle (30
Mart 1856) İngiltere’ye bir kadın savaş kahramanı olarak dönmüştür.

2.4. Kırım Şavaşı Sonrasındaki Çalışmaları
Nightingale savaştaki üstün hizmetinden dolayı Osmanlı Padişahı Abdülmecid
tarafından da madalya ile ödüllendirilirken ekibindeki diğer görevlilere biner mecidiye ödül
verilmiştir. Savaş sırasında kaydettiği gözlemler ve tuttuğu istatistikler nedeniyle, 1858’de

35

İngiltere İstatistik Topluluğu’na üye olarak kabul edilmiştir. Nightingale 1860’da Londra’da
düzenlenen Uluslararası İstatistik Kongresinde bir dizi reform yapma olanağı bulmuştur. O
dönemde ünlü Belçikalı istatistikçi Adolphe Quetelet ile çalışmıştır. Ona yolladığı bir
mektupta, hastane istatistiklerinin standart bir şekilde toplanmasını, böylece sonuçların
hastaneler, bölgeler ve hatta ülkelerin sonuçları ile karşılaştırılabileceğini belirtmiştir. Kongre
katılımcıları bu öneriyi kabul etmiş ve standart hastalık tanımlarının oluşturulması için bir
sistem geliştirilmeye başlanmıştır. O sistem bugün kullanımda olan ICD-9 sisteminin temelini
oluşturmuştur.
Nightingale’in Kırım’da olduğu dönemde, başarısından dolayı kendisine duydukları
minnettarlığın sembolü olarak tüm dünyadaki İngilizler tarafından bağışlanan paralarla, daha
savaş sona ermeden 1855’te “Nightingale Vakfı” kurulmuştur. Bu vakıf 1860’ta “Nightingale
Training School”un kurulmasını sağlamıştır. Daha önce, 1848’de Saint John’s House’da
İngiliz rahibeler tarafından başlatılan ve Londra hastanelerinde çalışarak sürdürülen iki yıllık
program çerçevesinde hasta bakımı eğitimi verilmeye başlanmış olmakla birlikte, dinsel
etkilerden uzak olarak kurulan ilk hemşirelik eğitim kurumu Nightingale’in adını taşıyan
okuldur. 1860’ta Saint Thomas’da açılan “Nightingale Training School” hemşireliğin
profesyonelleşmesine öncülük etmiştir. Nightingale sağlığının bozuk olması nedeni ile kendisi
yerine Sarah Elizabeth Wardroper’u müdür yapmış ve onunla çok yakın ilişkiye girmiş ve
okul için gerekli faaliyetleri planlamıştır.
Nigtingale’in modern hemşireliğin gelişimi konusunda İngiltere ölçeğinde bir öncü
olmakla kalmayıp Atlantik ötesi gelişmelere katkı sağladığını söylemek mümkündür. 1861’de
Amerikan İç Savaşı sırasında Dorothea Dix, Nightingale’den yardım istemiş; o da yaralı
bakımı konusunda deneyimlerini ve bilgilerini Dix’e aktarmıştır. Bilgi ve deneyim aktarmanın
ötesinde yetiştirdiği hemşireleri ülkenin dört bir yanına göndermesi, Nightingale’in modern
hemşireliğin dünya ölçeğinde yaygınlaşmasını sağlayan asıl önemli etkinliğidir.
Yıllar geçtikçe Nightingale’in sağlığı giderek bozulmuş ve yatağa bağımlı hâle
gelmiştir. Yaşadığı bu zor günlerde bile çalışmaya devam etmiş ve Hindistan’daki sanitasyon
problemlerine çözümler üretmiştir. Hayatının son dönemlerinde sağlık sorunlarına görme
kaybı da eklenmiştir.
Nightingale hemşirelikte kuramsal temelleri oluşturma bağlamında özellikle insan,
çevre ve sağlık arasındaki ilişki üzerinde durmuştur. “Nightingale Kuramı” olarak kabul
gören model, sağlığın yeniden kazanılması veya geliştirilmesi için, öncelikli ve ağırlıklı
olarak kişinin bulunduğu çevrenin koşullarını değiştirmeye yönelmiştir. “Hemşirelik
Yasaları” olarak da adlandırılan bu kuramın uygulanması ile insanlığın daha iyiye gideceğine
ve acıların azaltılacağına, uzun süre inanılmıştır. Ancak günümüzün profesyonel
hemşireliğinin düşünsel boyutu ile karşılaştırıldığında bu kuram ayrıntısız ve yetersiz
kalmaktadır.
Hemşireliğin meslek hâline gelişinin temelleri, bir bakıma Kraliçe Victoria döneminin
sosyal statüsü yüksek kadınlarının baskıları sonucu atılmıştır. Nightingale, güçlü bağlantıları
sayesinde hemşireliği bir tür hayır işi olmaktan da, ruhani yönünden de, kazanç amaçlı
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niteliksiz bakım uygulamaları hâlinde bulunmaktan da uzaklaştırmayı başarmıştır.
Hastanelerde her yönden daha donanımlı; eğitilmiş, iyi huylu ve ahlaklı kadınların hizmet
vermeleri için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Tüm bunlar, Nightingale’in, mesleği parlak
olmayan geçmişinden ve geleneğinden koparıp yeni bir konuma yerleştirmiş olmasının
göstergeleridir.
1873 yılında Amerika’da 3 hemşirelik okulu kurulmuştur. Bunlar; Bellevue,
Connecticut ve Boston hemşirelik okullarıdır. Yöneticileri Nightingale’den devamlı yardım
görmüş ve önerilerinden yaralanmışlardır. Nightingale bu okulların bazılarına hemşire
göndermiş, bazı okul müdürleri de kendisini Londra’da ziyaret etmiştir.
Florence Nightingale1883 yılında Kraliçe Victoria’nın verdiği Kraliyet Kızılhaç
ödülüyle onurlandırılırken, 1907 Kasım ayında Nightingale’e Kral Edward II tarafından
“Liyakat” nişanı verilmiştir. Tarihte bu nişanı alan ilk kadın olmuştur.
Öldürücü hastalığına rağmen 200 kitap, rapor ve broşür yayınlanmıştır. Bunların
büyük kısmı, sağlık önlemleri, askeri sağlık ve hastane organizasyonu üzerineydi. 1860
yılında yayınlanan ”Hemşirelik Üzerine Notlar” adlı kitabı geniş ilgi görmüştür.13 Ağustos
1910’da uzun ve bir o kadar verimli olan hayatı sona ermiştir. Doğum günü olan 12 Mayıs
tarihi Uluslararası Hemşirelik Günü olarak ilan edilmiştir. Modern hemşireliğin kurucusu
olarak anılan Florence Nightingale çağına damgasını vuran, hasta bakımına olduğu kadar,
sosyal reformist olarak çeşitli toplumsal sorunlara eğilmiş bir liderdir. Varoluşunu çağının
ötesine, bugünlere kadar taşıyabilmiş ender insanlardan biridir.
Ülkemizde Florence Nightingale’in İstanbul’a gelişi ve modern hemşireliğin
kuruluşunun 100. yılı anısına, ilk önce 1956 yılında Florence Nightingale Hemşire Mektepleri
ve Hastaneleri Vakfı, daha sonra da 1961 yılında da Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek
Okulu kurulmuştur.
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İlhan H.(ÇevEdit.) (2006) Florence Nightingale, Türkiye’de ve Dünyada Hemşireliğin
Kuruluşu, (Smith CW), Alter Yayıncılık, Ankara.
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Uygulama Soruları
1) Florence Nightingale’in Kırım Savaşı sırasındaki başarıları hangi alanlarda
olmuştur? Tartışınız.
2) Florence Nightingale’in Çevre Kuramı’nı dönemin koşullarını göz önünde
bulundurarak tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Florence Nightingale 1820’de İtalya’nın Florence şehrinde doğmuştur. Zengin ve asil
bir ailenin kızı olan Florence Nightingale’in çocukluğu insanların acılarına eğilmek, kitap
okumakve günlük tutmak gibi uğraşılarla geçmiştir. Umutsuzluk, acı, hastalık ve yoksulluk
içindeki insanlara yardımcı olmayı amaç edinen Florence Nightingale, bunu tanrısal bir çağrı
olarak nitelendirmiştir. Amaçlarına ulaşmak üzere 1851 yılında Kaiserswerth Enstitüsü’ne
giderek hasta bakımı konusunda eğitim görmüştür. 1854 yılında Kırım Savaşında yaralanan
İngiliz ve Türk askerlerinin bakımı için Üsküdar’daki Selimiye Kışlasına gelmiş ve iki yıl
Selimiye Kışlasında gece ve gündüz çalışmış ve ölüm oranını ¾ oranında azaltmıştır.
Askerlerin “Lambalı Leydi” diye adlandırdıkları Florence Nitingale İngiltere’ye döndükten
sonra 1860 yılında Saint Thomas’da “Nightingale Training School’un açılmasını sağlamıştır.
Hastalığına rağmen 200 kitap, rapor ve broşür yayınlamıştır. 1860 yılında
yayınlanan ”Hemşirelik Notları” adlı kitabı geniş ilgi görmüştür.13 Ağustos 1910’da hayatı
sona ermiştir. Doğum günü olan 12 Mayıs tarihi Uluslararası Hemşirelik Günü olarak ilan
edilmiştir. Ülkemizde Florence Nightingale’in İstanbul’a gelişi ve modern hemşireliğin
kuruluşunun 100. yılı anısına, ilk önce 1956 yılında Florence Nightingale Hemşire Mektepleri
ve Hastaneleri Vakfı, daha sonra da 1961 yılında da Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek
Okulu kurulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Florence Nightingale ne zaman ve nerede doğmuştur?
a) 1820’de İtalya’da
b) 1812’de Fransa’da
c) 1850’de İngiltere’de
d) 1834’te İspanya’da
e) 1815’te Romanya’da
2) Aşağıdakilerden hangisi Florence Nightingale’in kurduğu formal eğitim veren ilk
hemşirelik okuludur?
a) Almanya Kaiserwerth Hastanesi Hemşirelik Okulu
b) New York Bellvue Hastanesi Hemşirelik Okulu
c) Saint Thomas Hastanesi Hemşirelik Okulu
d) Boston Hastanesi Hemşirelik Okulu
e) New Haven Hastanesi Hemşirelik Okulu
3) 12 Mayıs’ın Hemşireler Günü olarak kutlanmasının nedeni hangisidir?
a) Florence Nightingale’in Kırım’a gittiği gün olması
b) Florence Nightingale Hemşirelik okulunun açılış günü olması
c) Florence Nightingale’in Selimiye Kışlasına geldiği gün olması
d) Florence Nightingale’in doğduğu gün olması
e) Florence Nightingale’in öldüğü gün olması
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4) Florence Nightingale’in yaşamının ilk yılları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Florence Nightingale varlıklı bir İngiliz ailede dünyaya gelmiştir
b) 12 Mayıs 1820’de İtalya’nın Floransa şehrinde dünyaya gelmiştir
c) Latince, Almanca, Fransızca, İtalyanca, tarih ve felsefe dersleri almıştır
d) Klâsikler ve politika konuları ile ilgilenmiştir
e) Florence Nightingale ailenin tek çocuğudur

I.
13-14 yaşlarında çevresindeki yoksul hastaları ziyaret ederek onlara yardımcı
olmaya çalışmıştır.
II.
20 yaşlarında ailesinden hemşire olmak amacı ile hastaneye gitmek için izin
istemiştir.
III.
Hastanede çalışan kadınların eğitimsiz ve uygunsuz kadınlar olması nedeniyle
ailesi kızlarının hastanede çalışmasını onaylamamıştır.
IV.
Muhafazakâr bir hayat yaşaması beklenmiştir.
5)
Florence Nightingale’in yaşamı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
a)

I, II

b)

I, II, III

c)

II, III, IV

d)

I, III, IV

e)

I, II, III, IV

6)
Florence Nightingale’in hemşireliğe hazırlık çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a) Sosyal reform alanındaki düşüncelerinde Elizabeth Fry’in etkisi gözlenmiştir
b) Hemşireliğin acı çeken insanlara ve Tanrı’ya bir hizmet aracı olduğuna inanmıştır
c) Nightingale, hasta bakımı alanında örgün bir eğitim almıştır
d) Yüksek ekonomik düzeye sahip kadınların bakım işine katılmaları sayesinde
hemşireliğin standartlarının yükselmesini sağlayacağına inanmıştır
e) Hasta bakım hizmetlerini gözlemlemiştir
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7)
“Nightingale’in özellikle üzerinde durduğu konu, hastalıkların yayılmasını
önlemek amacıyla koğuşların havalandırılması olmuştur.”
Yukarıda verilen bilgiye göre Florence Nightingale’in Kırım Savaşı sırasındaki
çalışmalarında özellkile hangi kavrama yönelik girişimde bulunduğu düşünülür.
a) Toplum
b) Çevre
c) Savaş
d) Ekonomi
e) Beslenme
8)
“Hastaları hastalıklarına göre ayrı koğuşlarda yatırmış ve ölü sayısı 3/4
oranında azalmıştır”
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Florence Nightingal’in Kırım
Savaşı sırasındaki çalışmalarının amacını yansıtmaktadır?
a) Hastalıkları önleme
b) Hastalıkları tedavi
c) Hastalıkların rehabilitasyonu
d) Hastaların bilinçlendirilmesi
e) Hastaların eğitimi
9)

Florence Nightingale’in yaşadığı dönemde kadınların toplumdaki yerini kısaca

açıklayınız.
10)

Florence

Nightingale’in

Kırım’da

istediği

başarıyı

gösterememesinin

nedenlerini kısaca açıklayınız.
Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d 4) e 5) e, 6) c, 7) b, 8) a
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3. MESLEKLEŞME VE HEMŞİRELİK DEĞERLERİ



Bu bölüm, Prof. Dr. Rengin Acaroğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Meslekleşme ve Değerler
3.2. Mesleki Değerlerin İşlevi
3.3. Hemşirelik Değerleri
3.3.1. İnsan onuru
3.3.2. Otonomi
3.3.3. Yeterlilik / Bütünlük
3.3.4. Adalet
3.3.5. Alturizm / Özgecilik
3.3.6. Eşitlik
3.3.7. Estetik
3.3.8. Gerçeklik
3.4. Hemşirelik Değerlerinin Açıklanması
3.5. Hemşirelik Değerlerinin Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Meslek nedir?
2) Meslekleşme ve değer arasındaki ilişki nedir?
3) Mesleki değerler neden önemlidir?
4) Hemşirelik değerleri nelerdir?
5) Hemşirelik değerleri nasıl gelişir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Meslekleşme ve Hemşirelik
değerleri

Meslek seçiminin insan
yaşamındaki önemini
kavrayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Meslekleşme ve Hemşirelik
değerleri

Meslekleşme ve değer sistemi
ilişkisini anlayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Meslekleşme ve Hemşirelik
değerleri

Hemşirelik değerlerini
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Meslekleşme ve Hemşirelik
değerleri

Hemşirelik değerlerinin
önemini kavrayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Meslekleşme ve Hemşirelik
değerleri

Hemşirelik değerlerinin nasıl
kazanıldığını açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Meslekleşme



Mesleki değerler



Hemşirelik değerleri
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Giriş
Meslek sahibi olmak, toplum içinde statü kazandırarak kişiye ekonomik özgürlük verir
ve yaşamı anlamlı kılar. Seçilen bir meslek, bireyin yaşamında sürekli ilişkide bulunacağı
kişileri, içinde yer alacağı çevrenin niteliklerini, görevini severek yapıp yapmayacağını,
yaşamdan genel olarak doyum sağlayıp, mutlu olup olmayacağını belirleyecek derecede
önemlidir. Ancak seçilen mesleğin, bireyin kişisel özellikleri ve yaşam felsefesi ile uyumlu
olması gerekir. Bireyin sosyal yaşamında farklı, çalışma yaşamında farklı davranışlar ya da
yaklaşımlar sergilemesi mümkün değildir. Bu uyumu sağlayan, destekleyen ve besleyen en
önemli unsur değerlerdir. Mesleki değerler, meslek üyelerinin davranışlarına rehberlik
ederken, kişisel değerler bireysel yaşam davranışlarına rehberlik eder.
Bireysel düzeyde değerlerin incelenmesi kişisel tutum ve davranışlar hakkında ipucu
verirken, mesleki düzeyde değerlerin incelenmesi, meslek üyelerinin düşünme, tutum ve
davranış biçimleri ile o mesleğin ilgi alanının ya da önceliklerinin ne olduğu konusunda bilgi
verir.
Mesleki değerler, belli bir meslek grubunun üyeleri tarafından güçlü duygusal
bağlılıkla oluşturulan ve sürdürülen davranış ilkeleri ve kurallarıdır. Bir meslek grubu
tarafından değer verilen genel niteliklerdir. Bir başka deyişle, meslek grubunun ahlaki
boyutuna ilişkin bilgileri açıklamak için kullanılan ifadelerdir. Mesleki davranışları etkileyen
inanç ve tutumları değerlendirmek için bir çerçeve sağlarlar ve uygulayıcıların tümü
tarafından kabul görürler. Kısaca, değerler bir taraftan mesleki davranışlara rehberlik ederken,
diğer taraftan ait olma ve kimlik duygusu ile meslek üyesinin gelişimine katkı sağlarlar. Bu
anlamda, hemşirelerin mesleki değerleri, ortak bir hemşirelik ideolojisi ve misyonunu
tanımlama, mesleki uygulamalara anlam kazandırma ve hemşireleri ortak bir kültürde
birleştirme olanağı sunar.
Hemşirelerin bakım eylemlerini uygulamalarında, kararlarında ve etik sorunları
çözümlemelerine yol gösteren hemşirelik değerleri, aynı zamanda sağlıklı / hasta bireyler,
meslektaşları, diğer ekip üyeleri ve toplum ile etkileşimlerine de rehberlik ederler. Mesleki
değerlerin içselleştirilmesi, çatışmaları çözümleme ve öncelikli eylemleri belirleme yeterliliği
kazandırarak, güvenli, kaliteli ve etik (ahlaki) bir bakımın sürdürülmesini destekler.
Bu ünitede öncelikle meslekleşme, meslek kriterleri bağlamında değerler irdelenerek,
ardından bir meslek olarak hemşireliğin değerleri incelenecektir. Bunun için Hemşirelik
Felsefesi dersi notlarınızdan, meslek ve değerler ile ilgili üniteleri gözden geçirmeniz
konunun kavranmasına yardımcı olacaktır.
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3.1. Meslekleşme ve Değerler
Meslekleşme ve değerler arasındaki ilişkiyi incelemeden önce mesleği uğraş ve işten
ayıran özellikleri, diğer bir ifade ile mesleğin doğasında yer alan ögeleri hatırlamakta yarar
vardır. “Meslekleşme, mesleğin gelişim dinamikleri, mesleğin felsefi görüşleri, meslek
uygulamaları için toplumsallaşma ve mesleğe özgü kendilik kavramı”ndan oluşan bu ögelerin
içerikleri incelendiğinde;
 Herhangi bir uğraşın meslek olarak tanımlanabilmesi için sosyal bilimciler
tarafından belirlenen meslek kriterleri arasında yer alan “mesleki karar, tutum ve davranışları
yönlendiren ve destekleyen yasaların ve ahlaki / etik kurallar”ın belirlenmesi,
 Meslek üyelerinin düşünme ve eylemlerine yön veren bir meslek felsefesi ve
felsefeyi oluşturan değerler dizgesi ve etik kodların olgunlaştırılarak, toplumsallaşma süreci
ile meslek üyelerine aktarılması ve bu doğrultuda mesleki kimlik, imaj ve rollerin
belirlenmesi gibi koşulların karşılanması öngörülmektedir.
Görüldüğü gibi meslekleşmede vurgu yapılan noktalardan biri değerler diğeri ise
etiktir. Bu anlamda, bir iş veya uğraşın meslek sayılabilmesinde önemli olduğu kadar
mesleğin sürekliliği ve toplumsal kabulü için de gerekli olan bu koşullar, aynı zamanda
meslekleri her hangi bir iş ya da uğraştan farklılaştırırlar.
Sosyolojik anlamda meslek, belirli etkinlik alanları üzerinde yoğunlaşmış ve
biçimlenmiş insani ilişkiler bütünüdür. Genellikle yanıltıcı biçimde özdeştirilegeldiği salt
geçim amaçlı aktiviteler toplamından daha çok fazlasını kapsar. Bu açıdan meslek, ilgi
alanına, uygulama yöntemine ve ekonomik boyutuna ek olarak ürettiği düşünceler, inançlar,
tutumlar, değerler, normlar ve etik ilkeler bütünüyle toplumsal bağlamda kendini somutlar.
Meslek “iş” ya da “uğraş”ın aksine, genel olarak yerleşik bir toplumsal role ve pozisyona
göndermede bulunur ve meslek üyesi kişiler, mesleklerini geçici olarak yapmadıklarında bile,
örneğin hemşire, öğretmen gibi toplumsal onaylanmışlıklarını korurlar.
Mesleğe özgü unsurlar, bireyin duygusal, bedensel ve bilişsel gelişimi, yaşama bakışı,
alışkanlıkları, tercihleri, davranışlarını etkiler, benlik algısı ve kimliğinin biçimlenmesinde rol
oynar. Bireylerin, mesleklerin bu özelliklerinin farkında olarak bilinçli seçim yapması,
çalışma yaşamında performansı, yaratıcılığı ve üretkenliğini dolayısı ile iş doyumunu artırır.
İnsan yaşamının büyük bir bölümünü işyerinde geçirmektedir. Bu gerçek, meslek
seçiminin, bireyin yaşamında ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle,
meslek seçimine karar verirken, o mesleğe özgü niteliklerin bilinmesi ve bireyin kendi
özellikleri, yaşam felsefesi ile uyum sağlayıp sağlayamayacağını diğer bir ifade ile kendisini
mutlu kılıp kılamayacağını iyi değerlendirmesi gerekir. Tesadüflerle ya da başkalarının
yönlendirmesi ile meslek seçmek, toplum için bir insan gücü kaybı olduğu kadar bireyin
isteksiz, başarısız ve işe yaramaz hissetmesine yol açar. Dolayısı ile doğru yapılmayan meslek
seçimi sosyolojik ve psikolojik birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Özellikle
insanın bütünlüğüne ve yaşamına odaklanarak sunulan hemşirelik mesleğine yönelmede,
mesleğin niteliklerinin yanı sıra bireyin kendisini kişilik özellikleri ve yaşama bakışı
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açısından değerlendirmesi, ne istediğini bilmesi ve isteklerine erişebilme gücünü iyi tanıması
önemlidir.

3.2. Mesleki Değerlerin İşlevi
Sosyoloji terimleri sözlüğünde değer; grubun veya toplumun kendi varlık, işleyiş ve
devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli
oldukları kabul edilen; onların ortak duygu, düşünce, amaç ve yararlarını yansıtan
genelleştirilmiş ahlaki ilke veya inançlardır. Grup veya toplumda, arzu edilen-edilmeyen;
beğenilen-beğenilmeyen ve doğru olan - olmayanı belirleyen standartlar olarak işlev görürler.
Bu tanım doğrultusunda mesleki değerler, bir meslek grubunun üyeleri tarafından kıymet
verilen genel nitelikler olup mesleğin ahlaki boyutuna ilişkin bilgileri açıklamak için
kullanılan ifadelerdir şeklinde yorumlanabilir.
Mesleki değerler, bir taraftan mesleki davranışları etkileyen ve uyulması beklenen
inanç ve tutumları yansıtırken diğer taraftan bu davranışları değerlendirmede bir çerçeve
sağlarlar. Bu bağlamda mesleki değerler rehber ilkeler olarak, mesleki tutum ve davranışlarda
neyin doğru neyin yanlış, uygun / uygunsuz, kabul edilebilir / kabul edilemez, önemli /
önemsiz olduğunu ortaya koyarlar. Meslek üyelerinin güçlü duygusal bağlılıkları ile kabul
edilen ve sürdürülen mesleki değerler, aynı zamanda ait olma ve kimlik duygusu ile meslek
üyesinin gelişimine de katkı sağlarlar. Mesleki kimlik, mesleğin felsefesi ve değerlerini
yansıtan ideolojisinden kaynaklanır ve bireye mesleki etkinlikler içinde “kim” olduğuna
ilişkin anlayış kazandırır, dolayısı ile meslek üyesine mesleki yaşamdaki yerini belirten bir
işlev üstlenir. Mesleki bir kimlik kazanılması, mesleki özdeşimi de beraberinde getirerek
bireyin mesleki kimliğin öngördüğü şekilde davranmasını ve davranışlarını şekillendiren
bakış açılarını benimsemesini sağlar. Böylelikle birey, hem rolünün gereklerini kimliği
açısından değerlendirerek yerine getirir, hem de kimliği ile uyumlu statü, prestij ve güce sahip
olur.
Özetle ifade edilecek olursa, meslek üyesinin birey olarak sahip olduğu, kişisel ve
sosyal değerleri içine örüntülemesi beklenen mesleki değerler sistemi;
 Yaşamına yön verir.
 Aidiyet duygusu ile bir kimlik yükler.
 İş / meslek yaşamı boyunca karşılaştığı;
 Karar verme,
 Problem çözme,
 İletişim
 Motivasyon sağlama,
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 Kişisel gelişimini sürdürmede rehber ilkeler olarak işlev görürler.
Mesleki değerlerin kaynağı, insani değerler üzerine temellenen evrensel değerlere
dayanır. Evrensel değerler, genel olarak, insanın doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlükler,
belirli kriterlere bağlı olarak yaşamasını güvence altına almayı hedefleyen düşünsel, ahlaki ve
sosyal değer yargılarını içerir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü,
dostluk ve dayanışma insana özgü ve bütün insanlar için ortak sayılabilecek üstün değerlerdir.
Genellikle her meslek, o mesleğin değerlerini, gelişimini, lisanslanmasını ve diğer
insanlar açısından tanınmasını sağlayan örgüt / kuruluşa sahiptir. Bir meslek örgütünün /
kuruluşunun temel amacı, mesleği geliştirmek, üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak,
aynı ilke ve değerler etrafında toplamak, meslek grubunu toplum için onurlu ve saygın bir
konuma getirmek ve sonuçta da herkes için yararlı bir meslek ortamı yaratmaktır. Meslek
kuruluşu tarafından belirlenen ve üyeleri arasında paylaşılan bu değerler, tutumlar, anlam
bütünleri, meslek ahlakı, yerleşik gelenekler, simgeler geliştirmeleri, üyeleri arasında benzer
yaşam tarzına temel oluşturmaları ve üyeleri üzerinde çeşitli biçimlerde sosyal kontrol
kurmaları bakımından o mesleğe özgü bir alt kültür oluştururlar ve meslek üyelerinden
bunlara uygun davranışlar beklenir. Güçlü kuruluşlara sahip mesleklerde, mesleğin değerleri,
zaman zaman sloganlaştırılır ya da amaç, misyon, vizyon ve etik değerler olarak yansıtılır.
Örneğin Türk Hemşireler Derneği “yaşamını duyuyorum” sloganı ile sağlıklı / hasta insana
yüklediği değeri, dolayısı ile hemşirelik mesleğinin “insan” için var olduğunu ve hizmet
sunumundaki eylemlerinde insana yaklaşımını örtülü biçimde özetlemiştir.
Mesleki değerler, meslek seçiminde olduğu kadar iş yaşamındaki iletişimin niteliği,
karar verme, çalışanların adanmışlığı ve güdülenmesi bakımından önemlidir. Meslek üyeleri
mesleki değerlerini içselleştirildiği ölçüde meslekle bütünleşerek bağlılıkları dolayısı ile
sundukları hizmetin kalitesi artar. Bu durum, hem mesleğin gelişimi hem de toplumsal kabulü
ve saygınlığına olumlu katkı sağlar.

3.3. Hemşirelik Değerleri
Hemşirelik, sağlıklı / hasta bireye bakım eylemleri ile gerçekleştirilen yardım etmek
amacı ile var olan bir meslektir. Hemşireliğin amacına uygun yardım etme ve bakım
eyleminin anlamını oluşturmaya temel olan hemşirelik davranışları ve hizmetlerini
yönlendiren ise felsefesidir. Hemşirelik felsefesi, hemşireliğin temel kavramları, kuramsal
içeriği, uygulama ve araştırmalarının yapılandırılmasına yol gösteren inanç ve değerlerden
oluşur. Bunlar, aynı zamanda hemşirelik mesleğinin ahlaki kurallarının oluşturulması için
temel oluşturur. Bu bağlamda hemşireliğin, mesleğin doğasında barındırması gereken ögeler
ve meslek ölçütleri arasında yer alan “mesleğin felsefesi, değerleri ve etik kodlarının
belirlenmiş olması” koşulunu karşıladığı görülür.
Geçmişte, fedakârlık, adanmışlık, kutsallık gibi çoğunlukla dinî değerler üzerine
temellendirilmiş yardımseverlik, fedakârlık, itaatkârlık, ağırbaşlılık vb. nitelikleri taşıması
beklenen hemşirelik, gelişim süreci içinde bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumsal
yapıdaki değişmeler doğrultusunda bir bilim ve sanat olarak olgunlaşmış, ulusal ve
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uluslararası düzeyde amacını, mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerini, felsefesini ve meslek
üyelerinin davranışlarında birer rehber ilke olarak yararlanacağı mesleki değerlerini belirlemiş
ve bunları yazılı hâle getirerek etik kodlarını oluşturmuştur. Evrensel değerler temelinde
oluşturulan hemşireliğin öz değerleri, insan onuru, otonomi, yetkinlik / bütünlük, adalet,
alturizm / özgecilik, eşitlik, estetik, gerçekçilik, doğruluk, dürüstlük vb. değerleri içerir.

3.3.1. İnsan onuru
“İnsanın, duyan, düşünen ve özgür bir varlık olarak taşıdığı değer; insan olarak
insanın değeri. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis”
(TDK sözlüğü). İnsan onuru, kişinin haysiyeti, özsaygısı, kendine saygı duyması ve
başkalarını da kendine saygılı kılması olarak anlaşılmaktadır. İnsanlık onuru, insanı diğer
canlılardan ayıran önemli bir özelliktir. Hemşirelik yardım işlevleri, bireylerin doğasında var
olan/ doğal değerliliği, eşsizliğine, bütünselliğine duyulan inançla insan onuruna saygı üzerine
temellenmiştir. Mesleki davranışlarda bireyin; kişiliğine saygı gösterme, inanç, değer ve
gereksinimlerini dikkate alma, bedensel ve kişisel bilgilerinin gizliliğini koruma, güvenliğini
sürdürme, geçmişine bakılmaksızın saygılı hizmet sunma vb. tutumlarla gözlenir.

3.3.2. Otonomi
“Bir kişinin, topluluğun, bir kuruluşun kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet,
otonomi , özerklik” (TDK sözlüğü). Kişinin kaderini tayin etme ve kendini yönetme hakkına
inanma. Bu değer, hem hemşirenin hizmet sunduğu bireyin hem de meslek üyesi olarak
kendisinin özdenetim hakkına olan inancı gösterir. Hemşire açısından, mesleki
uygulamalarda, bakım ile ilgili hemşirelik kararlarının verilmesi ve sorumluluğunun
üstlenilmesi anlamını taşırken, sağlıklı / hasta birey açısından kendisine uygulanacak bakım
girişimleri hakkında bilgilendirme sonrası kabul ya da reddetme hakkına işaret eder. Aynı
zamanda tercihlerine, isteklerine saygıyı içerir.

3.3.3. Yeterlilik / Bütünlük
“Yeterli olma durumu. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet. Görevini
yerine getirme gücü, kifayet, yeterlik” (TDK sözlüğü). İletişim, bilgi, beceriler, akıl yürütme,
duygular, ve değerleri günlük uygulamalarda sürekli ve mantıklı bir şekilde kullanma
alışkanlığıdır. Bilimsel ilkeler, etik kurallar ve kabul edilmiş uygulama rehberlerine uygun
eylemde bulunma inancıdır. Mesleki yasal çerçeveyi temel alarak, profesyonel uygulamalarda
yeterliliğe ulaşmayı sağlar. Birey, aile ve topluma doğru bilgi sağlama, bakımı bilimsel
yöntemler doğrultusunda, doğru, uygun, yeterli bilgi ve beceri ile gerçekleştirme, hataları
kabul etme ve düzeltme çabası gösterme, davranışlarının sorumluluğunu üstlenme vb.
tutumları içerir.

3.3.4. Adalet
“Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı
olanı verme, doğruluk “(TDK sözlüğü). Ahlaki, yasal ve hümanistik ilkelere inanma olarak
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rehberlik eden adalet değeri, bir sağlık bakımı savunucusu olarak davranma, hizmeti ve
araç/gereçleri kapsayan kaynakların uygun, adil dağıtılması ve yetersiz/yetkisiz, etik ve yasal
olmayan uygulamaların rapor edilmesi gibi tutum ve davranışlarla gözlemlenir.

3.3.5. Alturizm / Özgecilik
“Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak
benimseyen ahlak tutum ve görüşü. Bencillik ve ben tutkusu yerine sevginin başkalarına
yönelmesi durumu. Başkalarının yararına kişisel çıkarlardan vazgeçmeye, başkalarına bencil
olmayan güdülerle yardım etmeye hazır olma durumu” (TDK sözlüğü). Bir başkasının sağlık
/ esenliği ile ilgilenme, diğer bireyler için orada olma anlamına gelir. İnsani ilişkileri
hemşireliğe özel kılan en belirleyici nitelik alturizmdir. Başkası ile ilgilenme, ilgi gösterme
anlamında doğal bir güdü olan egoizmin (bencillik-bireyin kendi çıkarları doğrultusunda
davranması) karşıtı olarak kullanılan bir değerdir Başkalarının iyiliği ile ilgilenmeyi gösteren
ve iyilikseverlik, cömertlik, şefkatlilik ve sempatiklik gibi tutumlar önceliklidir. Bakım
verdiğinde tüm dikkatini bireye yoğunlaştırmak, bakım vermede yetersiz kalan ekip üyelerine
yardım etmek ve sağlık bakımını ilgilendiren konu ve sosyal eğilimler hakkında ilgilenmek
vb. bu değerin davranışlara yansımasına örnek olarak gösterilebilir.

3.3.6. Eşitlik
İnsanlar arasında ayrım bulunmaması durumu. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne
olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden ayrım bulunmaması
durumu (TDK sözlüğü). Aynı haklara, ayrıcalıklara ve statüye sahip olma anlamındadır. Aynı
haklara, önceliklere veya konuma sahip olmaya özen gösterme, kabul etme, doğruluk,
haysiyet ve hoşgörü gibi tutumlarla sergilenen değerdir. Kişisel özelliklere bakmaksızın (dil,
din, ırk…), ayrımcılık yapmadan, gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik bakımını sağlama,
aynı zamanda bireyselliği dikkate alma davranışları bu değeri yansıtır.

3.3.7. Estetik
“Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele
alan. Duyumbilimi. Doğadaki güzeli de kapsar; yalnız güzel nesneyi değil, aynı zamanda
güzelin öznel-ruhsal yaşanışını ve yaratılışını da içine alır” (TDK sözlüğü). Nesneler, olaylar
ve kişilerde düzen, ahenk ve uyumun önemine inancı içeren ve düzen, duyarlılık, yaratıcılık
ve hayal gücünü kullanma gibi tutumlarla sergilenen bu hemşirelik değeri, ağırlıklı olarak
sağlıklı / hasta birey ve hemşire arasındaki bakım ilişkisinde gözlemlenir. Bireyi anlama ve
yardım eylemlerini gerçekleştirebilmenin ön koşulu olan güven ilişkisini oluşturma ve
sürdürmede çok önemlidir. Bununla birlikte, bakım girişimlerini ve ortamı, bireysel özellikleri
dikkate alarak uyarlama, kendisi ve arkadaşları için hoş bir çalışma ortamı yaratma ve
hemşireliğin olumlu imajını artıran bir yaşam tarzı, bu değerin sergilendiği davranış
örnekleridir.

3.3.8. Gerçekçilik
“Gerçek olan, var olan şeylerin tümü. Doğruluk, dürüstlük, sahihlik, hakikat” (TDK
sözlüğü). Bilgili, mantıklı, araştırmacı, sorumluluk alma, kendine güven gibi tutumlarla
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sergilenir. Profesyonel davranışlara örnek olarak; Yeterli ve doğru veri toplayarak karar
verme, Bakım ve tedavi kayıtlarını eksiksiz ve doğru tutma, bireyleri ve toplumu yanlış
bilgilendirmelerden koruma verilebilir.
Hemşirelerin sahip olduğu değerler, sağlıklı / hasta bireylerle, meslektaşlarıyla, diğer
ekip üyeleri ile ve toplumla etkileşimine rehberlik etmekte, değer yüklü uygulamalar
konusunda karar vermesine yol göstermekte, hemşirelik uygulamaları için temel
oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, mesleki değerler rehber ilkeler olarak, profesyonel tutum
ve davranışlarda neyin doğru neyin yanlış, uygun veya uygunsuz, değerli veya değersiz, neyin
kabul edilebilir veya kabul edilemez, önemli veya az önemli olduğunu algılama ve
değerlendirmeye yardım eder. Problem çözme ve eleştirel düşünme yeteneğini, öncelikleri
belirlemeyi, hasta ve ailesinin endişelerine dikkate almayı öngören mesleki değerler, bakımın
kalitesini doğrudan etkiler.

3.4. Hemşirelik Değerlerinin Açıklanması
Hizmetin sunumunda hemşireler, kendi bireysel değerlerini doğru kabul ederek
hastanın sahip olduğu değerleri doğru ya da yanlış olarak yargılamamalı ve tarafsız olmalıdır.
Bu bağlamda hemşirelik değerlerinin; anlaşılması, içselleştirilmesi ve benimsenerek davranışa
yansıması mesleki gelişimin odak noktasını oluşturur. Drann Uustal’ın (1985) da ifade ettiği
gibi “yaptığımız her şey, verdiğimiz her karar ve uyguladığımız her eylem bilinçli ya da
bilinçsiz seçtiğimiz inanç, tutum ve değerler üzerine temellenir”. Bu nedenle her hemşire
mesleki değerlerini kendi kişisel değerleri ile karşılaştırarak irdelemelidir. Örneğin; “kendini
yüce/üstün kabul etme” değerine sahip olan bir hemşire bakımını üstlendiği hastaya samimi
içten yardımda isteksizdir ve başarılı bir hemşire olamaz. Benzer olarak kendinden farklı
insanlara saygı göstermeyi düşük bir değer olarak benimseyen bir hemşire hastaları ve
meslektaşları ile profesyonel olmayan etkileşimde bulunabilir.
Değerlerin açıklanması insanların kendi değerlerini anlamalarını sağlar. Bu
doğrultuda, aşağıdaki ifadelere verilecek yanıtlar, sahip olunan hemşirelik değerlerinin
açıklanmasına yardım edebilir.
 Hastalar kendi tanıları hakkında daima gerçeği/ doğruyu söylerler
 Hemşireler, eğer isterlerse, terminal dönemdeki hastaya yardım edebilirler
 Ciddi olarak anomalili bebekler gelecekteki yaşam kalitesi ne olursa olsun
yaşatılmalıdır
 Hemşireler hastalardan asla hediye kabul etmemelidir
 Bir profesör kimsesiz bir kişiden öncelikle kalp transplantasyonunu hak eder
 Hemşireler sağlık davranışlarının rol modelidir
Bu ifadelere verilen duygusal ve bilişsel tepkiler, hemşirenin değer sisteminde yer alan kişisel
ve mesleki değerleri hakkında ipuçlarını açığa çıkararak kendisini tanımasına olanak sağlayacaktır.
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3.5. Hemşirelik Değerlerinin Gelişimi
Geleceğin meslek üyelerini oluşturacak hemşirelik öğrencilerinin, mesleki rollerini
öğrenmesi, mesleki sorumluluk duygusu içinde olması ve mesleklerini benimsemesine ilişkin
bilgi ve bilinç kazanmaları önemlidir. Hemşirelik öğrencileri, mesleki değerleri öğrenimleri
(kuramsal, laboratuvar ve uygulama) sırasında eğitim ortamında ve sonrasında çalıştığı
ortamdaki hemşireleri gözlemleyerek öğrenir ve bunları zamanla kişisel değerleri içine
yerleştirirler.
Hemşirelik değerlerinin gelişiminde mesleki temel eğitim bir başlangıçtır. Mesleki
eğitim sürecinde, öğrencilerden, mesleki bilgi ve beceri kadar, hemşire rolüne uygun değer ve
tutumları da kazanması beklenir. Eğitim kurumu, mesleki benliğin ortaya çıkarıldığı,
hemşirelik kimliğiyle özdeşimin kurulduğu bir sosyal ortam oluşturur. Bu ortam, öğrencilerin
mesleki kimliklerini etkileyerek sonuçta hemşire gibi düşünen, hisseden ve davranan meslek
üyelerinin gelişimine olanak sağlar. Bunun için öğrencilerin; kişisel ve kültürel / sosyal
değerlerinin farkına varması, mesleki değer sistemini anlaması, bu değer sistemleri arasındaki
ilişkiyi kavraması sağlanmalıdır.
Eğitim sürecinde değerlerin aktarımı doğrudan ve dolaylı öğrenme yolu ile
gerçekleşir. Doğrudan öğrenme, kuramsal bilgiyi içeren dersler ile sağlanırken, dolaylı
öğrenmede, öğretim elemanları, sınıf arkadaşları, hastalar ve sağlık ekibinin üyeleri ile
kurulan ilişki önem kazanır. Özellikle klinik öğrenim alanlarında hemşireliğin temel
değerlerine örnek oluşturan hemşirelik davranışlarının gözlemlenmesi yararlıdır.
Öğrencilerde, kişisel değer sisteminin biraz değişimi ile birlikte bu sistem içine yeni
değerlerin örüntülenmesini amaçlayan hemşirelik eğitimi, öz mesleki değerlerin açıklanması,
kavranması ve anlaşılmasını sağlarken, bunların içselleştirilerek mesleki davranışlara
yansıması, mezuniyet sonrası da mesleki kuruluşların desteği ile devam eden bir sosyalleşme
sürecini kapsar.

57

Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları:
Babadağ, K. (2010). Hemşirelik ve değerler, Ankara, Alter Yayıncılık.
Velioğlu, P., Babadağ, K.(1993). Hemşirelik tarihi ve deontolojisi, Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
Alpar, ŞE., Bahçecik, N., Karabacak, Ü. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik. İstanbul
Tıp Kitabevi, İstanbul.

58

Uygulama Soruları
1)

Meslekleşmede değerlerin önemini açıklayınız.

2)

Hemşirelik değerlerini tanımlayınız.

3)

Hemşirelik değerlerinin nasıl geliştiğini açıklayınız.

4)
Uygulama alanında gözlemlediğiniz hemşirelik davranışlarını, hemşirelik
değerleri doğrultusunda irdeleyiniz.
5)

Sağlık kurumlarının misyon ve vizyon ifadelerini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlıklı / hasta bireye bakım eylemleri ile gerçekleştirilen yardım etmek amacı ile var
olan bir meslek olarak hemşirelik, mesleğin doğasında barındırması gereken ögeler ve meslek
ölçütleri doğrultusunda irdelendiğinde, felsefesi, değerleri ve etik kodlarının belirlenmiş
olması koşulunu karşıladığı görülür.
Hemşire, sağlıklı / hasta bireyin insancıl özelliklerini dikkate alarak ve bütüncül
değerlendirerek, bireysel gereksinimlerinin karşılanmasında bireyle birlikte doğru, uygun ve
gerçekçi bakım eylemlerini sağlar ve sürdürür. Bunun için mesleki bilgi ve becerilerin yanı
sıra, hemşirelik değerlerinin benimsenmesi, içselleştirmesi, bağlılık geliştirilmesi ve bunların
kişisel değer sistemi ile tümleştirmesi gerekir. Mesleki değerlerin aktarılması ve
öğrenilmesinde mesleki eğitim süreci bir başlangıcı oluşturur ve öğrencilerin mezuniyet
sonrası mesleki sosyalleşme sürecinde bu gelişim devam eder.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi “hemşirenin hizmet sunduğu bireyin ve meslek üyesi
olarak kendisinin özdenetim hakkına olan inancını tanımlayan” bir hemşirelik değeridir?
a) Adalet
b) İnsan onuru
c) Otonomi
d) Özgecilik
e) Gerçekçilik
2) Aşağıdakilerden hangisi bir meslek örgütünün temel amaçları arasında yer almaz?
a) Mesleği geliştirmek
b) Meslek grubunu toplum içinde saygın bir konuma getirmek
c) Meslek üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak
d) Meslek üyelerine ülkelerindeki toplumsal yaşamın ahlak kurallarını benimsetmek
e) Meslek üyeleri için yararlı bir meslek ortamı yaratmak
3)
yanlıştır?

Meslekleşmeye ve değerlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi

a) Meslekleşmede vurgu yapılan noktalardan biri “Değer” ler diğeri ise” Etik” tir.
b) Meslek, “iş” ya da “uğraş” gibi sadece geçim amaçlı aktiviteleri kapsar
c) Mesleğe özgü unsurlar, bireyin duygusal, bedensel ve bilişsel gelişiminde rol
oynar
d) Meslek üyesinin, birey olarak sahip olduğu mesleki değerler sistemi kişisel
gelişimini sürdürmede rehber ilkeler olarak işlev görürler
e) Mesleki değerlerin kaynağı, insani değerler üzerine temellenen evrensel değerlere
dayanır
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4)
Aşağıdakilerden hangisi “yeterli ve doğru veri toplayarak karar verme, bakım
ve tedavi kayıtlarını eksiksiz ve doğru tutma” davranışını tamamlayan bir hemşirelik
değeridir?
a) Gerçekçilik
b) Eşitlik
c) Adalet
d) Otonomi
e) Sadakat
5) Aşağıdakilerden hangisi “Alturizm / Özgecilik” değerini benimseyen hemşirenin
sahip olduğu tutumlardan biri değildir?
a) İyiliksever
b) Cömert
c) Şefkatli
d) Sempatik
e) Egoist
6) Hemşirelik felsefesi ile hemşirelik değerleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
7) Meslekleşme ve değerler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
8) Hemşirelik değerlerinin profesyonel hemşirelik bakım eylemlerinin yerine
getirilmesindeki önemini tartışınız.
9) Hemşirelik eğitiminin mesleki değerlerin gelişimindeki önemini açıklayınız.
10) Hemşirelik değerleri ile etik kodlar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) b, 4) a, 5) e
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4. ÇAĞDAŞ HEMŞİRELİK FELSEFESİ



Bu bölüm, Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Geçmişten Günümüze Hemşirelik Felsefesi
4.2. Çağdaş Hemşirelik Felsefesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Geçmişten günümüze hemşireliğin etkilendiği felsefi akımları tartışınız.
2) Hemşirelikte felsefenin gereği hakkında bilgi veriniz.
3) Çağdaş hemşirelik felsefesi ve bakıma yansımalarını düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çağdaş Hemşirelik
Felsefesi

Geçmişten günümüze hemşirelik
felsefesini tanımlayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Hemşirelik
Felsefesi

Hemşirelikte felsefenin gereğini
kavrayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Hemşirelik
Felsefesi

Çağdaş hemşirelik felsefesini
tanımlayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Hemşirelik
Felsefesi

Çağdaş hemşirelik felsefesinin
Okuyarak / Araştırarak
bakıma yansımalarını açıklayabilmek

Çağdaş Hemşirelik
Felsefesi

Hümanizm ve holizm kavramlarını
irdelemek

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Felsefe



Çağdaş Hemşirelik Felsefesi (Hümanistik varoluşculuk)



Hümanizm



Holizm
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Giriş
Felsefe terimi, ilk kez Pythagoras’ın kullandığı ileri sürülmektedir. Felsefe kelime
anlamı olarak sevgi ve bilgi demektir. Yani felsefe bilgi, bilgelik sevgisi anlamına
gelmektedir. Son araştırmalarda felsefenin ilk kez Herakleitos tarafından kullanıldığı
saptanmıştır. Böylece Herakleitos, hem felsefenin hem de onun adının da babası
sayılmaktadır. Felsefe eldeki verilere göre 2500 yıl önce eski Yunan’da başlamıştır. Yunanca
Philosophia, teriminden kaynaklanan felsefe iki sözcüğün bileşiminden oluşmuştur. Phillia
sevgi; sophia ise bilgi, bilgelik anlamındadır. Filozof terimi de aynı kökenlidir. Eski Yunan’da
bilgelik yolunu arayanlara filozof (Philophos) denilmiştir. Felsefe ve filozof sözcükleri
Arapça’ya oradan da Türkçeye geçmiştir.
Felsefe; hemşirelerin evreni, dünyayı, kendini, hizmet götüreceği sağlıklı / hasta birey
ya da diğer grupları ve hemşireliği tanımlamasında ve anlamasında bir araçtır. Felsefe
etkinliği bize yalnızca hemşireliği irdeleme ve sorgulama olanağı vermekle kalmaz, bazen
hemşireliğin tümünü ya da bir yönünü anlamlandırmamıza yardımcı olacak kuramlar
geliştirmemizi de sağlar. Felsefe etkinliğini kullanabilmek ve bakım eylemlerini
yönlendirebilmek için çağdaş hemşirelik felsefesinin anlam ve işlevini kapsamlı bir biçimde
irdelememiz ve kavramamız gereklidir.
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4.1. Geçmişten Günümüze Hemşirelik Felsefesi
Geçmişten günümüze gelişen toplumsal olaylar ve felsefe bilgisinin hemşireliğe şekil
verdiği belirtilmektedir. Yunan mitolojisindeki Zeus’un kızı Hygeia sağlık tanrıçasıydı.
Bununla birlikte Donehue’a göre “Hemşirelik tarihte ilk kez Hristiyanlıkla başlamış ve devam
etmiştir” (Donehue, 1985). Fakat MÖ 300’lü yıllarda bir Hintli hekimin; “Hekim, ilaç,
hemşire ve hasta bir bileşimi oluşturur” sözü o yıllarda hemşireliğin ortaya çıktığını
bildirmektedir. Bevis mesleğin gelişmesini şekillendiren ve günümüz hemşireliğinde de
etkisini sürdüren 4 felsefi dönemi tanımlamıştır (Lindberg et al., 1990). Bu hemşirelik değer
sisteminin esasları, idealizm (asetisizm), romantizm, pragmatizm ve hümanistik varoluşçuluk
olarak sınıflandırılmıştır. Hemşireliğin ortak anlayışına/bilincine birkaç felsefi etkiyi yansıtan
bu sınıflandırma günümüz hemşireliğinin anlaşılması için önemli bir bakış açısı sunmuştur.
Bu nedenle günümüz hemşirelik felsefesini açıklamadan önce, geçmiş dönemdeki
hemşireliğin etkilendiği felsefi akımları tanımlamak, farklılıklarını ortaya koymak yararlı
olacaktır. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye, Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramları
Dersi “Hemşirelik Felfesi Ünitesi” ders notlarından ulaşabilirsiniz.
İdealizm (Asetisizm): Platon zamanında ortaya çıkmıştır. Beden gerçeklerinden öte
temel dinsel gerçekleri yansıtan idealizmden meydana gelir. Asetizm kendini inkâr eden bir
yaşam ruhsal çağrılara ve görevlere kendini adama ile ilişkilidir. Katı ve kuralcı bir yapı söz
konusuydu. Öğrenme formal eğitimden ziyade yetiştirme tarzındaydı. Burada önemli olan
usta-çırak ilişkisi ile bakımın öğrenilmesidir. Bu dönem Nightingale’in temel hemşirelik
kavramına ve formal eğitime giriş yapmasına rağmen 20 yy. kadar hâkimiyetini sürdürmüştür.
Buna ek olarak, Florence Nightingale bu dönemde dinî hemşirelik anlayışını kaldırıp,
günümüzdeki laik hemşirelik anlayışını getirmiştir.
Romantizm: Endüstri devrimi ile meydana gelen maddeci realizmin önem
kazanmasıyla gelişmiştir. Bu dönem Tchaikovsky ve Schumanın müziklerinin olduğu,
Victoran ressamlarının tablolarının yapıldığı bir dönemdir. Hemşireler, giyimde, tablolarda ve
edebiyatta romantikleştirildi. Yalın ve sade dinî kıyafetleri yerini zirvedeki hastane
okullarının çok titiz giysileri ve karmaşık giysileri aldı. Nightingale bilimsel ve politik keskin
zekâsı ile geniş takdir kazanmasından çok “Lambalı Leydi” olarak tanımladılar. Hastalığa
odaklanmış hemşirelik bakım faaliyetleri sezgi ve deneyimlere yönelik gerçekleştirilmiştir.
“Hemşire hekimin sağ koludur” görüşü hâkimdir.
Pragmatizm: Bevis’in felsefi açıklaması bu devrin en önemli özelliği özellikle akut
bakımın eksikliğinin meydana geldiği dönemdir. Bu dönemde hemşireler tıbbi bakım
gereksinimlerine odaklanan yardımcı sağlık bakımı ekibi üyesi olarak tanımlandı. Hemşireler,
yoğun bakım, rehabilitasyon ve ayaktan tedavi ünitelerindeki bireylerin bakımına veya temel
insan gereksinimlerine yönelik bakım aktivitelerini yerine getirmeye başlamışlardır.

4.2. Çağdaş Hemşirelik Felsefesi (Hümanistik Varoluşçuluk)
Hemşirelik, sağlık ya da hastalık sorunları nedeniyle yardıma gereksinimi olan bireylere
verilebilen birçok hizmet türünden biridir. Hemşirelik, bakım veren, rahatlatan, besleyen, yardım
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eden bir sanat olarak algılanmaktadır. Bir sağlık disiplini olarak hizmet veren hemşirelikte “yardım
etme” amacı oldukça geniş bir tabana dayanır.
Hemşirelik bireye yardım etmeyi amaçlar. Bu yardım sağlıklı bir birey için sağlığın korunması,
yükseltilmesini amaçlarken; hasta bir birey için ise gereksinimlerin karşılanması ve en kısa zamanda
bağımsız hâle gelmesine temellenir. Hemşireliğin amacı, sağlıklı / hasta bireyin gereksinimlerinin
karşılanması için ona gerekli yardımı sağlamaktır. Bu yardımı da bilimsel, hümanist ve bütüncül bakış
açısı ile gerçekleştirir. Günümüzde hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve
hastalık durumunda iyileştirme ya da yetersizlikleri ile baş etmesine yardımı amaçlayan, bilim ve
sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Ancak hemşireliğin bir meslek olarak bunlardan da öte üçüncü
bir boyutu vardır. Bu, onun alturistik değerler olarak bilinen, bedensel, akılsal ve toplumsal açıdan
yardım isteyenlere kendini adamadır. Profesyonel uygulamalarda alturizm, hemşirenin hastanın,
diğer hemşirelerin ve diğer sağlık bakımı sunanların refahı ile ilgilenmesini kapsar.

Hemşirelik felsefesi, düşünme ve uygulamaya temel olarak kullanılan hemşirelikteki
değerlerin ve hemşirelik hakkındaki inançların ifadeleridir. Hemşirelik felsefesi insan, çevre,
sağlık/hastalık ve hemşirelik gibi temel kavramlar hakkındaki inanç temelleri üzerine kurulur.
Pragmatizm dönemin sonlarına doğru klinik alandaki gerçek gereksinimler, hemşirelikte etkin
olmuştur. Hemşireler, yoğun bakım, rehabilitasyon ve ayaktan tedavi ünitelerindeki bireylerin
bakımına veya temel insan gereksinimlerine yönelik bakım aktivitelerini yerine getirmeye
başlamışlardır. Bu dönüşüm çağdaş hemşirelik felsefesi hümanistik varoluşçuluğun, gelecek
dönem olduğu sinyallerini vermiştir. Çağdaş hemşirelik felsefesine göre; hemşirelik
aktivitelerinin odağı, hasta kişi ve hastalık yerine, sağlıklı bireye ve sağlığı korumaya
yönelmiştir. Bakım verilecek birey, bütüncül yaklaşımla tüm boyutları, gereksinimleri, ailesi,
diğer yakın ve geniş çevresi ile ele alınmıştır (holizm). Bireyin biricikliğini / tekliğini /
yegâneliğini her şeyin merkezine koyan bireysel anlayışı öngörür (hümanizm). Hemşirelikte;
insana ve bütünlüğüne dönüş gerçekleşmiştir.
Bu doğrultuda hümanizm ve holizm felsefi görüşlerinin ayrıntılı açıklanması yararlı
olacaktır.

4.2.1. Hümanizm
Hümanizm kelime olarak, “insan” anlamını taşıyan Latince “homo” veya
“humanus”tan gelir. Anlam olarak “biricik, yegâne, tek, kendine özgü, bireysel” olarak
açıklanır. Hümanizmin kelime içeriğinde; insanın saygınlığını, onurunu, bireyselliğini,
inançlarını, değer ve tutumlarını, haklarını dikkate almak vardır. İnsanı, renk, ırk, din ve
mevkiisini gözetmeksizin sevmek, düşünmek anlamına gelmektedir. Hümanizm, özgürlük ve
sorumluluk seçimini insana bırakan ve onun varoluşunu özünden önce gören bir felsefi
akımdır. İnsanın değerini kabul eden; onu her şeyin ölçütü olarak tanımlayan, insanın
doğasını, yetilerini ölçüsünü (sınırlarını) ya da ilgilerini konu edinen bir felsefi kavramdır. Bu
kavrama göre; insanlar diğer canlılar gibi mekanik davranışlar sergilemezler. Yani her zaman
kasıtlı ve değerli davranışlar sergilemeyebilirler. Hümanistler insanı bir bütün olarak çalışmak
gerektiğine inanırlar. İnsanlar hayat boyu yaşadıkları tecrübelerle içinde bulundukları çevre ve
sahip oldukları özel ilgi ve motivasyonla bir bütündür.
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Yüzyıllar boyu içeriği zenginleşen ama özünden bir şey yitirmeyen hümanist düşünce
günümüzde de insan ve insan varlığının değeri, yüceliği, saygınlığı, gereksinimleri, hak ve
ödevlerine yaklaşımında yaşam felsefemizin ilkelerini oluşturmaktadır. Hemşire bakım
sorumluluğunu üstlendiği bireyi değerleri inanç ve tutumları, eylem ve davranışları ile bir
bütün olarak değerli ve eşsiz bulduğundan, üst düzeyde hizmet alma hakkının var olduğuna
inanır. Hemşirelikte geçerli hümanistik değerler hemşirelik bakımı sunan kişilerin görüşünü
biçimlendirmiştir. Bu değerler aynı zamanda hemşire-hasta etkileşimini hemşireliğin
sorumluluğunu ve meslek otonomisini etkilemiştir. Bu etkili felsefi kavram hemşirelik
mesleği için yeni bir dönem başlatmış ve hümanistik hemşirelik bakımı, sağlık bakımı ile
teknolojiyi dengeleyerek bütünleştirebilmiştir. Hümanistik felsefeye göre hemşirelik
aktivitelerinin odağı hasta kişi ve hastalık yerine sağlıklı bireye ve sağlığı korumaya
yönelmiştir.
Hümanizm, insan varlığına ilginin ağırlıklı olduğu bir düşünce şeklidir. Varoluşçuluk
ise gerçekliğin insanın aklında var olduğunu kabul eden bir modern felsefi görüştür. Gerçek,
holistik / bütüncül bir varlık olan her bir birey için yegâneliktir / biricikliktir. Bir bireyin
toplamı, onun bireysel parçalarını ortaya çıkaran bilimsel çalışmadan daha büyüktür. Bireysel
tercihlerin ve aynı zamanda sorumluluğunun ağırlıklı olduğu bu değer sistemi diğerlerine göre
öncelikli olarak insan varlığını ele alarak bakımı yükseltmiştir.

4.2.2. Holizm
Holizm (Holism) kavramı Eski Yunanca bütün, tamam, tüm anlamlarına gelen
“Holos” sözcüğünden türemiş olup İngilizce “Whole” (bütün) kelimesi ile aynı kökenden
gelmektedir. Bu felsefi kavrama göre bir doğal sistemin bütünü kendisini oluşturan
parçalardan ve alt sistemlerden farklı bir yapı oluşturur. Bu bakış açısı ile insan kendisini
oluşturan sistemlerden bambaşka bir varlıktır. Bu yaklaşımın temel düşüncesi, sistemi bir
bütün olarak ele almasıdır. Bütünsel yaklaşım, sistemi oluşturan parçaların, parçalar arası
ilişkilerin ve çıkacak sorunların birbirinden ayrılamayacağını kabul eder. Ögeler ve ilişkiler
arasında meydana gelen sorunların (entropi) da birbirine bağlı olduğunu, bu yüzden de
sorunların birisine çözüm bulunduğunda diğer sorunların da çözüleceğini ortaya koyar.
Bütünsel yaklaşım, sistem kavramını “birbirleriyle etkileşimli bütünlüklerden oluşmuş,
çevresiyle etkileşimli bir bütün olarak görür”. Bu anlayışa göre sistem çoğu zaman sinerji
meydana getirir. Bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir şey
olduğunu savunan görüştür, parçalarının özelliklerinden çok bütünün özelliklerine bakarak
değerlendirmek anlamını taşır.
Holizm; evrendeki her şeyin aynı bütünün bir parçaları olduklarını, birbirlerinden
haberdar olarak tek bir sistem şeklinde hareket ettiklerini ve birbirleriyle ilişki, iletişim ve
etkileşim içinde bulunduklarını ortaya koyar. Var olan her birim, diğerlerini etkileme,
değiştirme ve yönlendirme özelliğine sahiptir. Bu nedenle de, en küçük bir birim bile
gereklidir, önemlidir ve değerlidir.
Bu felsefi görüş, sağlıklı / hasta bireyi, ailesi ve çevresi ile bir bütün hâlinde ele alır.
Bireyin biyo-psiko-sosyo-kültürel boyutu ile iç ve dış çevresi ile bütünleşen, parçalarının
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toplamından daha büyük olan bireyi anlamayı içerir. Holistik bakımda hemşireler, bireylerin
sağlık, sağlık inançları ve değerlerine saygı duyar.
Hemşirelik model / kuramlarında da yalnızca bireylerin tek bir boyutunu ele alan ve
bu doğrultuda hemşireliği tanımlayan bir lider bulunmamaktadır. Her bir hemşirelik kuramcısı
kendi mesleki bakış açıları doğrultusunda bireyi bireysel özellikleri ile dikkate alarak
bütüncül bakış açılarını tanımlamaktadır. Hemşireliği meslek olarak var eden Florence
Nightingale de geliştirdiği modelinde fiziksel çevre koşullarının düzenlenmesi ile bireylerin
bütüncül sağlık durumlarının korunabileceğini savunan, holistik bakış açısına sahip bir
liderdir.
Holizm ile ilgili Martha Rogers bütüncül insan kuramını geliştirerek bu kavramı daha
detaylı anlamamızı sağlamıştır. Rogers’ın insan hakkındaki görüşü, fizik, biyoloji ve sosyal
bilimlerden sentezlenmiştir. Onun üniter insan diye tanımladığı birey çevreyle
tamamlanmıştır, bütünleşmiştir. Kişi bir bütün olarak çevreyle sürekli etkileşim hâlindedir.
İnsan bütün parçalarının toplamından daha öte bir bütündür. Rogers hemşireliği; “bireylere
bütüncül yaklaşımı savunan insanın gelişim ve doğasını inceleyen hümanist bir bilimdir” diye
tanımlamıştır. İnsan bütün parçalarının toplamından daha öte bir bütündür. Bu bütünlükten
dolayı bireyin yaşamı yaratıcı, değerlendirici ve dinamiktir.
Amerikan Holistik Hemşireler Birliği’de holistik hemşireliği tüm hemşirelik
uygulamalarında hedeflere yönelik sağlığı korumayı ve hastalıkları iyileştirme olarak
tanımlamaktadır. Holistik bakım iki görüş içermektedir. Bunlar;
1. Bireyin biyo-psiko-sosyo-kültürel boyutlarını anlamak ve bunların üzerinde
çalışmak,
2. İç ve dış çevresi ile bütünleşen, parçalarının toplamından daha büyük olan bireyi
anlamak.
Bütüncül yaklaşım; bireylerin kişisel doyumlarına ve sağlıklı oluşlarına katkıda
bulunacak bir yaşam biçiminin geliştirilmesini sağlayan, iyilik hâline anlam kazandıran bir
felsefe ve tutumdur. Bütüncül yaklaşım hastalığın kendisiyle birlikte, bireyin hastalığa karşı
tepkisinide ele almayı gerektirir.
Hemşireler bu anlayış doğrultusunda kapsamlı bir sağlık tanılaması yaparak
hastanın/ailesinin biyo-psiko-sosyo-kültürel gereksinimlerine odaklı hemşirelik girişimlerini
yerine getirmeyi gerektirir. Örneğin, bir hekim için bakım vermek hastasını en etkin şekilde
tedavi etmek, diyetisyen için sağlık durumuna en uygun beslenmeyi almasını sağlamak,
fizyoterapist için kaslarının işlevselliğini sürdürmesini sağlamak iken, hemşire için; bireyin
bütüncül bakış açısıyla tüm boyutları kapsamında gereksinimlerinin belirlenerek bakımının
gerçekleştirilmesidir. Aslında hemşireliğin temelini oluşturan bakım verme, bir bütünü işaret
eden bireyin sağlığını geliştirme, koruma ve sağlıktan sapma durumlarında iyileştirme
sürecine yönelik olarak yardım işlevlerinin tümünde yer alan inanç, değer, tutum, davranış /
eylemler dizisidir. Hemşire bakım sorumluluğunu üstlendiği bireyi değerleri inanç ve
tutumları, eylem ve davranışları ile bir bütün olarak değerli ve eşsiz bulduğundan, üst düzeyde
hizmet alma hakkının var olduğuna inanır.
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Bireyin sağlıklı ortamda yaşama ve gereksinim duyduğunda optimal bakım almaya
hakkı olduğuna, ekip üyeleriyle iş birliği yapılmasının gereğine inanan, bireyin kendine özgün
özellikleri, kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve mahremiyetine saygı ile en yüksek kaliteli
hemşirelik bakımını, bütüncül ve insancıl görüş doğrultusunda sunulması gerektiğine inanan
hemşireler, işlevlerini akılsal yeteneklerini, uygulama becerilerine yansıtarak, hemşirelik
felsefesi ışığında ve etik değerler doğrultusunda yürekleri ile gerçekleştirirler.
Özetle holizm, bireyin biyo-fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak bir bütün olduğu ve her
bireyin birbirinden farklı olarak kendi çevresi ile birlikte ele alınması esasına dayanır. Genel
olarak hemşireliğin odağında, insanın bütünselliğine temellenen hümanisttik yardım etme
anlayışı yer alır.
Çağdaş hemşirelik felsefesi, düşünme ve uygulamaya temel olarak kullanılan
hemşirelikteki değerlerin ve hemşirelik hakkındaki inançların ifadeleridir. Hemşirelik
felsefesi insan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik gibi temel kavramlar hakkındaki inanç
temelleri üzerine kurulur.
Türk Hemşireler Derneği’nin hemşirelere rehberlik etmek üzere saptadığı hemşirelik
felsefesi şöyledir;
“Hemşirelik, bireylere ve ailelere verilen bir hizmettir. O nedenle toplumsal bir
kurumdur. Toplumsal sorunlar ve yapılar sürekli değiştiği için hemşirelik işlev ve rolleri de
değişmektedir. İşlev ve roller değişmesine karşın, hemşirelik hizmetleri toplumun temel
gereksinimlerine yanıt verme ilkesini sürekli olarak korumaktadır”.
Toplum gereksinimlerini karşılamaya yönelik olan hemşirelik felsefesi ilkeleri;


Hemşirelik, bireyin sağlıklı bir ortamda yaşamaya hakkı olduğuna inanır.

 Hemşirelik, sağlıktan sapmalar olduğu zaman (akut veya kronik) bireyin optimal
bakımı almaya hakkı olduğuna inanır.
 Hemşirelik mesleğinin topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık meslekleri
ile sıkı iş birliği yapması gerektiğine inanır.
 Hemşirelik, bireyin kendine özgü özelliği; kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve
mahremiyetine saygıyı içerdiğine inanır, şeklinde sıralanmaktadır.

74

Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;


Pektekin, Ç. Hemşirelik Felsefesi, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi, 2013.

 Şendir M. Hemşirelik Felsefesi, İçinde: Hemşirelik Felsefesi Temel Kavramları, R
Acaroğlu (Eds.), İstanbul: İstanbulş Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders
Notları, 2015.


Şendir M. Hemşirelik Felsefesi, İçinde: Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve

Sanatı, T Atabek Aştı, A Karadağ (Eds.), İstanbul: Akademi Yayıncılık, 2013, 103-113.
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Uygulama Soruları
1) Hümanizm felsefi görüşünün hemşirelik bakımına yansımalarını değerlendiriniz.
2) Holizm felsefi görüşünün hemşirelik bakımına yansımalarını değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yunanca “bilgi sevgisi”, “bilgelik sevgisi” anlamına gelen “felsefe” bilgi, değer,
varlık konularında ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılmasıdır. Tarihsel süreç içinde
gerçek felsefe gerçek din ile özdeş tutulmuş, Rönesans’la birlikte kilisenin dinsel baskısından
kurtulan insan, yeni bir felsefi görüş ile modern bilimi yaratmıştır. 18. yüzyılda aydınlanma
felsefesi ile insanlığa dönmeye başlamıştır. Bu dönüşüm çağdaş hemşirelik felsefesi
hümanistik varoluşçuluğun, gelecek dönem olduğu sinyallerini vermiştir. Çağdaş hemşirelik
felsefesine göre; hemşirelik aktivitelerinin odağı, hasta kişi ve hastalık yerine, sağlıklı bireye
ve sağlığı korumaya yönelmiştir. Bakım verilecek birey, bütüncül yaklaşımla tüm boyutları,
gereksinimleri, ailesi, diğer yakın ve geniş çevresi ile ele alınmış, (holizm), bireyin biricikliği /
tekliği / yegâneliğini merkeze alan bireysel anlayış öngörülmüştür (hümanizm).
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik eğitiminde formal eğitimden ziyade usta-çırak
ilişkisinin temel alındığı felsefi akım dönemidir?
a) İdealizm
b) Romantizim
c) Pragmatizm
d) Hümanistik varoluşculuk
e) Holizm
2) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bakımında bilimselleşme sürecinin başladığı
felsefi akım dönemidir?
a) Romantizm
b) Pragmatizm
c) Materyalizm
d) İdealizm
e) Septisizm
3) Aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisinin yorumu yanlıştır?
a) Varoluşçuluğa göre, var oluş özden önce gelmektedir.
b) Materyalizme göre, var olan veya gerçek olan sadece maddedir.
c) Romantizme göre, insan için yaşam ruhsal çağrılara ve görevlere kendini adama
ile ilişkilidir.
d) İdealizme göre, düşünceden bağımsız bir varlık ya da maddî gerçeklik yoktur.
e) Holizme göre, bakım verilecek birey, bütüncül yaklaşımla ele alınmalıdır.

78

4) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş hemşirelik felsefesinin özünde yatan temel
unsurdur?
a) Hastalıkları önleme
b) Tedavi etme
c) Rehabilitasyonu sağlama
d) Sağlık taramaları yapma
e) İnsanın bireysel özelliklerini dikkate alarak tüm boyutları kapsamında yardım
etme
5) Aşağıdakilerden hangisi günümüz hemşireliğinde etkisini sürdüren felsefi
akımlardan biri değildir?
a) İdealizm
b) Romantizm
c) Pragmatizm
d) Naturalizm
e) Hümanistik varoluşçuluk
6) Aşağıdakilerden hangisi “hemşirelerin hekimin sağ kolu olduğu” görüşünü
savunan felsefi akımdır?
a) İdealizm
b) Romantizm
c) Pragmatizm
d) Empirizm
e) Pozitivizm
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7) Aşağıdakilerden hangisi spesifik birimlerde hemşirelerin temel insan bakım
gereksinimlerine yönelik bakım uygulamalarını yerine getirmeye başlamasında etkili olan
felsefi akımdır?
a) İdealizm
b) Romantizm
c) Pragmatizm
d) Materyalizm
e) Klasisizm
8) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bakımının teknoloji ile bütünleştirilerek
verilmesinde etkili olan felsefi akımdır?
a) İdealizm
b) Klasisizm
c) Materyalizm
d) Hümanistik varoluşçuluk
e) Romantizm
9) Aşağıdakilerden hangisi dini hemşirelik anlayışı yerine laik hemşirelik anlayışını
getiren hemşire kuramcıdır?
a) Hildegard Peplau
b) Lydia E. Hall
c) Betty Neuman
d) Jean Watson
e) Florence Nightingale
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10) Aşağıdakilerden hangisi hemşireliği “bireylere bütüncül yaklaşımı savunan
insanın gelişim ve doğasını inceleyen hümanist bir bilim” olarak tanımlayan hemşire
kuramcıdır?
a) Imogene King
b) Martha Rogers
c) Joyce Travelbee
d) Dorethea E. Orem
e) Virginia Henderson

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) e, 5) d, 6) b, 7) c, 8) d, 9) e 10) b
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5. İNSAN HAKLARI*

*

Bu bölüm, Doç. Dr. Hatice Kaya tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Hak ve İnsan Hakları Kavramı
5.1.1. Dünya’da İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi
5.1.2. Türkiye’de İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi
5.1.3. İnsan Haklarının Sınıflandırılması
5.2. Sağlık Hakkı
5.3. Hasta Hakları
5.3.1. Dünya’da Hasta Haklarının Tarihsel Gelişimi
5.3.2. Türkiye’de Hasta Haklarının Tarihsel Gelişimi
5.3.3. Temel Hasta Hakları
5.3.4. Hasta Haklarının Yasal Boyutu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hak kavramını tanımlayınız.
2) Dünyada insan haklarının tarihsel gelişimini tartışınız.
3) Türkiye’de insan haklarının tarihsel gelişimini tartışınız.
4) İnsan haklarının sınıflandırmasını açıklayınız.
5) Sağlık hakkı kavramını açıklayınız.
6) Hasta hakkı kavramını açıklayınız.
7) Dünyada hasta haklarının tarihsel gelişimini tartışınız.
8) Türkiye’de hasta haklarının tarihsel gelişimini tartışınız.
9) Temel hasta haklarını açıklayınız.
10) Hasta haklarının yasal boyutunu tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsan Hakları

Hak ve insan hakları kavramını
tanımlayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

İnsan Hakları

Dünyada ve Türkiye’de insan haklarının Okuyarak / Araştırarak
tarihsel gelişim sürecini açıklayabilmek

İnsan Hakları

İnsan haklarını sınıflandırabilmek

Okuyarak / Araştırarak

İnsan Hakları

Sağlık ve hasta hakkı kavramını
tanımlayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

İnsan Hakları

Hasta haklarının dünyada ve Türkiye’de
tarihsel gelişim sürecini açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

İnsan Hakları

Temel hasta haklarını açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Hak



Hasta hakları



İnsan hakları



İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi



Magna Charta Libertatum



Nuremberg Yasası



Sağlık hakkı

87

Giriş
İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. Din, dil ve
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. İnsan hakları, her
bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler
başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile
dengelenmektedir. Tarihsel süreç dikkate alındığında insan haklarının daima bir gelişme
içerisinde olduğu görülmüştür. Teknoloji, bilişim gibi alanlardaki gelişmeler sonucunda
ortaya çıkan gereksinimler yeni insan haklarını ortaya çıkarmıştır. İnsan hakları statik olmayıp
niteliği gereği dinamik bir yapıya sahiptir.
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5.1. Hak ve İnsan Hakları Kavramı
Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre hak; adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine
ayırdığı şey, kazanç dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, verilmiş emekten doğan manevi
yetkidir.
İnsan hakları genel kabul gören tanıma göre, insanların; doğuştan kazandıkları, sırf
insan olmaları nedeniyle sahip oldukları, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez hakların
bütününe “insan hakları” denmektedir.
İnsan haklarının felsefi temelinde esas olarak, doğal haklar anlayışı bulunmaktadır.
Doğal haklar, yazılı hukuktan önce gelen ve ondan üstün olan, insanın doğuştan sahip olduğu
haklardır. Doğal haklar herkes için eşit niteliktedir ve sosyal düzenin bu hakları güvence
altına alacak biçimde olması gerekmektedir. Devlet bu hakları sağladığı ve koruduğu ölçüde
insanların gözünde meşru olacaktır.
İnsan hakları, bütün insanları kapsaması bakımından evrensellik özelliği göstermesinin
yanı sıra, diğer bütün haklardan ve doğrudan insan haklarını konu almayan hukuk
kurallarından üstün ve öncelikli olmak şeklinde de bir özellik taşır. Zira insan hakları, insanın
değerini, insan onurunu korumayı amaçlayan haklar kümesini oluşturur.

5.1.1. Dünya’da İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi
Sümer, Hitit, Mısır, Çin ve Hint uygarlıklarında özgürlükler konusunda bazı
düşüncelere rastlanmasına rağmen, insan hakları konusundaki ilk düşüncelerin Antik
Yunan’dan başladığı kabul edilmektedir. İnsan haklarının korunması düşüncesi çok eskilere
kadar gitmekle birlikte, genellikle ilk uygulama örneğinin İngiltere Kralı Yurtsuz John’un
1215 yılında imzaladığı “Magna Charta Libertatum” olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu
belgenin taraflarının kral ile yüksek kilise ve feodalite temsilcileri olması nedeniyle kişi
bakımından kapsamı çok dar kalmıştır ve hür olmayan kişiler bu hak ve özgürlüklerden
mahrum bırakılmıştır.
Dönemin İngiltere kralı Yurtsuz John’un iktidarını belirli ölçüde sınırlandıran, bu
arada baronlara bazı haklar veren bir ferman olan bu metinden sonra, İngiltere’de sırasıyla
1628 tarihli “Petition of Rights”, 1679 tarihli “Habeas Corpus Act”, 1689 tarihli “Bill Of
Rights” ve 1701 tarihli “Act Of Settlement” ile birlikte hak ve özgürlüklerin kapsamının
sürekli genişlediği görülmektedir. İnsan hakları kavramlarının bugünkü anlamıyla gündeme
geldiği; bireyin doğuştan eşit ve devredilemez haklarla donatılmış olduğu yaklaşımının ilk kez
devletin anayasal ve hukuk düzeninin bir parçası olarak algılanmaya başladığı dönem, 17. ve
18. yüzyıllardır.
Amerikan ve Fransız İnsan Hakları Bildirileri, bireylerin hak ve özgürlüklerini
belirleyen ve bütün olarak ilan eden ilk resmi insan hakları belgeleridir. 1776 tarihli Virginia
Haklar Bildirisi ve 1778 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, bütün insanların eşit ve
devredilemez haklarla yaratıldığını; yaşama hakkı, özgürlük hakkı, mutluluğu arama hakkı
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olarak tanımlanabilecek bu temel haklardan vazgeçilemeyeceğini belirtmiştir. 1789 Fransız
İhtilali ise; insan haklarının evrenselliğini ve dokunulmazlığını vurgulamış ve bu yönüyle
Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin de önüne geçmiştir. Daha sonra özellikle II. Dünya
Savaşı sırasında yaşanan insanlık dışı uygulamalar ve insan hakları ihlallerine duyulan
tepkiler sonucu insan haklarının uluslararası hukuk kapsamında değerlendirilmesi
sağlanmıştır. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 devlet tarafından 10 Aralık 1948
tarihinde BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kabul ve ilan edilmiştir. O günden sonra 10
Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsan hakları düşüncesinin en açık
ve somut ifadesi olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 30 maddeden oluşan etik bir belgedir.
Bu bildirgede insan haklarının tüm kategorilerine yer verilmiştir. İnsan haklarının bölgesel
korunmasında atılmış en önemli adım ise; Avrupa Konseyi tarafından 1950 yılında imzalanan
ve 1953 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir.

5.1.2. Türkiye’de İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi
Osmanlı devletinde insan hakları, İslam hukuku kuralları çerçevesinde söz konusu
olup, yasal güvenceye kavuşturulması 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile başlayan döneme
rastlar. 1876 tarihinde I. Meşrutiyet’in ilanı ile yürürlüğe giren anayasada, insan hak ve
özgürlükleri açısından Osmanlı yurttaşlarına yönelik olmak üzere bazı güvencelere yer
verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası ve en
son 1982 Anayasası yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler dört
bölüm olarak düzenlenmiştir. Birinci bölümde temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel
hükümler, ikinci bölümde kişinin hakları ve ödevleri, üçüncü bölümde sosyal ve ekonomik
haklar ve ödevler ve son olarak dördüncü bölümde siyasi haklar ve ödevler yer almıştır.
Anayasamızda 12 Eylül 2010 tarihli 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuru yolu açılmıştır. Bireysel başvuru yolu Anayasamızın 148. maddesinde;
“Herkes, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği
iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun
yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla
düzenlenir, biçiminde ifade edilmiştir.

5.1.3. İnsan Haklarının Sınıflandırılması
İnsan haklarının sınıflandırılarak incelenmesi bu hakların oluşumundaki tarihsel süreci
ve toplumsal dinamikleri anlamayı kolaylaştırabilir. Bu güne kadar ortaya çıkan hakları
özellikle kronolojik olarak “birinci kuşak”, “ikinci kuşak” ve “üçüncü kuşak” haklar olarak
gruplandırmak mümkündür.


Birinci Kuşak Haklar

Klasik haklar olarak da adlandırılan bu haklar, 17.-18. yüzyıl düşünürlerince dile
getirilmiş, Amerikan ve Fransız Devrimleri ile büyük ölçüde uygulamaya geçirilmiştir.
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Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı



Kişi özgürlüğü ve güvenliği



Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü



İnanç ve ibadet özgürlüğü



Konut dokunulmazlığı



Mülkiyet hakkı



Eşitlik hakkı



Dernek kurma hakkı



Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı



Çalışma özgürlüğü



Seyahat etme özgürlüğü



Dilekçe hakkı



Seçme ve seçilme hakkı



Kamu hizmetine girme hakkı



İkinci Kuşak İnsan Hakları

19. yüzyılın başından itibaren ve özellikle Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının
yaratmış olduğu olumsuz sonuçlara karşı tepki olarak gelişen hak ve kavramlar dönemidir. Bu
dönemde Birleşmiş Milletler kurulmuş insan hak ve özgürlükleri tanımlanarak bunlara
evrensel bir boyut kazandırılmıştır. Bu kuşakta sosyal, kültürel ve ekonomik haklar yer
almaktadır. Burada sosyal eşitlik veya sosyal adalet kavramı ön plana çıkmaktadır.


Çalışma hakkı



Sendika kurma hakkı



Grev ve toplu sözleşme hakkı



İşyeri yönetimine katılma hakkı



Sosyal güvenlik hakkı



Parasız öğrenim ve eğitim görme hakkı
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Kültürel yaşama katılabilme hakkı



Sağlık hakkı



Beslenme hakkı



Konut hakkı



Anne, çocuk, sakat, yaşlı gibi korunmaya muhtaç kesimlerin korunmasıyla ilgili



Üçüncü Kuşak Haklar

haklar.

1950’den günümüze dek süren dönemdir. Bu dönemde çevre ve sürdürülebilir
kalkınma kavramları en önde gelen önemli iki kavram olmuştur. Bu kuşak haklar,
teknolojinin ilerlemesinin yarattığı sorunlar sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bunlara katılım ve
dayanışma hakları da denilmektedir.


Sağlıklı bir çevre hakkı



İnsanlığın ortak mal varlığına (kültürel miras) saygı hakkı



Gelişme (kalkınma) hakkı



Barış hakkı



İletişim hakkı



İnsani yardım hakkı



Çocuk hakları



Hasta hakları

5.2. Sağlık Hakkı
Sağlığın temel bir insan hakkı olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25.
maddesinde belirtilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün anayasasında hükümetlerin kendi
halklarının sağlığı için yeterli sağlık ve sosyal önlemleri almakla yükümlü olduğu
vurgulanmıştır. Sağlık hakkının korunması ve bu doğrultuda toplumu oluşturan herkes
tarafından ulaşılabilir, eşit, sürekli ve nitelikli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak, hem
devletin hem de sağlık meslek gruplarının profesyonel ve etik yükümlülüğüdür.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı “yalnızca hasta ya da sakat olmama değil, fiziksel,
zihinsel ve sosyal anlamda tam bir iyilik hâli” olarak tanımlamaktadır. İnsanlar, sağlık
bakımından eşit haklara sahiptirler. Beden ve ruh sağlığını yitirenler, diğer haklarını ve
özgürlüklerini de tam kullanamaz. Bu yüzden devlet, vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde
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yaşayabilmeleri için her türlü önlemi almalıdır. Günümüzde sağlık hakkının yerleşik bir insan
hakkı olduğu söylenebilir; insan haklarının hukukla korunmasını amaçlayan ulusal ve
uluslararası hukuk kaynaklarının haklar listesinde sağlık hakkı standart olarak yer almaktadır.
Sağlık hakkı, konusu yönünden “sosyal haklar” arasında sayılmaktadır. Sağlık hakkı,
tarihsel gelişimi bakımından “ikinci kuşak haklar” arasında yer almaktadır. Sağlık hakkı,
Anayasanın 17.maddesinde yer alan “yaşama ve maddi ve manevi varlığını koruma ve
geliştirme hakkı” ile bağlantılıdır. Türkiye’de sağlık hakkı, 1961 ve 1982 Anayasalarında
(56.madde) tanınan temel haklar arasındadır. Anayasal hak güvencesi, kaynağını uluslararası
insan hakları hukukundan alan sağlık hakkı normlarıyla tamamlanmaktadır.

5.3. Hasta Hakları
Hasta hakları aslında insan haklarının ve değerlerinin sağlık hizmetlerine
uygulanmasını ifade etmekte ve dayanağını insan haklarıyla ilgili temel belgelerden
almaktadır. Bir başka deyişle insan olarak saygı görme, kendi yaşamını belirleme, güvenli bir
yaşam sürdürme, özel yaşamda saygı görme gibi ilkeler, hasta haklarının da temelini
oluşturmuştur.

5.3.1. Dünya’da Hasta Haklarının Tarihsel Gelişimi
Hasta hakları ile ilgili ilk çağlardan beri, hekim sorumluluğunu belirleyen bazı
kuralların ve kanunların olduğu bilinmektedir. Dünyanın bilinen ilk yazılı hukuk kuralları
olan Hammurabi Kanunları’nda olduğu gibi ilk çağ uygarlıklarının hemen hepsinde kötü ya
da hatalı bir uygulama olduğunda hekim sorumluluğundan söz edilirken ilk kez Roma
Hukuku’nda hekim bilgisizliği ve ihmali ağır kusur olarak sayılmıştır. Hasta hakları, 19.
yüzyılın başından itibaren ve özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra gelişen
insan haklarının sağlık hizmetlerine uygulanması sonucu gündeme gelmiştir. Hasta haklarının
gelişimi ve günümüzdeki kapsamına ulaşması uzun mücadeleler sonucunda olmuştur.
Dünyada genel olarak hasta hakları hareketinin gelişimi tek bir ülkeyle sınırlı
olmamıştır. Ancak hasta hakları hareketinin ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde
gündeme geldiği kabul edilmektedir. İlk hasta hakları bildirgesi de bu ülkede yayınlanmıştır.
Tüm dünyadaki sağlık konusundaki insan haklarının tanınmasına yönelik eğilim, genel olarak
insan haklarının tanınmasına yönelik hareket bağlamında olmuştur. Bu bakımdan Nuremberg
Yasası (1947), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) ve Birleşmiş
Milletler Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (1966), bu konudaki temel
belgelerdir. Tarihsel süreç içinde hasta hakları ile ilişkili önemli adımlar şunlardır;


Amerikan Hastane Birliği ‘Hasta Hakları Bildirgesi’(1972)



Amerikan Hekimler Birliği Hasta Hakları Çizelgesi (1980)



Lizbon Bildirgesi (1981)



Amsterdam Bildirgesi (28-30 Mart 1994)
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Bali Bildirgesi(Eylül 1995)



İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Strasbourg Kasım 1996,Ovideo 4 Nisan



Hasta Hakları Avrupa Statüsü (Roma Sözleşmesi (Kasım 2002)

1997)

 Lizbon Bildirgesi Ekim 2005’de Şili Santiago’da, Bali’den sonra ikinci kez
gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

5.3.2. Türkiye’de Hasta Haklarının Tarihsel Gelişimi
1928 tarihli Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’un 70.
maddesi hekimlere hastalardan onam alma zorunluluğu getirmektedir. Türkiye’de kamu
sağlığı ile ilgili eski yasalar içinde en kapsamlı olanı, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’dur. Dünya
Sağlık Örgütü’nce kabul edilen “sağlık tanımı” 1947 yılında 5062 sayılı yasa ile ülkemizde de
kabul edilmiştir. 1982 Anayasası 56. maddesi sağlık, çevre ve konut konularını
düzenlemektedir. Bu madde devlete daha çok düzenleyici ve denetleyici bir işlev vermektedir.
1961 yılında çıkarılan “Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi” hasta hakları konusunda da bazı
hükümleri taşımakla birlikte yetersiz kalmıştır. Türk Tabipler Birliği Kanunu uyarınca
hazırlanıp yürürlüğe konulan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin hükümleri, tıp mesleğinde
hizmet verenlerin, uymakla yükümlü bulundukları meslek kuralları ile etik ilkeler olarak
düzenlenmiştir. Deontoloji Nizamnamesi’nde; sır saklama, hastanın hekimini serbestçe
seçmesi, insanlar üzerinde yapılacak deneysel çalışmalar ve sınırları hastanın hastalığı ve
prognozuna ilişkin bilgilendirme, konsültasyon, hekimin hastanın tedavisinden çekilmesi gibi
günümüz hasta hakları içinde yer alan ana başlıklar vardır.
Dünyadaki gelişmelerin etkisiyle hasta hakları konusu Türkiye’de 1990’lı yılların
başlarında daha geniş ve bütüncül bir planda ele alınmaya başlanmıştır. Türk Tabipler
Birliği’nin öncülüğünde oluşturulan Hasta Hakları Etkinlik Grubu 11 Kasım 1994 tarihinde
Ankara’da toplanarak, Hasta Hakları Konusunda Duyuru yayınlamıştır. Türkiye’de hasta
hakları konusuyla ilgili en önemli ve ayrıntılı düzenleme Hasta Hakları Yönetmeliği’dir. 1
Ağustos 1998 tarihinde yayınlanan bu yönetmelik, Türkiye’de doğrudan ve somut olarak
hasta haklarını düzenleyen tek metindir. 2014 Yılında Hasta Hakları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

5.3.3. Temel Hasta Hakları
1) Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı


Adalet ve hakkaniyete uygun olarak faydalanma



Bilgi isteme



Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme
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Sağlık çalışanını tanıma, seçme ve değiştirme



Öncelik sırasının belirlenmesini isteme



Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım



Tıbbi özen gösterilmesi

2) Sağlık Durumuyla İle İlgili Bilgi Alma Hakkı


Bilgi isteme



Kayıtları inceleme



Kayıtların düzeltilmesini isteme

3) Hasta Haklarının Korunması


Mahremiyete saygı gösterilmesi



Rıza olmaksızın tıbbi işlemlere tabi tutulma



Bilgilerin gizli tutulması

4) Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası


Hastanın rızası ve izin



Tedaviyi reddetme ve durdurma



Organ ve doku naklinde rıza

5) Tıbbi Araştırmalar


Tıbbi araştırmalarda İzin



Gönüllünün Korunması ve bilgilendirilmesi

6) Diğer Haklar


Güvenliğin sağlanması



Dinî vecibelerini yerine getirebilme



İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret



Refakatçı bulundurma
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5.3.4. Hasta Haklarının Yasal Boyutu
Sağlık hizmetlerinden yararlanırken bireyin yaşam hakkının, bütünselliğinin ve
onurunun güvenceye alınması vazgeçilmez önem taşır. Bireyin sahip olduğu hakları korumak
ve sürdürmek, birey, sağlık disiplini üyeleri ve kurum arasında haklar ve sorumluluklar
arasındaki çatışmalardan kaynaklanan etik ikilemlere yol açmamak için hasta haklarının
varlığını kabul etmek ve saygı göstermek gerekir.
Tüm hemşirelik uygulamalarının temelinde yatan ana ilkelerden biri, her bireyin
doğasında bulunan değere, saygınlığa ve insani haklara saygı göstermektir. Hemşireler, tüm
mesleki ilişkilerinde her bireyin eşsizliği, değeri ve onurunu en üst düzeyde tutarak, saygı ve
şefkat ile uygulama yaparlar, sosyal ya da ekonomik statüden, bireysel özelliklerden ya da
sağlık problemlerinin niteliğinden etkilenmezler.
Malpraktis; tıpta hatalı uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi hatalar, yasal bir
sorun olmasının yanı sıra bir hasta hakkı, bir kalite ve bir meslek sorunudur. Sağlık
çalışanının dikkat ve özen yetersizliği, bilgisizlik ve deneyimsizliği veya ilgisizlik ve
ihmaliyle, hastanın yetersiz veya yanlış bir tıbbi uygulamaya maruz kalması sonucunda
fiziksel veya ruhsal anlamda zarar görmesidir.
Sorumluluk, belirli bir konuda mevcut olan kurallara ters düşmenin hesabını verme
durumudur. Sağlık hizmeti sunumu sırasında kaliteli bakım uygulamalarının yapılmaması,
tıbbi müdahale ve tedavi sürecinde; bilgi ve beceri eksikliği, dikkatsizlik ve tedbirsizlik,
özensizlik, ihmal sonucu hastaya verilen zararlardan meydana gelmektedir. Hemşirelerin
bireyin bakımında zarara yol açmaları ile zararı tazmin yükünün altına girmeleri söz
konusudur. Hemşirelerin özensiz veya kusurlu davranışları nedeniyle gündeme gelecek
sorumlulukları;
 Tazminat sorumluluğu
 Ceza sorumluluğu
 Disiplin sorumluluğudur.
Tazminat Sorumluluğu: Hastada meydana gelen zarar dolayısıyla hastaya veya
hastanın ölümü hâlinde yakınlarına ödenmesi gereken tazminata ilişkin sorumluluktur. Sağlık
çalışanlarının, görevleri sırasında kusurlu eylemleri sebebiyle hastalara verdikleri zararlarda,
açılacak davalar idare aleyhine açılır. Mahkeme hükmedilen tazminat miktarı, öncelikle idare
tarafından ödenir.
Ceza Sorumluluğu: Hemşirenin taksirli tıbbi müdahale, dolayısıyla taksirle yaralama
veya taksirle öldürme suçundan dolayı yargılanarak, sonuçta hapis veya para cezasına
çarptırılmasını ifade etmektedir. Ceza sorumluluğu şahsidir.
Disiplin Sorumluluğu: kamu görevlisi olarak çalışan hemşirelere, taksirli eylemleri
dolayısıyla ayrıca çalıştıkları kurum tarafından da ceza verilmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Dünya’da ve ülkemizde insan haklarının tarihsel gelişimini açıklayınız.
2) Sağlık bakım sisteminde hasta haklarının uygulanma durumunu tartışınız.
3) Hasta Hakları Yönetmeliği’ni irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan hakları insan olmaktan dolayı sahip olunan ve doğrudan insanlık onurunu
korumayı amaçlayan birtakım özel haklardır. İnsan hakları yerel hukuki düzenlemelere bağlı
kalmaksızın herkesin sahip olduğu evrensel haklar olup mutlak ve evrenseldirler. İnsan
haklarını gruplandırdığımızda kronolojik olarak “birinci kuşak”, “ikinci kuşak” ve “üçüncü
kuşak” haklar olarak gruplandırmak mümkündür. İnsan hakları düşüncesinin en açık ve somut
ifadesi olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve ilan
edilmiştir.
Hasta hakları insan haklarının ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade
etmekte ve dayanağını insan haklarıyla ilgili temel belgelerden almaktadır. Temel hasta
hakları; sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, sağlık durumuyla ile ilgili bilgi alma,
mahremiyete saygı gösterilmesi, tıbbi müdahalede hastanın rızasının alınması, tıbbi
araştırmalarda izin, dinî vecibelerini yerine getirebilme, refakatçi bulundurma gibi haklardır.
Sağlık hizmetlerinden yararlanırken bireyin yaşam hakkının, bütünselliğinin ve onurunun
güvenceye alınması vazgeçilmez önem taşır. Bireyin sahip olduğu hakları korumak ve
sürdürmek, birey, sağlık disiplini üyeleri ve kurum arasında haklar ve sorumluluklar
arasındaki çatışmalardan kaynaklanan etik ikilemlere yol açmamak için hasta haklarının
varlığını kabul etmek ve saygı göstermek gerekir. Ülkemizde hasta hakları konusuyla ilgili en
önemli ve ayrıntılı düzenleme Hasta Hakları Yönetmeliği’dir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gösterdiği temel özelliklerden değildir?
a) Evrensel olması
b) Üstün olması
c) Devletin çıkarları karşısında ihlal edilebilmesi
d) Öncelikli olması
e) Herkesin sahip olması
2) Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak insan haklarındandır?
a) Hasta hakları
b) Yaşama hakkı
c) Konut hakkı
d) Seçme ve seçilme hakkı
e) Mülkiyet hakkı
3) Sağlık Hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kaçıncı maddesinde yer
almaktadır?
a) 27.madde
b) 25.madde
c) 23.madde
d) 21.madde
e) 17.madde
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4)
İnsan haklarının ilk kez devletin anayasal ve hukuk düzeninin bir parçası
olarak algılanmaya başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) 13. ve 14. yüzyıl
b) 14. ve 15. yüzyıl
c) 15. ve 16. yüzyıl
d) 16. ve 17. yüzyıl
e) 17. ve 18. yüzyıl
5) Dünya İnsan Hakları Günü hangi gün kutlanmaktadır?
a) 10 Temmuz
b) 10 Eylül
c) 10 Ekim
d) 10 Aralık
e) 10 Kasım
6) Türkiye’de hasta haklarının tarihsel gelişimini açıklayınız.
7)

Temel hasta hakları nelerdir? Açıklayınız.

8) Tıbbi araştırmalara katılımı, temel hasta hakları kapsamında değerlendiriniz.
9) Hasta haklarının ihlali durumunda hangi yasal yaptırımlar söz konusudur
açıklayınız.
10) Malpraktis nedir? Kısaca açıklayınız.
Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b, 4) e, 5) d
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6. ETİK BİLİMİ VE HEMŞİRELİK 



Bu bölüm, Prof. Dr. Rengin Acaroğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Etik ve İlişkili Kavramlar
6.2. Etik ve Ahlak İlişkisi
6.3. Etik ve Deontoloji İlişkisi
6.4. Etik ve Hukuk İlişkisi
6.5. Etik Yaklaşımlar
6.5.1. Normatif Etik
6.5.2. Normatif Olmayan Etik
6.5.3. Uygulamalı Etik
6.6. Mesleki Etik
6.7. Hemşirelik ve Etik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Etik, ahlak, deontoloji nedir?

2)

Etik yaklaşımlar nelerdir?

3)

Meslek etiği nedir?

4)

Hemşirelik ve etik bilimi hangi noktalarda buluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Etik Bilimi ve Hemşirelik

Etik ve ahlak arasındaki
farklılığı kavrayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik Bilimi ve Hemşirelik

Etik ve deıntoloji arasındaki
farklılığı kavrayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik Bilimi ve Hemşirelik

Etik kurallar ile hukuk
kurallarının yaptırımları
arasındaki farklılığı
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik Bilimi ve Hemşirelik

Etik bilimi içinde mesleki etiğin Okuyarak / Araştırarak
yerini açıklayabilmek

Etik Bilimi ve Hemşirelik

Hemşirlik ve etik bilimi
ilişkisinin gerekçesini
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Etik



Ahlak



Deontoloji



Etik yaklaşımlar



Mesleki etik
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Giriş
Toplumsal ve iş yaşamının işleyişi belirli kurallara bağlıdır. Toplumsal yaşamda
“ahlak”, iş yaşamında “etik / meslek etiği” ya da genel anlamda “hukuk” kavramları ile
karşılık bulan bu kurallar, başkalarını etkileyen sonuçları olan davranış ve eylemleri
biçimlendiren ölçütlerdir. Ahlak, toplumdan topluma değişen ve genelde çoğunluk tarafından
herhangi bir gerekçe gösterilemeden doğru kabul edilen değerlerin ve düşüncelerin
toplamıdır. “Doğru” olduğu hissedilenlerin ahlaka uygun olduğu kabul edilir. Buna karşılık
etik, ahlaki kuralları sorgular, tartışır, düşünür yargılar ve mantıklı olarak yorumlamaya
çalışır. Bir başka ifade ile ahlak, insanların birbirleriyle ilişkilerinde neleri yapmaları ve
nelerden kaçınmaları gerektiğine ilişkin kurallar kümesi iken, etik, davranışlar bağlamında
iyinin ne olduğu ve nelerin iyi olduğu konusunu ele alan bir felsefe alanıdır. Bu anlamda etiği,
ahlak üzerinde düşünme olarak tanımlamak mümkündür. Belli bir meslek grubunun
eylemlerini kararlarını ve davranışlarını yönlendiren, onlara rehberlik eden etik ilke ve
kurallar ise meslek etiği olarak isimlendirilir.
Meslek etiği meslek üyelerinin evrensel boyutta paylaştığı ahlaki değerler üzerine
temellenen davranış kuralları olup, meslek üyelerinden, mesleki davranışlarında, kararlarında
ve eylemlerinde, bu ilkelere uygun davranmaları beklenir. Sağlık disiplinlerinde etiğin önemi
Pellegrino’nun “Sağlık gibi çok kişisel bir konuda, bir insanın kişisel değer yargılarını bir
başkasına yüklemek, ahlaki adaletsizliktir.” sözünde kendisini göstermektedir. Bir sağlık
bilimi olarak doğrudan insan ve insan ilişkileri üzerine temellenen, yaşamın ve sağlığın
korunması, sürdürülmesi ya da geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileştirilmesi, yetersizlik
durumunda baş etmesine yönelik yardım eylemleri ve kararların alınmasının söz konusu
olduğu hemşirelikte, ahlaki kuralların diğer bir deyişle meslek etiği ilkelerinin belirlenmiş
olması önemli ve gereklidir.
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6.1. Etik ve İlişkili Kavramlar
Toplumsal yaşamda, insan davranışları, bir ölçüde psikoloji, sosyal psikoloji, yönetim
bilimi, hukuk vb. disiplinlerin inceleme alanına girmekle birlikte, ahlaki boyutu etik
disiplinini ilgilendirmektedir. İnsan ilişkilerinde etik unsurlar, birey ve toplum yaşamında her
zaman belirleyici olmuş ve günümüzde, hemen hemen her alanda giderek daha fazla önem
kazanmaya başlamıştır. Özellikle, gelişen bilim ve teknolojinin insan yaşamında yerini alması
birçok ahlaki boyutta sorun ve tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Ancak, toplumsal ve iş
yaşamında, ahlaki konulara ilişkin tutum, davranış ve ortaya çıkan sorunlar sıklıkla etik,
ahlak, moral, bazen de deontoloji ifadeleri ile açıklanmakta ve bu durum bir kavram
karmaşasına yol açmaktadır. Bu nedenle öncelikle sözü edilen kavramların ve bu kavramları
açıklamakta kullanılan terimlerin sözlük anlamlarını incelemekte yarar vardır.

6.1.1. Ahlak
1. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları,
aktöre, sağtöre. 2. Huylar (Türk Dil Kurumu - Güncel Türkçe Sözlük).
1. Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış
kurallarına verilen ad. 2. Bir kimsenin içinde yaşadığı toplumsal çevrenin törelerine uyma
yetisi (Türk Dil Kurumu - Eğitim Terimleri Sözlüğü).
1. Belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin
birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel davranış kurallarının, yasalarının, ilkelerinin toplamı.
b. Çeşitli toplumlarda ve çağlarda kapsamı ve içeriği değişen ahlaksal değerler alanı. 2. Bir
kişi ya da bir insan öbeğince benimsenen eyleme kurallarının toplamı. 3. Ahlaksal olan
şeylerle bağlantısı olan bir görüşler dizgesi (Türk Dil Kurumu - Felsefe Terimleri Sözlüğü)
1. Belirli bir toplumda genel olarak kabul gören bireysel ve toplumsal davranış ve
değerler. 2. Bireyin çeşitli etkinliklerde hak, adalet veya iyilik gibi ahlaki ölçümlere göre
değerlendirebilme ve ayırabilme yeteneği (Türk Dil Kurumu -Hemşirelik Terimleri Sözlüğü)

6.1.2. Etik
1. Töre bilimi. 2. Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması
gereken davranışlar bütünü. 3. Etik bilimi. 4. Ahlaki, ahlakla ilgili (Türk Dil Kurumu - Güncel
Türkçe Sözlük).
1. Ahlak felsefesi. 2. Felsefenin ödev, yükümlülük, sorumluluk ve erdem gibi
kavramları analiz eden, doğruluk veya yanlışlık ile iyi veya kötüyle ilgili ahlaki yargıları ele
alan, ahlaki eylemin doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini
açıklamaya çalışan dalı (Türk Dil Kurumu -Veteriner Hekimler Sözlüğü).
Bir davranışın iyi ya da kötü olduğu yargısına nasıl varıldığını, insan eylemlerinde
etkin olan istek ve arzuları ve sonuçta arkasındaki niyet ve amaçları sorgulayan felsefe
biliminin alt dalı, ahlak bilimi (Türk Dil Kurumu - Hemşirelik Terimleri Sözlüğü).
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6.1.3. Deontoloji
Ödev bilimi (Türk Dil Kurumu - Güncel Türkçe Sözlük).
Etiği ödev bilimi olarak belirlemek üzere J. Bentham’ın kullandığı terim. Bu sözcük
Kant’ın anladığı anlamda bir ödev öğretisi için kullanılamaz; deontoloji, ahlaksal ödevleri, şu
ya da bu toplumsal duruma göre, deney yolu ile incelemeyi dile getirir. Hekimlikte, hekimlik
ödevleri kuramı olarak özellikle kullanılmaktadır (Türk Dil Kurumu - Felsefe Terimleri
Sözlüğü).
1. Ödev bilgisi, yükümlülükler bilgisi, normatif bilgi. 2. Hekimin mesleki etkinlikleri
sırasında, hastasına, hasta sahibine, meslektaşlarına ve topluma karşı, uymak ve uygulamak
zorunda olduğu kurallar, tutum ve davranışların normatif bilgisi (Türk Dil Kurumu -Veteriner
Hekimler Sözlüğü).
Görev bilimi (Türk Dil Kurumu - Hemşirelik Terimleri Sözlüğü).

6.1.4. Hukuk
1. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze.
2. Bu yasaları konu alan bilim. 3.Haklar (Türk Dil Kurumu - Güncel Türkçe Sözlük).

6.1.5. İlişkili Terim ve Tanımlar
Yukarıdaki kavramların ve konunun anlaşılmasını destekleyecek bazı terim ve
tanımların anlamları, Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki anlamları aşağıda açıklanmıştır.
• İlke: Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Temel bilgi. Her türlü tartışmanın
dışında sayılan öncül.
• Kural: Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren
ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke, olarak açıklandığı görülür.
• Norm: Felsefe, toplum bilimi, yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre
yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü. Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü
• Yasa: (Hukukta) devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken
kurallar bütünü, kanun. (Felsefede) Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart
olan temel. (Toplumbilimde) Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması
toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü.
• Yükümlülük: Bir şeyi yapma zorunluluğunda olma durumu, mecburiyet.
• Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir
olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet.
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• Ödev: Yapmak zorunda olduğumuz, yapmamız gereken şey; ahlakça yükümlü
olduğumuz şey.

6.2. Etik ve Ahlak İlişkisi
Etik ve ahlak, toplumsal yaşamın her alanında gittikçe artan sıklıkla kullanılmaya ve
yaşamın her boyutunda etkili olmaya başlayan iki kavramdır. Bu kavramlar hakkında bilgi ve
bilinç kazanılarak doğru ve yerinde kullanılması önemlidir.
Yunanca, törebilim anlamına gelen, “ethos” kelimesinin Türkçede kullandığımız
karşılığı olarak etik, insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı konuları ele alır. İnsan
davranışının alışıldık, bildik tarzlarını, yaşamın belli alışkanlıkları, töreleri, adetleri vb.
kapsar. İnsan yaşamındaki değerler, ilkeler ve yargıların özünü ve temellerini araştıran etik,
insanın bireysel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları inceleyen
felsefenin bir dalı olarak, doğal ve uygulamalı bir bilimdir. İyi nedir, ya da doğru hareket
nedir, sorularına yanıt üretmeye çalışan düşünsel etkinliktir. En genel ve kısa tanımı ile
“değerler felsefesi”dir. Binlerce yıldan bu yana ahlaklılığın ne anlama geldiğini, insanın
davranışlarında özgür olup olmadığını sorgular. Hangi eylemlerin ahlaklı olabileceğini irdeler
ve bunlar için ölçütler koyar, ortaya çıkan sorunsala ilişkin çözüm önerileri oluşturur ve
tartışır. Kısaca etik, doğru ve yanlış davranışın, erdemin ve kötünün felsefi sorgulanmasıdır.
“Moral” sözcüğü, etik ile eşanlamlı olarak, Latin kökenli dillerde yaygın biçimde
kullanılmaktadır. Moral sözcüğü, kökünü, latince mos (çoğulu mores) kelimesinden
almaktadır. Moral karşılığı olarak dilimizde kullandığımız “ahlak” sözcüğü ise Arapça “hâlk
etmek” (yaratmak), “hulk” (yaradılış) kökünden gelmektedir. Bu bağlamda ahlak, yaradılıştan
getirilen huy özellikleri biçiminde değerlendirilmiş ve bireyin sosyal değerleri anlamında
kullanılmıştır. Ahlak aynı zamanda gelenek, görenek ve alışkanlık anlamlarını ifade
etmektedir. Her toplumun bir ahlak anlayışını benimsediği ahlaki kuralları olup bunlar,
toplumsal ahlak olarak ifade edilir. Dilimizde ahlak, bir yandan kişinin sonradan edindiği
tutum ve davranışlar için kullanılırken, diğer yandan toplumun benimsediği değer
sistemlerinin adıdır.
“Ethos”, “mos” ve “hulk”‘un sözcüklerinin üçü de töre, gelenek, görenek, alışkanlık,
yerleşik hâle gelmiş duygululuk hâli, karakter, huy, mizaç anlamlarındadır. Buna göre “etik”,
“moral” ve “ahlak” sözcükleri, nüansları göz ardı edildiğinde, etimolojik olarak her dilde
hemen hemen aynı anlama sahip sözcüklerdir. Ancak felsefede kendilerine atfedilen anlamlar
dikkate alındığında birbirinden ayrılırlar.
Etik ve ahlak arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelendiğinde;
- Etik ve ahlakın ilgi alanı, genellikle, yazılı olmayan kuralları içeren değerler
üzerinedir. Ahlak kavramı somut değerlerle ilgili iken, etik ilkeler daha çok soyut
tanımlamalar ve kavramlardan oluşur.
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- Ahlak toplumsal yaşamda, nasıl davranılması gerektiğine ilişkin yazılı olmayan
standartları içerir, etik ise “ahlak üzerine düşünme etkinliğidir.
- Ahlak, toplumsal davranış kurallarından meydana gelir. Toplum içinde kişilerin
benimsedikleri, uymak zorunda oldukları, gelenek, görenek, örf, adet, yaşam biçimi gibi
tutum ve davranış biçimlerini içerir. Etik, ahlakla ilgili insan davranışlarının nedeni ve
gerekçeleri hakkındaki değerlendirmelerden oluşur, felsefi bir yaklaşımla üretilir.
- Ahlak, yöreden yöreye değişen, kimi zaman birbirleriyle çelişen, toplumun içinde
bulunduğu kültüre, sosyal ve ekonomik şartlara göre şekillenme özelliğine sahiptir. Bu
nedenle, göreceli ve değişkendir. Etik ise daha evrensel bir nitelik taşımaktadır.

6.3. Etik ve Deontoloji İlişkisi
Yunanca “deontos - görev, yükümlülük” ve “logos - us ile kavrama” sözcüklerinin
birleşiminden meydana gelen deontoloji kısaca “görev/yükümlülük bilgisi” olarak tanımlanır.
19. yüzyılın ilk yarısında Jeremy Bentham tarafından kullanılmıştır. Deontoloji “Ne
yapmalı?” ya da “Ne yapmamalı?” sorularına toplumun belirlediği ve ayrıca yaptırımlarla
donattığı kuralların bilgisidir. Deontolojinin dile getirdiği yükümlülükler tartışmasız ve
zorlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Meslek üyelerinin birbirlerine ve başkalarına karşı nasıl
davranması gerektiğini, uymaları gereken kuralları araştıran ve meslek ahlakı açısından
izlenmesi gereken yolların sınırlarını çizen deontoloji tüm meslek grupları için geçerli
olmakla birlikte, sözcüğün, özellikle hekimler tarafından benimsenerek kullanılması
“deontoloji” denildiğinde “tıbbi deontoloji”yi akla getirmekte ve hekimlerin mesleki
uygulamalarında uyulması gereken yasal ve ahlaki yükümlülükleri ifade ettiği kabul
görmektedir.
Etik ile deontoloji arasındaki en belirgin fark, onların yöntemlerinden ve ayrıca, ortak
konularına değişik bir yaklaşımla eğilmelerinden kaynaklanmaktadır. Etik, henüz çözümü
belirlenmemiş, yerleşik normların dışında kalan sorunlar ve bu sorunlardaki ilkelerin
belirlenmesi ile ilgilenir ve her zaman tartışmaya açık bir alandır. Deontoloji bir
yükümlülükler toplamıdır ve bu yükümlülüklere uyulmadığı durumlarda yaptırım gücüne
sahiptir. Deontolojide tespit edilmiş kuralların aktarılması ve onlara uyulması söz konusu iken
etikte, değer ve ilkelerin analizi, yorumu ve tartışılması gibi etkinlikler yer alır. Etiğin
üzerinde çalıştığı sorunlar çözüme kavuştuğunda, yani onlarla ilgili normlar
belirginleştiğinde, söz konusu bilgiler artık deontolojinin konusu hâline gelir. Bu bağlamda
etik, deontolojiyi besleyen bir havuz özelliği taşımaktadır

6.4. Etik ve Hukuk İlişkisi
Hukuk ve etik, toplum düzeninde, insan hak ve özgürlüklerinde doğruyu veya iyiyi
bulmayı hedefler, ancak doğaları farklıdır. Hukuk kuralları çoğunlukla yazılıdır, etik ilkeler,
yazılı olmayan normlardır, ancak, günümüzde çeşitli alanlara özgü yazılı kural hâline
getirildiği bilinmektedir (meslek etikleri). Hukuk, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım
gücünü belirleyen kurallar bütünü olarak tanımlanabilir, amacı adaleti gerçekleştirmektir. Etik
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ise eyleme rehberlik eden bir ilkeler sistemidir. Hukuk, belirli bir durumda neler
yapılabileceğini ve neler yapılamayacağını belirleyerek sınırlamalar getirirken, etik iyiye ve
doğruya ulaşmada ne yapılması gerektiğini önerir. Etikte, davranış “iyi” “kötü”, hukukta ise
“haklı” ve “haksız” olarak değerlendirilir.
Etik ile hukukun başlıca ortak noktası kural koyucu sistem olmalarıdır. Ancak hukukta
yaptırım (ceza) ve uygulayıcı otorite vardır, yasalar aracığıyla devlet adına bu yaptırımlar
uygulanır, bu nedenle daha güçlüdür. Etikte ise bir yaptırım ya da otorite yoktur, özeleştiri ve
içsel bir değerlendirme ya da toplum baskısı gibi faktörler devreye girer. Bu nedenle etik
kuralları, hukuka göre daha güçsüzdür. Belli bir konudaki bazı kuralların hem etik hem hukuk
kuralı olması sık rastlanan bir durumdur. Çünkü zaman içinde ahlaki değerler ya da etik
kurallar, hukuksal normlara dönüşmüştür. Toplumlarda etik ile hukuk arasında bir denge
vardır. Hukuk ile etik arasındaki denge ne zaman etik aleyhine bozulursa, bir boşluk doğarsa,
bu boşluğu hukuk doldurur. Etik ise hukuki metinlerin yeterli olmadığı durumlarda insanın
aldığı kararlara veya yaptığı eylemlere “evrensel iyi” kavramıyla dayanaklar sunar.

6.5. Etik Yaklaşımlar
Felsefe literatürü gözden geçirildiğinde, felsefenin en eski ve en temel disiplinlerinden
biri olan ahlak felsefesinde (etik), bilginin, farklı düşünme yaklaşımları ile incelendiği ve
kuramlara ulaşıldığı görülür. Bu anlamda, etik yaklaşımlar, normatif ve normatif olmayan etik
kuramlarla açıklanır.

6.5.1. Normatif Etik
Ahlaklı yaşamın nasıl yaşanması gerektiğini inceler. Ahlak açısından kabul edilebilir
olan davranışları saptamada / bu davranışlara yöneltmede hangi genel standartların, neden
önemli olduklarının sorgulandığı çalışma alanıdır. Hangi eylemler ahlakî açıdan doğrudur? Ne
iyidir? İnsanın sorumlulukları nelerdir? İnsanın sahip olması gereken temel erdemler nelerdir?
gibi ahlaki kararların mantıksal varsayımları incelenir. Normatif etik üç gruba ayrılır:
Deontoloji (ödev/kural etiği); Eylemin kendi doğasına vurgu yapan ve onların
sonuçlarından bağımsız bir şekilde doğru veya yanlış olduğunu savunan yaklaşımdır. Eylemin
özde iyi-kötü olması değil, hangi amaçla yapıldığı, doğruluğu önemlidir. Eylemin sonucu
iyi/yararlı olsun veya olmasın fark etmez. Doğruyu söyleme, sözünü tutma, ihtiyacı olan bir
kişiye yardım etme gibi eylemlerin kendiliğinden doğru olduğunu kabul eder. Deontolojik
sınırlamalar, yasaklamalar şeklinde ifade edilir.
Teleoloji (sonuç odaklı etik); bir eylemin sonucu, onun ahlaksal statüsünü belirler.
Eylemin sonucuna göre etik değerlendirmede bulunulur. Hiçbir eylem sonuçlarından bağımsız
olarak doğru ya da yanlış olamaz, onları doğru, yanlış yapan ürettikleri iyi - kötü sonuçlardır.
Erdem; bu yaklaşımda, doğruluk, eylemin kendisi veya sonucu tarafından değil,
eyleyenin (kişinin) karakteri tarafından belirlenir. Erdem etiği, iyiliği veya doğruluğu
tanımlama yerine, karakter gelişimi üzerinde durur.
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6.5.2. Normatif Olmayan Etik
Ahlak sistemlerinin ve mantığının incelenmesidir.
Betimleyici etik; inanç ve davranışların gerçek yapılarını, ahlaksal ilkelerin varoluş
durumunu inceler. Ahlaksal sorgulama yoktur.
Metaetik; normatif etik sistemlerdeki mantıksal ilişkilerin felsefi incelemesini yapar.
Davranışları doğrulama, davranışların ahlaksal nedenini araştırma ve onlara anlam verme gibi
konularla ilgilenir. Doğruluk, ahlaki ödev, hak, sorumluluk, erdem vb. değerler ve değersel
yargıların doğasını inceler.

6.5.3. Uygulamalı Etik
Etik, yalnızca kuramsal bir bilgi olarak değil, uygulamalı bir bilim olarak
yapıldığında, ahlaklılığın mutlaklık ve koşulsuzluk istemini, ahlakla bir bağlam içinde
yorumlayan özel ve somut bir etik olur. Genel etik ilkelerin, belirli yaşam ve eylem alanlarına
uygulanmasına, uygulamalı etik denir. Uygulamalı etik ahlaki ödevlerin yerine getirilmesi ile
ilgili etik ilkeleri, kuralları ve kodları araştırır.
Etik uygulamada, ait olduğu eylem alanını açıklayan kavramın adını, ön isim olarak
alır ve o alanın etiğine dönüşür. Örneğin; tıbbi etik, sosyal etik, iktisat etiği, ekoloji etiği,
basın etiği vb. Bu anlamda, tüm meslekler için mesleki etikten söz edilmesi mümkündür.

6.6. Mesleki Etik
Mesleki etikler “doğru eylemin ne olduğu” ya da “belirli bir durumda kişinin ne
yapması doğru olur” sorularına yanıt aramanın ötesinde, etik bilgilerin ışığında, ahlaki
davranışa yönlendirecek ve ahlaki olmayan durumları engelleyecek ya da ahlaki sorunları
azaltacak / giderecek sınırlamalara dayanak oluşturacak normları, ölçütleri içerir. Diğer bir
ifade ile etik ilkelerin uygulamada, o eylem alanında etkinlik gösteren insan gruplarının
davranış ilkeleri olarak düzenlenmesidir. Bu ilkeler, mesleğin evrensel boyutta paylaşılan
temel değerlerini yansıtır ve tüm üyelerden, mesleki davranışlarında, kararlarında ve
eylemlerinde bu ilkelere uygun davranmaları beklenir.
Meslek etik oluşturma gerekçeleri;
- Kabul edilebilir davranışları belirlemek,
- Uygulamanın standartlarını yükseltmek,
- Değerlendirme /öz eleştiri yapmak için rehber oluşturmak,
- Mesleki davranış ve sorumluluklar için bir çerçeve sağlamak şeklinde özetlenebilir.
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Mesleki etik, ilkeler ve kurallar sistemi olarak, mesleki etkinliklerin iyiye
yönlendirilmesi konusunda düzenlemeler getirir, meslek üyelerinin kişisel arzularını sınırlayıp
belli bir çizginin dışına çıkmalarını önler, mesleki idealleri geliştirir, ilkesiz üyelerin
meslekten dışlanmasını sağlar. Çağdaş dünyada, her mesleğin kendisine özgü bir etiğinin
olması, böylelikle meslek üyelerinin davranışları konusunda, toplum içinde güvence
oluşturan, bir otokontrol sistemi ortaya çıkması istenen bir durumdur. Mesleki etik ilkeler,
mesleki örgütler tarafından belirlenen etik kodlar ile resmilik kazanır ve bir meslek ne kadar
güçlü ise etik ilkeleri de o ölçüde etkili olur.

6.7. Hemşirelik ve Etik
Hemşirelikte meslek etiği ifadesi, hemşirelik mesleğini ilgilendiren etik bir alan
olarak algılanmakla birlikte, hemşirelik literatüründe bu terim, herhangi bir tanımlama ve
açıklama yapılmadan ya da anlamı yorumlamadan kullanılmakta ve tıp etiği ile benzer
biçimde, biyoetik etik sınıflandırma altında, uygulamalı etik alanı olarak yer almaktadır. Bu,
sağlık bakımı hizmeti sunan ekip üyelerinin, sağlıklı / hasta birey için aynı ahlaki taahhütlere
sahip olduğunun bir göstergesidir. Hizmetin sunumu için yalnızca yasal sorumluluklar yeterli
değildir, bununla birlikte ahlaki davranışa yönelten, mesleki ödev ve yükümlülüklerin
bilincinde olmak ve bunları uygulamalara aktarmak önemlidir.
Bilim ve sanattan oluşan uygulamalı bir disiplin olarak hemşirelik, dünyadaki
varoluşlar içinde en gelişmiş ve en değerli canlının, insanın, doğumundan (döllenme dâhil)
ölümüne değin, yaşam süresi boyunca, tüm boyutlarını kapsayan yardımı, bakım eylemi ile
bir amaç olarak sunan sağlık bakımı sisteminin bir alt sistemidir.
Bakım bir insan özelliği, bir ahlaki ideal olup, bir kişinin, bir başkası için özel ilgi
duyarak, alturistik güdülerle bir şeyler yapma adına gerçekleştirdiği birden fazla eylemi içerir.
Hemşireliğin odak noktasını oluşturan bakım, insan insana ilişki üzerine temellenir. Her insan
bedensel, zihinsel ve ruhsal yapısının, içinde yaşadığı sosyokültürel, çevresel etkenlerle
olgunlaşarak kendine özgüleştiği, eşsiz bir bireydir. Dünyada benzeri olmayan bu yegâne
bireylerden biri, yaşamını koruma ya da sürdürmeye yönelik yardım arayışı içindeyken, diğeri
bu arayışa yardım etme işlevi ile yanıt verir. Bu karşılıklı ilişkide, meslek üyesi olarak
hemşirenin, insan haklarına ve insani değerlere saygılı bir biçimde eylemde bulunması
gerekir. Çünkü sağlıklı / hasta bireyin, insan olarak değeri, onuru, bütünlüğü, bireyselliği,
hakları korunarak gereksinimlerinin karşılanması hemşireye ahlaki bir yükümlülük getirir.
Bununla birlikte hemşirelik, yardım ettiği bu eşsiz canlının, üst düzeyde hizmet alma hakkının
olduğuna inanır. Etik ve bakım birbirini tümleyen birer bileşen olarak hemşirelerin,
hümanistik ve bütüncül yaklaşıma ulaşmalarını sağlayan ve aynı zamanda hemşireliğin sanat
boyutunu oluşturan ögelerdendir. Bu bağlamda hemşirelik ve etik, hemşireliğin temel işlevi
olan bakım eyleminin doğası gereği yakın ilişki içindedir ve hemşireler etik bir tutum
sergileyerek uygulamalarını gerçekleştirmek zorundadır. Hemşirelikte etik, uygulayıcı rolün
yanı sıra tüm diğer çağdaş rollerdeki eylemleri de ahlaki davranışa yönlendirmede rehberlik
eder.
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Diğer taraftan toplum tüm hemşirelerden aynı etik davranış standardı bekler. Bu
anlamda, evrensel etik rehberler ile birebir örtüşmesinin yanı sıra hemşirelik felsefesini
oluşturan ve değerlerini yansıtan hemşirelik etik ilkeleri bir standart olarak bakım eyleminin
ahlaki boyutuna rehberlik eder. Bu standartlar, uluslararası hemşirelik kuruluşları tarafından
“hemşireler için etik kodları” ve etik konularla ilgili pozisyon ifadeleri şeklinde açıkça ifade
edilmiştir. Hemşirelerin etik yükümlülüklerini içeren bu kurallar, hizmetin profesyonel ve etik
standartlara uyularak verilmesini sağlamasının yanı sıra mesleğin ideallerinin toplum ve
meslek üyeleri arasında paylaşılmasına, hemşirelerin hizmet verdiği kişi ve gruplara ve
mesleğine karşı sorumluluklarının açıklığa kavuşturulmasına da olanak sağlar. Hemşirelikte
etik kuralların kodlar şeklinde yazılı belgelere dönüştürülmesindeki nedenlerden diğeri ise bir
uğraş / disiplinin meslek olabilmesi için “meslek üyelerinin davranışlarına rehberlik edecek
ahlaki / etik kurallarının belirlenmiş olması” koşulunun karşılanması gereğidir.
Hemşireler, eylemlerini etik rehberler doğrultusunda sürdürmekle yükümlü oldukları
kadar, yardım ettikleri bireyleri, diğer disiplin üyelerinin / başkalarının etik dışı
davranışlarından da korumakla yükümlüdürler. Bu bağlamda hemşirelerin, mesleki değerler,
haklar, yasalar, evrensel etik ilkeler, hemşirelik etik kodları ve etik sorun çözümleme
yöntemlerine ilişkin bilinç ve bilgi kazanmaları etik uygulamalar için ön koşuldur.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları:
Babadağ, K. (2010). Hemşirelik ve değerler, Ankara, Alter Yayıncılık.
Velioğlu, P., Babadağ, K.(1993). Hemşirelik tarihi ve deontolojisi, Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
Alpar, ŞE., Bahçecik, N., Karabacak, Ü. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik. İstanbul
Tıp Kitabevi, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1) Etik, ahlak ve deontoloji kavramlarını açıklayınız.
2) Etik ve ahlak kavramlarının birbiri ile ilişkisini irdeleyiniz.
3) Etik yaklaşımların düşünme biçimlerini açıklayınız.
4) Hemşirelik ve etiğin ilişkisini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumsal yaşam insan etkinliklerinden oluşmaktadır. Bu etkinlikler incelendiğinde
gelişigüzel davranışlar biçiminde olmadığı görülür. İnsan davranışlarını yönlendiren, yasa,
kural, ilke vb. sınırlamalar vardır. Bu kural ve sınırlamalar hukuk alanından gelebildiği gibi
ahlak ve etik alanından da gelebilir. Etik ve ahlak aralarında farklılık, benzerlik ve ilişki
bulunan iki kavramdır. Etik ve ahlak günlük hayatta ve akademik tartışmalarda birbirlerinin
yerine kullanılmaktadır. Bununla birlikte aralarında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Ahlak insan davranışları üzerinde çalışırken, ahlak felsefesi olarak da isimlendirilen etik,
felsefenin bir dalı olarak düşünsel bir çabadır ve insan yaşamındaki değerler, ilkeler ve
yargıların özünü ve temellerini araştırır. Bu kavramlarla benzerlik gösteren deontoloji ise tüm
meslek grupları için geçerli olan ve zorunluluk getiren davranış kurallarıdır.
Genel etik ilkelerin, belirli yaşam ve eylem alanlarına uygulanması, uygulamalı etik /
meslek etiği olarak isimlendirilir. Hemşirelikte etik, uygulamalı etik kapsamında olup, hem
mesleki eylem, davranış ve kararlarda hem de değer çatışmalarının söz konusu olduğu etik
sorunların çözümünde rehber ilkeler olarak hemşirelik uygulamalarının ahlaki boyutunu
desteklerken, aynı zamanda, eğitici, araştırıcı, yönetici, profesyonel rolleri kapsamındaki
eylemlerinde de iyi ve doğru davranışa yönlendirir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi “Temel düşünce, inanç olarak her türlü tartışmanın
dışında sayılan öncül” ifadesinin karşılığıdır?
a) Değer
b) İlke
c) Sorumluluk
d) Kural
e) Yükümlülük
2) “Ödev bilgisi, yükümlülükler bilgisi, normatif bilgi” aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile tanımlanmaktadır?
a) Ahlak
b) Etik
c) Deonotoloji
d) Yasa
e) Töre bilimi
3) Aşağıdakilerden hangisi “normatif olmayan etik yaklaşımı” nı açıklamaktadır?
a) Ahlak sistemlerinin ve mantığının incelenmesine odaklanır
b) Eylemlerin sonucuna odaklanır
c) Eylemlerin doğru veya yanlış olduğuna odaklanır
d) Eylemi yapan kişinin karakterine odaklanır
e) Eylemlerin yapılma amacına odaklanır
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4) Aşağıdakilerden hangisi “betimleyici etik” yaklaşımını tanımlamaktadır?
a) Normatif etik sistemlerdeki mantıksal ilişkilerin felsefi incelemesini yapar
b) İnanç ve davranışların gerçek yapılarını, ahlaksal ilkelerin varoluş durumunu
inceler.
c) "Ne yapmalı" ya da "ne yapmamalı" sorularına karşı toplumun belirlediği ve
ayrıca yaptırımlarla donattığı kuralların bilgisidir
d) Yöreden yöreye değişen, kimi zaman da birbirleriyle çelişen, toplumun kültürü,
sosyal ve ekonomik şartlarına göre şekillenen bir özelliğine sahiptir
e) Yapmak zorunda olduğumuz, yapmamız gereken şey; ahlakça yükümlü
olduğumuz şeydir
5) Aşağıdakilerden hangisi “Normatif olmayan etik yaklaşımlar” dan biridir?
a) Uygulamalı Etik
b) Deontoloji
c) Metaetik
d) Teleoloji
e) Erdem
6) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Yükümlülük: Bir şeyi yapma zorunluluğunda olma durumu, mecburiyet
b) Hukuk: Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların
bütünü, tüze
c) Ahlak: toplumun benimsediği değer sistemleridir
d) Kural: insanın bireysel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile ilgili
sorunları inceleyen felsefenin bir dalı
e) Normatif Etik: Ahlak açısından kabul edilebilir davranışları saptamada / bu
davranışlara yöneltmede hangi genel standartların, neden önemli olduklarının sorgulandığı
çalışma alanıdır
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7) Aşağıdakilerden hangisi “ahlaki ödevlerin yerine getirilmesi ile ilgili etik ilkeleri,
kuralları ve kodları araştıran” etik yaklaşımdır?
a) Metaetik
b) Deontoloji
c) Teleoloji
d) Betimleyici etik yaklaşım
e) Uygulamalı etik
8) Meslek etiği oluşturmanın gerekçelerini açıklayınız.
9) Hemşireliğin etik ile ilişkisini irdeleyiniz.
10) Normatif etiğin çalışma alanları hangi konuları kapsar açıklayınız.

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) a, 4) b, 5) c, 6) d, 7) e
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7. EVRENSEL ETİK İLKELER



Bu bölüm, Prof. Dr. Rengin Acaroğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Etik İlkelerin Gelişim Süreci
7.2. Biyoetik ve Etik Arasındaki İlişki
7.3. Hemşirelikte Etik İlkeler
7.3.1. Yarar Sağlama İlkesi
7.3.2. Zarar Vermeme İlkesi
7.3.3. Özerklik (Otonomi) İlkesi
7.3.4. Adalet İlkesi
7.3.5. Dürüstlük
7.3.6. Mahremiyet ve Sır Saklama
7.3.7. Sadakat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etik ilkeler evrensel midir?
2) Etik ve biyoetik ilkeler arasındaki farklılık nedir?
3) Sağlık hizmeti sunan disiplin üyeleri için etik ilkeler neden önemlidir?
4) Hemşirelik etik ilkeleri kaynağını nereden alır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Etik İlkeler

Etik ilkelerin gelişimini
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik İlkeler

Evrensel etik ilkeleri
sıralayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik İlkeler

Biyoetik, tıbbı etik ve
hemşirelik etik ilkeleri
arasındaki ilişkiyi
kavrayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik İlkeler

Sağlık hizmetinin sunumunda
etik ilkelerin yeri ve önemini
kavrayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik İlkeler

Hemşirelik etik ilkelerini
gerekliliğini açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Etik



Etik ilkeler



Biyoetik



Hemşirelik etik ilkeleri
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Giriş
Etik, gündeme geldiği Antik Çağ’dan bu yana “değerler dünyası” ile ilgilenen, insanın
oluşturduğu değerler evrenini inceleyen, onu “iyi”, “kötü” ya da “onaylanabilir”,
“onaylanamaz”, “doğru”, “yanlış” biçiminde yorumlayan bir felsefe dalıdır. Etiğin en önemli
hedeflerinden biri değerlerin ve değer çatışmalarının analizini yapmak ve ödevleri
tanımlayabilmektir.
Sağlık hâli ve hastalık, sağlıklı olma ve hasta olma, yaşam ve ölüm yalnızca somut
gerçekler değil, aynı zamanda değerlerdir. Sağlık ve yaşam değerli kabul edilir, hastalık ve
ölümse değer yitimi içerir. Sağlık bakımı disiplini üyeleri, uygulamalarında, kararlarında ve
sorunlara çözüm getirirken her gün bu değerlerle karşı karşıyadır. Böylesi bir durumda
disiplin üyelerinin ödevi, ahlaki normlar diğer bir ifade ile etik ilkeler doğrultusunda eylemde
bulunmaktır. Bu anlamda, insani değerler ile sağlık hizmeti sunumuna rehberlik eden etik
ilkeler arasında güçlü bağlantılar söz konusudur. Dünya Tabipler Birliği, Uluslararası
Hemşireler Konseyi (ICN) gibi sağlık çalışanlarını temsil eden uluslararası kuruluşların
açıklamalarında, bu ilkelere yer verilir. Evrensel nitelikteki bu ilkeler ışığında, ulusal
profesyonel meslek kuruluşları da, üyelerinden uymasını beklediği etik ilke ve kuralları
belirlerler, meslek üyeleri de ahlaki olarak bu standart ilke ve kurallara uymakla
yükümlüdürler.
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7.1. Etik İlkelerin Gelişim Süreci
Günümüzde, iyi yaşamın niteliği ve nasıl elde edilebileceğine ilişkin süregelen
sorgulama, etiğe ilginin giderek artmasına, felsefenin bir dalı olan etikin farklı bilgi ve
etkinlik alanlarının ortak noktası hâline gelmesine, dolayısı ile meslek etiklerinden daha sık
söz edilmesine yol açmıştır. Meslek etiğinden beklenen, mesleki uygulamalarda, genel olarak
“iyi”, “doğru” bağlamında nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiği ya da belli bir
durumda karşılaşılan bir sorunun nasıl çözümlenmesi gerektiği sorusunun yanıtlanmasıdır.
Sağlık bakımı hizmeti sunan meslekler açısından, bu sorunun yanıtına rehberlik edecek bilgi
ve belgelerin en eskisi tıbbi etik ile ilişkili olup, uzunca bir süre tüm sağlık disiplini üyeleri
mesleklerini uygularken; sağlıklı / hasta birey, toplum ve meslektaşlarıyla ilişkilerini
belirleyen tutum, davranış ve eylemlerinde evrensel ilkeleri içeren tıbbi etik ilkelerinden
yararlanmıştır.
Tarihi belgelerde, tıbbi etiğe karşılık gelebilecek, ya da sağlık hizmeti sunanın;
mesleğini/sanatını uygularken uyması gereken kurallar, hastaları ve meslektaşları ile
ilişkisindeki doğru davranış biçimlerini tanımlayan bilgileri içeren dokümanlara rastlanır. Bu
dokümanlardan önemli olan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
MÖ 2000’li yıllarda, Mezopotamya uygarlıklarından olan Babil’in hükümdarı
Hammurabi, etik biliminin temeli sayılabilen tıbbi konulardaki ilk kanunları ortaya koyan kişi
olarak büyük önem taşır. Hak, adalet, dürüstlük, doğruluk, iyi davranış gibi kavramlarla ilgili
bu yazılı belgeler, aynı zamanda tedavi ve ameliyatlardan alınacak ücretleri belirleyen,
uygulama hatalarında ödenmesi gereken cezaları düzenleyen en eski kanunları da içerir.
Hayat felsefelerini temelde Konfiçyus, Tao ve Buda öğretilerine dayandıran Çin ile,
Budizm ve Hinduizm’den etkilenerek kendilerine özgü “Veda” öğretisini geliştiren eski
Hint’te yazılan eserlerin içinde tıbbi deontoloji ve tıbbi etik ilkelerinin izlerine rastlamak
mümkündür.
Eski Yunan’da Hipokrat (MÖ 460-370/377) genelde sağlık, özelde tıbbi etik adına
özel bir yere sahiptir. Hasta merkezli tıp uygulaması, hastanın sırrının saklanması, ona zarar
verecek uygulamalardan kaçınmanın temel bir ilke olarak benimsemesinin yanı sıra,
meslektaşlar arası ilişkiye ve kendisine mesleği öğretenlere karşı saygıya vurgu yapması o
dönem için yeni olan fakat bugüne kadar önemini koruyan kavramlar olarak ilk kez onun
tarafından dile getirilmiştir. Kendisine mal edilen Hipokrat Yemini’ndeki ifadeler, tıbbi
deontoloji ve tıbbi etik açısından bir dönüm noktası niteliğindedir.
Buhara’da, İslam dünyasının önemli filozof-hekimlerinden İbn-i Sina tarafından, iyi
bir hekim, dürüst, bilgili, hastalarını sınıflamayan, onların sırlarına saygı gösteren, temiz,
dikkatli, keskin görüşlü ve hızlı karar verebilen bir kişi olarak tanımlanmıştır. İslam
dünyasında bir diğer önemli isim Urfalı hekim ve deontolog İshak bin Ali er-Ruhavi’dir. 10.
yüzyıl sonlarında yazdığı temel eseri Edeb üt-Tabib (Hekimin Ahlakı/ Tıp Uygulamasında
Hekimin Uyması Gereken Ahlaki Kurallar) ile dönemine kadar yaşamış pek çok âlime de
referansta bulunarak tıbbi etik alanında son derece özgün bir eser vermiştir. Birçok Osmanlı
hekiminin eserlerinde, iyi bir hekimin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi bulunmaktadır.
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Batıda bu konudaki gelişmeler, 17-18. yüzyıldan sonra kilisenin koyu baskısının
halkın ve bilim adamlarının üzerinden kalkması sonrası başlamıştır. “Tıp Etiği” kavramı,
1803 yılında, halk sağlığı ve hastanelerin düzeni konusunda çalışmaları olan Dr. Thomas
Percival tarafından “Tıp Etiği: veya Hekim ve Cerrahların Mesleki Uygulamalarına
Uyarlanmış Şekli ile Kurum ve Kuruluşların Nizamnamesi” başlığı ile ilk kez literatürde
yerini almıştır. American Medical Association’ın, bunu esas alarak hazırlayıp 1847de
yürürlüğe koyduğu, ancak daha sonraları birkaç kez yeniden gözden geçirilerek kısa ve öz
hâle getirilen nizamnamede, hekimlerin hastalarının haklarına saygı göstermeleri, kendilerini
sürekli yetiştirmeleri, mesleğin disiplinini kabul etmeleri, ihtiyaç duyduğunda meslektaşlarına
danışmaları, sır saklamaları ve iyi bir vatandaş olmalarına vurgu yapılmıştır. Bu Amerika’nın
şahsında batıdaki ilk modern anlamda Tıp Etiği çabalarıdır.
II. Dünya savaşı sonrası, özellikle 1946 yılında Nuremberg Kararları ile, “insanlık
suçu” işlendiğinin kabul edilmesi sonucu, temel etik normları içeren “evrenselleştirilebilir bir
etik” ya da “global bir etik” geliştirme girişimleri ile “Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi”
oluşturulmuştur. Bunu izleyen yıllarda, hızlı bir şekilde gelişen bilgi ve teknoloji ile çağdaş
tıp uygulamalarındaki, DNA keşfi, böbrek nakli, kalp nakli, beyin ölümü tanımı vb.
gelişmelere bağlı olarak, insanın değerliliği, yaşamın kutsallığı ve insanın geleceğine yönelik
karşılaşılan değer çatışmalarının yarattığı etik problemlerin, geleneksel bilgiler ve kurallarla
çözümlenemeyeceği görüşünün ağırlık kazanması, felsefeci, teolog ve hukukçuları harekete
geçirmiş ve tıp etiği ciddi bir değişim süreci içine girmeye başlamıştır. Özellikle canlı
bilimlerinde bu hızlı gelişmelerin, etik kararlar alınmasını gerektiren çok sayıda yeni ve
alışılmadık durumların doğmasına neden olması, tıbbi etiğin kapsamının genişlemesine yol
açarak bioetik kavramını gündeme getirmiştir. Bu dönemde, etik alanında önemli eserler
yayımlanmaya başlanmıştır. Ancak bunlar arasında Georgetown Üniversitesi Felsefe
bölümünden Tom. L. Beauchamp ve Kennedy Etik Enstitüsünden James F. Childress’ın, 1979
yılında, yazdıkları Biyomedikal Etiğin İlkeleri (Principles of Biomedical Ethics) isimli
kitapta, yazarların ortaya koydukları “Biyoetiğe Dört Prensip Yaklaşımı” (Four Principles
Approach to Bioethics) ile bioetik alanında “evrenselcilik” adına önemli bir kanıt
sağlanmıştır. Bu ilkeler, hem biyoetikçiler hem de sağlık çalışanları tarafından yaygın olarak
kullanılmaktadır. Beauchamp ve Childress tarafından belirlenen;


Yarar sağlama,



Zarar vermeme,



Otonomi ve



Adalet

olarak sıralanan evrensel etik ilkeler, günümüzde de hâlâ önemini koruyan ve sağlık
bakımı hizmeti sunan mesleklerde, mesleki etiğin oluşturulmasına, temel oluşturan ilkelerdir.
Bu noktada biyoetik kavramına açıklık getirmekte yarar vardır.

7.2. Bioetik
“Biyoetik” kelimesi sözlük anlamıyla “canlı etiği” olarak tanımlanmakta ve canlı
bilimlerin uygulamaları sırasında ortaya çıkan etik konularla ilgili çalışmaları ifade
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etmektedir. Biyoetiğin gündeme gelmesi özellikle moleküler biyologları ikileme sürükleyen
modern gen teknolojileri aracılığı ile başlamıştır. Terim olarak ilk kez, 1970 yılında
Hollandalı biyokimyacı Van Rensselaer Potter tarafından, bilim ve teknolojideki hızlı
gelişmelerin değerler sisteminde de karşılık bulabilmesi düşüncesiyle ortaya atılmıştır.
Biyoetik, oldukça farklı konuların yer aldığı geniş bir alandır ve bunun sonucunda,
doğan sorunlar da oldukça fazladır, canlılık dünyasındaki her türlü iletişimin, etkileşimin ve
uygulamanın yarattığı değer sorunları biyoetik alanın kapsamına girmektedir. İnsanlar ve
hayvanlar üzerindeki tıbbi uygulamalar, tıbbi araştırmalar, biyoloji, veterinerlik, çevre, tarımgıda vb. konuların yanı sıra işsizliğin neden olduğu sağlık sorunları, yoksulluk, ırkçılık vb.
gibi çeşitli sosyopolitik konular da biyoetik kavramının kapsamında yer almaktadır. Bu
bağlamda, canlılarla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçları, sınırları ve kullanım
ilkeleri biyoetikin belli başlı konu başlıklarıdır. Biyoetik alanındaki konular, bilim
adamlarının, akademisyenlerin, hekimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların, felsefecilerin ya da
diğer herhangi bir disiplinin tek başına çözümleyemeyeceği konulardır.
Günümüzde, sağlık bakımıyla ilgili etik alanları, biyoetiğin en kapsamlı bölümünü
meydana getirmektedir. Biyoetik, bir uygulamalı etik alanıdır ve görüldüğü gibi tıp etiğinden
daha kapsamlıdır. Tıp etiği, hemşirelik etiği, sağlık etiği, araştırma etiği vb. alanlar biyoetiğin
alt dalıdır.
Sağlık alanında son 30 yıldır, biyoetik ilkeler giderek önem kazanmakta ve daha fazla
sorgulanmaktadır. Bunun nedeni, bilginin aşırı artması, teknolojinin sağlık hizmetlerini
yönlendirmesi, “kanıta dayalı…” kavramının egemen olması ve klinik araştırmaların etkisi ile
endüstri destekli çalışmaların çokluğu, sağlık politikalarındaki değişim, hastalık profilinin
değişimi ve karar verme süreçlerindeki değişimdir. Hastaların daha bilinçli olması, hasta
hakları kavramının gelişmesi ve diğer nedenler sayılabilir.
Özetle biyoetik, tüm insanlar, gelecek insan nesilleri tüm yaşayan canlılar ve çevreyi
ilgilendiren değerler üzerinde çalışan etik alanıdır. Biyoetik, bilimsel araştırmalar sırasında
sonuçları öngörülemeyen modern teknolojiler nedeniyle, hem insan ve diğer tüm canlıların
yaşamlarının, hem de insanın özgürlük ve onurunun, tehlike altında olduğu, olabileceği her
yerde gereklidir ve beraberinde etik konusunda küresel düşünmeyi de getirir. Biyoetik, bilim
adamlarının yanı sıra farklı disiplinlerden uzmanların iş birliğini gerektiren disiplinler arası
bir etkinliktir.
19 Ekim 2005 tarihinde UNESCO Genel Konferansı’nda benimsenen “Uluslararası
Biyoetik ve İnsan Hakları Bildirgesi” incelendiğinde, biyoetiğin kapsamı daha net
anlaşılabilir. Bu ilkeler;
1. İnsan Onuru ve İnsan Hakları
2. Yarar ve Zarar
3. Özerklik ve Birey Sorumluluğu
4. Onam
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5. Onam verme yeterliğine sahip olmayan bireylerin rızası
6. Bireye saygı ve bireyin bütünlüğüne saygı
7. Mahremiyet ve sır saklama
8. Eşitlik ve adalettir
9. Ayrımcılık yapmamak, damgalamamak
10. Kültürel farklılıklara saygı ve çoğulculuk
11. Dayanışma ve iş birliği
12. Toplumsal sorumluluk ve sağlık
13. Ortak yararlar
14. Gelecek kuşakları koruma
15. Çevreyi, biyosferi ve canlı çeşitliliğini korumaktır.

7.3. Hemşirelikte Etik İlkeler
Hemşireliğin tarihsel gelişimi incelendiğinde, Florence Nightingale öncesi ve
sonrasında da uzun bir süre, mesleki davranışlara rehberlik eden ilkelerin toplumsal ahlak
kuralları ve dinî inançların etkisinde olduğu görülür. Bu dönemde hemşirelerden,
yardımseverlik, fedakârlık, itaatkârlık, ağırbaşlılık, inançlı olma ve şefkatlilik gibi erdemlere
sahip olması beklenmiştir. Bu ilkeler, her ne kadar “Hemşirelik Etiği” olarak isimlendirilmese
de hemşireliğin bilimselleşme sürecinde örtülü biçimde, hemşirelik uygulamalarına rehberlik
etmiştir. 1893 yılında, Florence Nightingale’e atfedilerek yazılan hemşirelik andı yalnızca
hemşirelik erdemleri ile sınırlı kalmakla birlikte, hemşirelikte etik ilkeleri barındıran ilk yazılı
belge olarak önemlidir (Bakınız 1.Ünite). Günümüzde hemşirelikte etik ilkeler, insan hak ve
özgürlüğü ile evrensel etik ilkeler temelinde, mahremiyet ve sır saklama, eşitlik vb. değerlerle
zenginleştirilerek, uluslararası boyutta ICN tarafından “Hemşirelik Etik Kodları” ve ulusal
boyutta “Hemşirelik Etik İlkeleri” olarak tüm hemşirelik rollerinde, hemşireliğin ahlaki
boyutunu desteklemektedir (Bakınız 8.Ünite).
Hemşirelikte etik ilke ve kuralları belirleme gerekliliği;


Hemşireleri etik davranışa yöneltmek,



Hemşireleri uygulamalarında etik açıdan duyarlı hâle getirmek,



Uygulamalarda etik standartları sağlayarak hemşireler arasında uyumu artırmak,



Etik ikilemlerin çözümlenmesine rehberlik etmek,



Toplumun hemşirelerden ne bekleyebileceğini göstermek olarak sıralanabilir.
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Hemşirelikte etik ilkeler, evrensel etik ilkeler doğrultusunda aşağıda açıklanmıştır. Bu
etik ilkeler, hemşireleri bazı etik ödevlerle yükümlü kılmakta ve meslekleri uygulamaları için
birer rehber kurallar olarak işlev görmektedirler.

7.3.1. Yarar Sağlama İlkesi
Yarar Sağlama iyiyi yapma doğru ve yerinde / yanlış olmayan eylemlerin
gerçekleştirilmesidir, zarar vermemek için önemlidir. Yarar sağlama ilkesi, sağlık
uygulamaları sırasında hastaya, her şeyin üstünde ve öncelikle yararlı olmayı öngören bir ilke
olarak tanımlanabilir. Hipokrat öğretisinin merkezinde yer alan yarar sağlama ilkesi, çağdaş
etik anlayışının da merkezinde yer almasına karşın, en tartışmalı, sınırlarını belirlemenin en
zor olduğu ilkedir. Bu ilke doğrultusunda, amaçlanan bir eylemin, olası olumlu sonuçlarının,
olumsuz sonuçlarına ağır basması ya da en azından belli bir dengede tutulabilmesidir.
Yararlılık ilkesi iki ayrı ilkeyi daha içeriğinde barındırır; “mutlak yararlı olmak” ile “yarar ve
zararın dengelenmesi”.
Mutlak Yararlı Olmak: Bireyin bir başkasına mutlak yararlı olması gerektiğini
vurgulayan bu ilke; zararın engellenmesi, zararın ortadan kaldırılması ve iyiliğin artırılması
gibi üç ögeyi kapsamına alır.
 Zararın engellenmesi: Eylemlerin olası zararı engellemek üzere planlanmış
olması gerekmektedir. Bu ilke, hastanın bakım ve tedavisi sırasında ortaya çıkan istenmeyen
olası zararları engelleyici önlemleri planlamayı ifade eder. Örneğin; hareketsiz hastada basınç
ülseri riskine karşı bakım girişimlerini planlamak.
 Zararın ortadan kaldırılması: Bu öge ise, hasta bireyin zarar göreceği,
sakatlanacağı, olası durumların ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin; hastanın düşmesini önlemek
için yatak kenarlıklarını kaldırmak.
 İyiliğin artırılması: Başkalarının iyiliğini ve esenliğini artıracak çalışmaların
yapılması anlamına gelmektedir. Örneğin; yaşlıların acil sağlık durumlarında ulaşabilecekleri
ulaşım araçlarını sağlamak.
Zararın Dengelenmesi: Hiç zarar vermeden mutlak yararlı olan bir uygulama pek
mümkün olmayabilir. Mümkün olduğunca, ikisi arasında dengeyi sağlamak ve yarar lehine
kararların, yararlılık ilkesi uyarınca yaşama geçirilmesi uygun olacaktır.

7.3.2. Zarar Vermeme İlkesi
Başkalarına zarar verilmemesi gerektiğini ifade eden ahlaksal bir eylemdir ve zarar
vermemek, aynı zamanda, tüm insanlık için geçerli bir değerdir. Hipokrat Yemini’nde de ilk
noktayı oluşturur. Sağlıklı / hasta bireye zarar vermek bir eylemle olabileceği gibi bir ihmal
sonucu da ortaya çıkabilir.
Zarar vermeme ilkesi, yarar sağlama ilkesiyle paralellik gösterir. Çoğu zaman her
ikisini aynı perspektiften değerlendirmek mümkündür. Yararlı olmak, zarar vermemeyi de
içerebilir ya da zarar vermemek, yararlı olmak şeklinde de algılanabilir
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Hemşirelik tanımlarında ve etik kodlarında hemşirenin birincil sorumluluğu bireyin
güvenliğini korumaktır. Yarar sağlama ve zarar vermeme ilkeleri aynı zamanda yasal bir
zorunluluk olarak hemşirenin yarar sağlayacak tüm bakım işlevlerini ve yöntemlerini geniş bir
çerçevede düşünmesini gerektirir. Hasta bakımında, zarar vermeme ilkesinin yarar
sağlamadan önce geldiği unutulmamalıdır. Zarar vermeme ilkesi yalnızca hemşirenin hastaya
doğrudan uyguladığı girişimleri değil, aynı zamanda sağlık bakım ortamından kaynaklanan
zararlardan da korumayı içerir. Örneğin; hastanın ilacının zamanında verilmemesi, sırrının
açıklanması, hastaya karşı kötü tutum ve davranış sergilemek.

7.3.3. Özerklik (Otonomi) İlkesi
Özerklik, bireyin özgür, bağımsız olarak kendi kendine düşünebilme, kendi hakkında
karar verebilme ve bu kararına dayanan bir eylemde bulunabilme yeterlik ve yetkinliğidir.
Özerklik kavramı “özerk birey”, “özerk seçim” ve “özerk eylem” ögelerini de içermektedir.
Özerk birey: kendi değer, inanç ve yaşam hedeflerini koruyarak, koşullara uygun
biçimde, akılcı-özgür eylem ve seçimde bulunabilen bireydir.
Özerk seçim: bireyin, kendi yeterlik ve özgür koşulları içinde akılcı karar ve
eylemlerini belirlerken yapmış olduğu seçimdir.
Özerk eylem: baskı, zorlama ve aşırı etkilemeden uzak; amaçlı, bilinçli, istekli eylemi
tanımlamaktadır.
Bu ögelerden her biri içerik yönünden birbirini tamamlar nitelikte olup insan onuru,
bireyselliği, bütünlüğü ve haklarına saygıya vurgu yapar.
Sağlık alanında bu ilke, sağlıklı / hasta bireyin özerkliğine saygı gösterilmesi ve
bireyin de bu saygıyı bekleme hakkına sahip olması, diğer bir ifade ile “Özerkliğe Saygı
İlkesi” olarak yaşama geçer. Hastanın bakım ve tedavi kararlarına katılımı sağlanarak, hukuki
anlamda da “kendi geleceğini belirleme hakkı” korunur. Çünkü herhangi bir bakım ya da
tedavi girişimi yasal ve etik açılardan yalnızca birey kabul ettiğinde gerçekleştirilebilir.
Hastayı ikna etmeye çalışmak, etkilemek, zorlamak ya da paternalistik - maternalistik
yaklaşım (ebeveyn rolü) hastanın “özerkliğini” zedeleyen durumlardır.
Özerkliğe Saygı İlkesinin kapsamında, evrensel tıp etiği belgelerinde tanımlanmış,
ülkemizde ise yasal düzenlemelerle uygulamaya konulmuş olan bilgilendirilmiş onam vardır.
Bilgilendirilmiş onam, hastayı dikkatli biçimde dinleme, sorularını yanıtlama, bakım /
tedavisine ilişkin tüm bilgileri (olumlu olumsuz sonuçlar, alternatifler vb.) aktarma ve sonuçta
da hastanın kabul ya da reddetme kararı ve hakkına saygı göstermeyi içerir. Bilgilendirilmiş
onamda;


Hastanın ruhsal, zihinsel durumu ve yaşı (18 yaş ve üstü) dikkate alınmalı,

 Yeterli ve doğru bilgi, anlayabileceği ifadelerle açıklanmalı ve hastanın
anladığından emin olunmalı,


Karar vermesi için zaman verilmeli,



Kararını zorlama olmaksızın, özgürce kendisinin verebilmesi sağlanmalıdır.
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Karar verme yeterlik ve yetkinliğine sahip olmayan hastalarda, bilgilendirme hasta
ailesi / yasal temsilcisine yapılır ve izinleri alınır, kararlara katılımları sağlanır.
Bilgilendirilmiş onamda unutulmaması gereken önemli nokta, uygulanacak girişim
hangi sağlık ekibi üyesinin yasal görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yer alıyorsa
bilgilendirme ve onamın da o sağlık ekibi üyesi tarafından yapılmasının gerekliliğidir.
Hemşirelik bakım uygulamalarında, hastanın bireyselliğine, bütünlüğüne, özen
göstermemek, bireysel gereksinimlerine duyarsız kalmak, tıbbi terminoloji kullanmak ya da
bilgilendirmeden, izin almadan girişimleri gerçekleştirmek özerkliğe saygı ilkesinin gözardı
edildiği durumlardır.

7.3.4. Adalet İlkesi
Beauchamp ve Childress, adalet kavramını, “bireylerin talep ettiği veya onlara borçlu
olunan veya sunulması gerekenlerin eşit, adil ve hakkaniyetli olarak dağıtılması” olarak
betimlemiştir. Bu kavram içinde eşitliği de barındırır, ancak adalet ve eşitlik farklı
kavramlardır. Sağlık hizmeti almak, hiçbir farklılık gözetmeksizin (ırk, dil, din, cinsiyet,
sosyal sınıf vb.) tüm insanların hakkıdır adalet ise hizmetlerin sunulmasında uygulanacak
sınırların belirlenmesini içerir. Bu anlamda, sağlık hizmetinin sunumunda adalet ilkesi,
mevcut kaynakların (araç-gereçten her türlü hizmete kadar) gereksinimlere göre eşit ve
dürüstçe dağılmış olmasını içerir. Örneğin, basınç yarasını önleyen yatak sayısının sınırlı
olması durumunda ya da bakım için hastalara ayrılacak zamanı planlama açısından bu ilke,
göz önünde bulundurulması gereken bir ilkedir. Bu ve benzeri gibi soruların varlığında
dikkatli bir etik değerlendirme yapılması gerekir.
Hemşirelikte, yukarıda açıklanan evrensel etik ilkeleri destekleyen ve diğer sağlık
disiplinleri tarafından da benimsenen diğer etik ilkeler; dürüstlük-doğruluk, mahremiyet-sır
saklama, sadakat vb. değerler üzerine temellenmiştir.

7.3.5. Dürüstlük
Ahlaki davranışın önemli bir ilkesi olup, hem “iyiyi” yapmayı savunan yarar sağlama
ilkesinin hem de bireyin eylemleri ve yaşam tarzının sorumluluğu ve kararını içeren otonomi
ilkesini destekler. Doğruluk anlamındadır. Bireyler hemşire ve tüm diğer sağlık disiplini
üyeleri ile ilişkilerinde dürüst olmalarını beklerler. Doğru ve dürüstçe gerçekleştirilen iletişim,
güvenli ilişkiler kurma ve sürdürmede önemlidir.

7.3.6. Mahremiyet ve sır saklama
Bu ilke bakım ve tedavi girişimlerinde hastanın beden gizliliğinin –mahremiyetinin
korunmasının yanı sıra hemşirenin hasta hakkındaki tüm imtiyazlı bilgiye saygı duyması
anlamını taşır. Hastanın özel bilgilerinin saklanması, güvenirlik açısından önemlidir. Zorlayıcı
yaşamsal bir neden, reddedilmesi başka değer kayıplarına yol açacak hukuki bir şahitlik
durumunda ya da hastanın onayı dışında bu bilgiler asla açıklanmamalıdır. Hastanın bireysel
özellikleri her koşulda sır olarak kalmalıdır.
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7.3.7. Sadakat
Hemşirenin hastaya karşı samimi ve dürüst olmasının yanı sıra verdiği sözü yerine
getirmesi ve yerine getiremeyeceği vaatlerde bulunmamasıdır. Sadakat ilkesi, özerkliğe saygı,
adalet ve yararlı olma ilkeleri ile bağlantılıdır.
Sağlığın geliştirilmesi ya da sağlık sorununun çözümlenmesi amacı ile uygulanacak
bakım eylemlerinde, bu ilkelerin rehber alınması, yardım etme amaç ve işlevlerinin bilimsel
olmasının yanı sıra bireysel, insancıl ve ahlaki olmasını sağlar.
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Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
Alpar, Ş. E., Bahçecik, N., Karabacak, Ü. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik. İstanbul
Tıp Kitabevi, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1) Evrensel etik ilkeler ile insani değerler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
2) Hemşirelikte etik ilkelerin kaynağını irdeleyiniz.
3) Hemşirelik etik ilkeleri ile biyoetik ilkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde, uygulamalı etiğe ilginin giderek artması, meslek etiklerinden daha sık
söz edilmesine yol açmıştır. Meslek etiği, meslek üyelerinin uygulamalarında, genel olarak
“iyi”, “doğru” bağlamında neleri yapması ve neleri yapmaması konusunun yanı sıra belirli bir
durumda karşılaşılan ahlaki bir sorunun çözümlenmesine rehberlik edecek ilke ve kuralları
içerir.
Hemşirelikte, insani değerler ve evrensel etik ilkeler temelinde belirlenmiş etik
ilkeler, hemşireliğin ahlaki boyutunu desteklemektedir. Hemşirelikte etik ilkeler, hemşireleri
etik davranışa yöneltmek, uygulamalarda etik açıdan duyarlı hâle getirmek, etik standartları
oluşturarak meslek üyeleri arasında uyumu sağlamak, etik ikilemlerin çözümlenmesine
rehberlik etmek ve toplumun meslek üyelerinden beklentilerini göstermek açısından önemli
ve gereklidir. hemşireliğin uygulama, araştırma, eğitim, yönetim ve profesyonel rollerinde
rehber olacak bu etik ilke ve kurallar, ulusal ve uluslararası hemşirelik kuruluşları tarafından,
“Hemşirelik Etik Kodları” şeklinde yazılı belgelere dönüştürülerek yayımlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi etik biliminin temeli sayılabilen tıbbi konulardaki ilk
kanunları ortaya koyan kişidir?
a)

Hammurabi

b)

İbn-i Sina

c)

Farabi

d)

Hipokrat

e)

Buda

2)
“Bioetik” terimi bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin değerler sisteminde de
karşılık bulabilmesi düşüncesiyle ilk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır?
a)

Van Rensselaer Potter

b)

Tom. L. Beauchamp

c)

James F. Childress

d)

Dr. Thomas Percival

e)

İbn-i Sina

3)
Aşağıdakilerden hangisi Beauchamp ve Childress tarafından belirlenen evrensel
etik ilkelerden biri değildir?
a)

Yarar sağlama

b)

Zarar vermeme

c)

Ahlaklı olma

d)

Otonomi

e)

Adalet

141

4)
Aşağıdakilerden hangisi “Hipokrat öğretisinin merkezinde yer alan, çağdaş etik
anlayışının da merkezinde yer almasına karşın, en tartışmalı, sınırlarını belirlemenin en zor
olduğu” ilkedir?
a)

Yarar sağlama

b)

Adalet

c)

Mahremiyet ve sır saklama

d)

Eşitlik

e)

Dürüstlük

5)
Aşağıdakilerden hangisi “bireyin özgür, bağımsız olarak kendi kendine
düşünebilme, kendi hakkında karar verebilme ve bu kararına dayanan bir eylemde
bulunabilme yeterlik ve yetkinliği” olarak tanımlanan ilkedir?
a)

İnsan onuru

b)

Özerklik

c)

Eşitlik

d)

Sadakat

e)

Zarar vermeme

6)
Aşağıdakilerden hangisi “hemşirelik bakım uygulamalarında özerkliğe saygı
ilkesinin göz ardı edildiği durumlar” dan biri değildir?
a)

Hastanın bireyselliğine özen göstermemek

b)

Hastanın bütünlüğüne özen göstermemek

c)

Bireysel gereksinimlerine duyarsız kalmak

d)

İzin almadan girişimleri gerçekleştirmek

e)

Tıbbi terminoloji kullanmadan açıklama yapmak
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7)
yanlıştır?

Mahremiyet ve sır saklama ilkesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi

a)
Bakım ve tedavi girişimlerinde hastanın beden gizliliğinin –mahremiyetinin
korunmasıdır
b)

Hemşirenin hasta hakkındaki tüm imtiyazlı bilgiye saygı duyması anlamını taşır

c)

Hastanın özel bilgilerinin saklanması, güvenirlik açısından önemlidir

d) Yaşamsal bir neden, reddedilmesi başka değer kayıplarına yol açacak hukuki bir
şahitlik durumunda dahi olsa bu bilgiler asla açıklanmamalıdır
e)

Hastanın bireysel özellikleri her koşulda sır olarak kalmalıdır

8)

Dünyada etik ilkelerin gelişim sürecini kısaca açıklayınız.

9)

Hemşirelikte etik ilkelerin gelişim sürecini açıklayınız.

10) Hemşirelikte etik ilkelerin, profesyonel hemşirelik bakım uygulamalarının
yerine getirilmesindeki önemini açıklayınız.
Cevaplar
1) a, 2) a, 3) c 4) a, 5) b, 6) e, 7) d
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8. HEMŞİRELİK ETİK KODLARI



Bu bölüm, Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz tarafından hazırlanmıştır.

145

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Etik Kod Tanımı
8.2. Hemşirelikte Etik Kodlar
8.2.1. Uluslararası Hemşireler Birliği (International Counsil of Nursing) Etik
Kodları
8.2.2. Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association) Etik Kodları
8.2.3. Türk Hemşireler Derneği Etik Kodları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etik kodların gerekliliğini değerlendiriniz.
2) Çağdaş hemşirelik felsefesi, hemşirelik değerleri ve etik kodların ilişkisini
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirelik Etik Kodları

Etik kodu açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Hemşirelik Etik Kodları

Hemşirelikte etik kodların
gerekliliğini açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Hemşirelik Etik Kodları

Uluslararası Hemşireler Birliği
(International Counsil of Nursing)
Etik Kodları’nı kavramak

Okuyarak / Araştırarak

Hemşirelik Etik Kodları

Amerikan Hemşireler Birliği
(American Nurses Association) Etik
Kodları’nı kavramak

Okuyarak / Araştırarak

Hemşirelik Etik Kodları

Türk Hemşireler Derneği Etik
Kodları’nı kavramak

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Kod



Etik Kod



Uluslararası Hemşireler Birliği (International Counsil of Nursing) Etik Kodları



Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association) Etik Kodları



Türk Hemşireler Derneği Etik Kodları
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Giriş
Meslek etiği kavramı, bütün mesleki etkinliklerin iyiye yönlendirilmesi konusunda
düzenlemeler getiren, meslek üyelerinin kişisel arzularını sınırlayıp belli bir çizginin dışına
çıkmalarını önleyen, mesleki idealleri geliştiren, ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan bir ilkeler
ve kurallar sistemi olarak tanımlanmaktadır. Çağdaş dünyada her mesleğin kendisine özgü bir
etiği olması, böylelikle meslek üyelerinin davranışları konusunda, toplum içinde güvence
oluşturan, bir otokontrol sistemi ortaya çıkması istenen bir durumdur. Meslek etiklerinin de
temel özelliklerinden biri sadece meslek üyeleri için geçerli olup farklı toplum kesimlerini
bağlamamakla birlikte dünyadaki tüm meslek üyeleri için geçerli olmaktır. Meslek etikleri bir
meslek grubunun eseri olarak kabul edilebileceğine göre, bir grup ne denli güçlü kurulmuş
ise, etik ilkeleri de o denli etkili olmaktadır. Bu bağlamda hemşirelikte de mesleki
uygulamalara yön veren, karşılaşılan etik ikilem durumunda bir rehber olarak kabul edilen
etik kodların açıklanması yararlı olacaktır.

150

8.1. Etik Kod Tanımı
Kod terimi Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde; bir bilginin simgesi, bir bilgiye
ulaşabilmek için kullanılan simge ya da simgeler dizisi, bir simgeler dizgesiyle gösterilen bir
bilgiyi, başka bir kodlamada kullanılan bir ya da birkaç eşanlam listesiyle bir araya getiren
belge ya da elkitabı, gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü olarak tanımlanmaktadır.
Etik kod ise; kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlara ve kamuya
sorumluluklarını özetleyen, temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan, çalışanlara kabul edilebilir
ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir kurallar bütünüdür.
Etik kurallar/kodlar; etik ilkeler gibi davranışlara yön gösteren ve ölçüt oluşturan, etik
ilkelere göre daha özel ve somut olan ve etik ilkelerden türetilen düzenlemelerdir. Özetle etik
kod terimi, belirli bir konudaki etik kurallar kümesini ifade eder. Kuralları ilkelerin
uygulamaya yansıyan türevleri olarak nitelemek ve temel işlevlerinin uygulamaların istenir
nitelikte olmasını güvence altında tutma olduğunu söylemek olanaklıdır. Kurallar, genelgeçer
karakter taşıyan ilkelerden farklı olarak belirli olgular ve onların somut olarak ortaya çıktığı
durumlar için geçerlilik taşır.
Meslek etiği kodlarının genel olarak üç temel işlevi yerine getirmesi beklenmektedir.
Bunların ilki mesleğin ideallerinin toplum ve meslek elemanları arasında paylaşılmasını
sağlamak; ikincisi meslekteki etik davranışlara rehberlik yapmak; üçüncüsü beklenen
standartların altındaki davranışları disipline etmek ve kabul edilir davranış standartlarının
geliştirilmesini sağlamaktır.

8.2. Hemşirelikte Etik Kodlar
Tıbbi etik kodlar; tıbbi eyleme yol göstermek üzere ulusal ya da uluslararası ölçekteki
resmî ya da gayri resmî otoriteler tarafından hazırlanmış olan kural dizgeleridir. Etik kodların
geçerli olmasının temel nedeni bir gereksinimi gidermelerinden ötürü yol gösterdikleri kitle
tarafından benimsenmeleridir. Bunun yanında ulusal ve resmî olan kodların kimi zaman
yaptırımla desteklenmiş bulunması da geçerlilik kazanma konusunda etkili olmaktadır.
Uluslararası bir kuruluş olan Dünya Tıp Birliği’nin bildirgeleri, uluslararası hekimlik ahlakı,
denek hakları, hasta hakları, tedavi amaçlı düşük yaptırma gibi bazıları tıp etiği kodlarına
örnek olarak verilebilir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilaç araştırmaları ve hasta hakları
konusundaki yönetmelikleri ise ulusal ve resmî birer tıp etiği kodudur.
Hemşirelik mesleğinin ilk etik kodları olarak kabul edilen Florence Nightingale
Andı, hemşireler için önemli rehber kuralları içermektedir. Mesleğimin standartlarını
yükseltmek için tüm gücümü kullanacağım (Yetkinlik/Bütünlük, Alturizm), şahit olduğum
sırları saklayacağım, yararlı olmak için bilgimi zorlayacağım, tehlikeli olandan kaçınacağım,
zararlı olan ilacı vermeyeceğim (Yetkinlik/Bütünlük), hekim tarafından bildirilen istemlere
bağlı kalacağım gibi mesleğin amacına ve işlevlerine yönelik bu sözler hemşireliğin yeni
mesleki değerlerini ortaya koymuş ve hemşirelik, dinin katı kurallarından çıkartılarak,
kendine özgü değerleri, ilkeleri olan bir meslek olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
Belirlenmiş olan bu yeni etik kodlar, hemşireliğin özü olarak kabul edilen hemşirelik bakımını
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insan onurunun korunması gerektiği fikri içinde değerlendirerek bakımı hemşireliğin ahlak
ülküsü olarak kabul etmiştir.
Hemşirelikte kabul edilen profesyonel sorumluluk ve hemşirenin uyması gereken
evrensel değerler (ICN-2003);


Yarar sağlama-zarar vermeme,



Özerklik-insan onuruna saygı,



Adalet,

 Mahremiyet ve sır saklama olarak biyoetik ilkeler temelinde kendi öz değerlerini
oluşturmuştur.
Hemşirelerin, tüm insanlar için temel sağlık hizmetlerinin adalet ve eşitlik ilkelerini
gözeterek karşılanması açısından mesleki ve politik organizasyonların kullanılmasında etik ve
sosyal sorumlulukları bulunmaktadır. Oysaki hemşireler, sağlık bakım hizmeti sunumunda
zaman zaman etik sorunlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu etik sorunlar / ikilemler;
hastaların bakımı ve tedavisi konusunda ekibin diğer üyeleri ve kurum ile farklı yaklaşım
içerisinde bulunması, hasta haklarının korunması, terminal dönemdeki hastanın bakımı,
aydınlatılmış onam alma, sınırlı kaynakların paylaştırılması olarak sayılabilir. Hemşirelerin bu
sorunlara etik ilke, kurallar / kodlar çerçevesinde karar verebilmesi mesleki ve sosyal açıdan
son derece önemlidir. Hemşirelikte uygulamalara yön veren, etik ikilem durumunda bir rehber
olarak kabul edilen etik kodlar; Uluslararası Hemşireler Birliği (International Counsil of
Nursing), Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association) Etik Kodları’dır.
Bunun yanı sıra, birçok Kuzey Amerika ve Avrupa ülkesinin ulusal hemşirelik örgütleri de
kendi ülkelerinin koşulları ve hemşireliğin yapısını göz önünde bulundurarak hemşireler için
etik kurallar yayınlamışlardır. Ülkemizde de hemşirelerin etik yükümlülüklerine rehberlik
sağlanması amacıyla Türk Hemşireler Derneği tarafından, “Hemşirelerin Etik İlke ve
Sorumlulukları” başlıklı bir metin hazırlanmış olup derneğin internet sitesinde hemşirelerin
görüşüne sunulmuştur.

8.2.1. Uluslararası Hemşireler Birliği (International Counsil of
Nursing-ICN) Etik Kodları
İlk olarak 1953 yılında ICN hemşireler için etik kodları yazılı olarak ilan etmiş ve
daha sonraki yıllarda çeşitli düzenlemelerden geçirerek, son olarak 2012 yılında yayınlamıştır.
Ulusal Hemşirelik Etik Kuralları / Kodları’nın çoğunda ICN Etik Kodları esas alınmıştır.
ICN hemşirelik etik kodlarının ön sözünde hemşirelerin temel sorumluluğu, sağlığın
korunması, hastalıkların önlenmesi ve acıların azaltılması olarak belirtilmiş ve hemşireliğe
duyulan gereksinimin evrensel olduğu vurgulanmıştır. Ön sözde yaşam hakkı ve kültürel
haklar dâhil olmak üzere insan haklarına saygının hemşireliğin özünde yer aldığı ve
hemşirelerin hizmetlerini yaş, cinsiyet, ırk, ulus, hastalık, siyasi ya da sosyal durum farkı
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gözetmeksizin birey, aile ve topluma yönelttikleri açıklanmıştır. Ön sözde yer alan ifade temel
insan haklarına, bireye saygı ve adalet etik ilkelerine dayanmaktadır. Hemşirelik Etik
Kodları’nın ön sözü hemşirelerin insan haklarına saygılı olmakla yükümlü olduklarını ve
hizmet sundukları kişi ve gruplar arasında herhangi bir ayırım gözetemeyeceklerini açıkça
ortaya koymaktadır. Ön sözden sonra hemşirelerin etik yükümlülükleri, “hemşireler ve
insanlar”, “hemşireler ve uygulama”, “hemşireler ve meslek” ve “hemşireler ve iş birliği
hâlinde çalışanlar” olmak üzere dört ana başlık altında yer almaktadır. Bu alt başlıklar
kapsamında yer alan etik yükümlülükler ise aşağıda özetlenmektedir:
“Hemşireler ve insanlar” alt başlığı altındaki birinci bölümde hemşirelerin temel
sorumluluğunun bakım gereksinimi olan bireylere yönelik olduğu ve bakımın insan haklarına
ve insani değerlere saygılı bir biçimde verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Hastanın kişisel
bilgileri ve mahremiyetinin korunması, bakımla ilgili uygulamalardan önce yeterince
bilgilendirilmesi ve rızasının alınması, toplumdaki hassas kişi ve grupların gereksinimlerinin
karşılanması ve doğal çevrenin korunması için sorumluluk üstlenmesi, hemşirelerin etik
yükümlülükleri olarak belirtilmiştir.
“Hemşireler ve uygulama” alt başlığı altındaki ikinci bölümde hemşirelerin hemşirelik
uygulamaları ve hasta güvenliğinin sağlanması için sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade
edilmiştir. Bunun için hemşirenin sürekli öğrenimine devam etmesi, kişisel sağlığına özen
göstermesi ve mesleğin toplumdaki itibarını koruyacak şekilde davranması gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca “hemşire sorumluluk üstlenirken ve sorumluluklarını bir başkasına
devrederken kişisel yeterliliği konusunda yargıda bulunur” tümcesi ise hemşirelik bakımı
kapsamında yer alan bazı işlevlerin daha ucuz iş gücünü oluşturan eğitimsiz yardımcı
personele devredilmemesi bakımından özellikle önem taşıdığını göstermektedir. Bu bölümün
son cümlesinde yer alan bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin yol açtığı etik sorunlar göz
önünde bulundurularak bilimsel ilerlemelerin ve teknoloji kullanımının insan hakları, onuru
ve güvenliği ile uyumlu olmasının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.
“Hemşireler ve meslek” alt başlığı altındaki üçüncü bölümde, hemşirelerin
mesleklerine yönelik etik yükümlülükleri açıklanmıştır. Bu çerçevede hemşirelerin mesleki
eğitim, araştırma, uygulama ve hemşirelik uygulamalarının yönetiminden birincil sorumlu
olduğu, mesleki örgütü aracılığıyla hemşirelerin çalışma koşullarının geliştirilmesi konusunda
aktif rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Toplumun ihtiyaç duyduğu hemşirelik
hizmetlerinin karşılanması için bakımın yeterli ve nitelikli sunulması gereklidir. Bakımın
yeterliliği ve kalitesi ise mesleki bilgi yüküne, meslek üyelerinin eğitimine, profesyonel ve
ahlaki uygulamalarına, hemşirelik uygulamalarının belirli ilke ve standartlara göre
düzenlenmesi, denetlenmesi ve yönetilmesine bağlıdır. Hemşirelik mesleğinin gelişimi ve
mesleki örgütlenmenin gücüyle hizmetin niteliği arasında yakın ilişki vardır. Bu açıdan
hemşirelerin mesleğe karşı etik yükümlülükleri, onların aynı zamanda hizmet sundukları
birey, aile ve topluma karşı etik yükümlülüğüdür.
“Hemşireler ve iş birliği hâlinde çalışılanlar” alt başlığı altındaki son bölümde ise,
hemşirelerin meslektaşları ve diğer sağlık çalışanlarıyla iş birliğine dayalı bir iletişim
sürdürmekle ve bakım verilen bireyin sağlığına yönelik herhangi bir tehlike söz konusu
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olduğunda uygun önlemleri almak ve savunuculuk rolü üstlenmekle yükümlü olduğu
belirtilmiştir. Bakım, hemşirelerin temel sorumluluğundadır. Ancak hemşirelerin bağımsız
işlevleri olduğu gibi, hekim istemine yarı bağımlı ve diğer sağlık çalışanlarının iş birliğine
dayalı işlevleri de vardır. Ayrıca, sağlık hizmetleri giderek karmaşıklaşmakta ve bakım
hizmetleri pek çok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetinin bir ekip işi
olduğu anlayışı sağlık mesleklerinin tüm üyeleri tarafından benimsenmeli ve hemşireler bu
konuyla ilgili etik yükümlülüklerinin bilincinde olarak iletişim ve iş birliğine açık olmalıdır.

8.2.2. Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses AssociationANA) Etik Kodları
İlk olarak 1950 yılında ANA hemşireler için etik kodları yazılı olarak ilan etmiş ve
daha sonraki yıllarda çeşitli düzenlemelerden geçirerek, son olarak 2015 yılında yayınlamıştır.
ANA Etik Kodları’da hemşirelik etik analiz ve karar verme sürecinde kullanılabilecek bir
çerçeve sunar. ANA Etik Kodları da dokuz ana başlıktan oluşmaktadır:
1. Hemşireler tüm mesleki ilişkilerinde her bireyin eşsizliği, değeri ve onurunu en
üst düzeyde tutarak, saygı ve şefkat ile uygulama yaparlar, sosyal ya da ekonomik statüden,
bireysel özelliklerden ya da sağlık probleminin niteliğinden etkilenmezler. Bu madde
kapsamında “insan onuruna saygı”, “özgürlük / özerklik”, “hasta ve diğer ekip üyeleri ile
iletişim” konularına vurgu yapıldığı görülmektedir.
2. Hemşire öncelikli olarak, ister bir birey ister bir aile, grup ya da topluluk olsun
hastaya bağlılık gösterir. Bu madde ile de bakımın odağının sağlıklı / hasta birey ve ailesi
olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm bakım uygulamalarında mesleki ilkeler göz önüne alınarak
birey bakımın merkezinde tutulmalı, diğer sağlık ekibi üyeleri ile olumlu iş birliği
yapılmalıdır.
3. Hemşireler hastanın sağlığını, güvenliğini, haklarını teşvik eder ve savunur. Bu
maddede de; bireyin hak ve mahremiyetine saygı gösterilmesi, araştırmaya katılım, şüpheli ya
da hatalı uygulamalarda izlenecek yollar belirtilmektedir.
4. Hemşireler; bireysel hemşirelik uygulamalarından sorumlu ve mesuldür;
hemşirenin en ideal sağlık bakımını sunma yükümlülüğü ile uyumlu olarak görevlerin uygun
bir biçimde başkalarına verilmesinin belirleyicisidir.
5. Hemşirelerin başkalarına karşı yükümlülükleri kendileri için de geçerlidir. Bu
yükümlülükler arasında; bütünlüğü ve güvenliği koruma, yeterliği sürdürme, kişisel ve
mesleki gelişimi devam ettirme sorumluluğu yer alır.
6. Hemşireler, kaliteli sağlık bakım sunulmasına aracı olan, bireysel ve kolektif
eylem yoluyla mesleğin değerleri ile tutarlı olan sağlık bakım ortamlarını ve istihdam
koşullarını oluşturma, sürdürme ve geliştirme sürecine katılır.
7. Hemşireler; uygulama, eğitim, yönetim ve bilgi geliştirilmesi sürecine yapacakları
katkılar yoluyla mesleğin gelişimine katılırlar.
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8. Hemşireler; sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplum, devlet ve
uluslararası düzeydeki çabaların geliştirilmesinde diğer sağlık çalışanlarıyla ve toplumla iş
birliği yapar.
9. Birlikler ve üyeleri tarafından temsil edildiği şekliyle hemşirelik mesleği;
hemşirelik değerlerini birleştirmekten, mesleğin ve uygulamaların bütünlüğünü sağlamaktan
ve toplum politikalarını şekillendirmekten sorumludur.

8.2.3. Türk Hemşireler Derneği-THD Etik Kodları
Bu ilke ve sorumluluklar insan ve hasta haklarına dayanılarak ve THD’nin de üyesi
olduğu ICN Etik Kodları temel alınarak hazırlanmış ve 2009 yılında yayınlanmıştır. Üç
bölümden oluşan bu rehberin ilk bölümünde etik kurallar/kodlar ile ilişkili amaç, kapsam ve
dayanak; ikinci bölümünde Amerikalı etitistler tarafından oluşturulan ilkeler tetratını
benimseyerek sınıflandırılan etik ilkeler ve son bölümde de hemşirelerin sorumluluklarına yer
verilmiştir.
THD tarafından hazırlanan etik ilke ve sorumluluklarının amacı, hemşirelerin mesleki
uygulamalarını gerçekleştirirken etik ilkelere uymalarını sağlamak ve hizmet verdiği, iş birliği
yaptığı kişileri ve toplumu sorumlulukları konusunda bilgilendirmektir. Bu doğrultuda bu ilke
ve sorumluluklar 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. ve 3. maddesi ile aynı kanunun geçici
2. maddesinin birinci fıkralarına göre Türkiye’de hemşire unvanı verilerek hemşirelik yapma
hakkını kazanmış olup mesleğini uygulayan herkesi kapsamaktadır.
Bu rehbere göre hemşireler görevlerini yerine getirirken; zarar vermeme-yarar
sağlama, özerklik / bireye saygı, mahremiyet ve sır saklama, adalet ve eşitlik etik ilkelerine
uymaları gerekir.
Bu doğrultuda zarar vermeme-yarar sağlama ilkesi kapsamında;
1) Hemşire insan hayatının korunması gereken en yüce değer olduğunun ve bu
değerin hiçbir koşulda vazgeçilemeyeceğinin bilinci ile çalışır.
2) Hemşire bireylerin ilgisizlik, deneyimsizlik ya da ihmal nedeniyle zarar görmesini
önlemeye çalışır.
3) Hemşire, uygulamalarının hizmet verdiği bireyler için oluşturabileceği risklerin
farkında olup bu risklerin en aza indirilmesini sağlamaya çalışır.
4) Hemşire, hizmet verdiği bireylerin tıbbi uygulamalar ve / veya klinik araştırmalar
nedeniyle zarar görmelerini önlemeye yönelik girişimlerde bulunur.
5) Hemşire, hizmet verdiği bireylerin güvenliğini sağlamaktan, güvenliği için gerekli
önlemlerin alınmasına yönelik girişimlerine katılmaktan ve uygulamaktan sorumludur.
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6) Hemşire hizmet verdiği bireylere gereksinimleri doğrultusunda, bilim ve
teknolojinin olanaklarından da yararlanarak güvenli hemşirelik bakımını bütüncül bir
yaklaşımla verir.
7) Hemşire, işkenceye, zalimce yapılan insanlık dışı davranışlara ya da aşağılayıcı
hiçbir işleme katılmaz ya da onaylamaz.
Özerklik-bireye saygı ilkesi kapsamında;
1) Hemşire, insan onuru ve bütünlüğüne saygının ifadesi olan özerkliğe saygının
insan haklarının temel dayanağı olduğunun bilincindedir.
2) Hemşire, bireylerin inanç, değer ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak
hizmet sunar.
3) Hemşire, hizmet verdiği bireylerin bakım konusunda doğru, yeterli ve
anlayabileceği bir biçimde bilgilendirilmelerini sağlar.
4) Hemşire, hastanın kendisi dışında bilgilendirilmesini istediği kişileri belirlemesine
saygı gösterir.
5) Hemşire, bireyin herhangi bir yanıltma ve baskı altında kalmaksızın bakımı
konusunda karar verme ve seçme hakkına saygı gösterir ve bu konuda gerektiğinde bireyi
savunma rolü üstlenir.
6) Hemşire, bireyin bakımı, tıbbi uygulamaları ve tedaviyi reddetme hakkına saygı
gösterir.
7) Hemşire hizmet verdiği bireylerin bedensel bütünlüğüne yönelik müdahale içeren
hemşirelik uygulamaları öncesinde bireyin sözlü ve/veya yazılı rızasını alır.
8) Hemşire karar verme yeterliliğine sahip olmayan bireylerde bütünlüğe yönelik
müdahale içeren hemşirelik uygulamaları öncesinde bireyin yasal temsilcisinin sözlü ve/veya
yazılı rızasını alır.
9) Hemşire acil durumlarda bireyin yaşamını korumak üzere gerekli hemşirelik
bakımını rıza almaksızın uygular.
Adalet ve eşitlik ilkesi kapsamında;
1) Hemşire tüm insanların eşit haklara sahip olduğu bilinci ile bireyler arasında ırk,
dil, din, yaş, cinsiyet, inanç, sosyal ve ekonomik durum ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin
hizmet verir.
2) Hemşire hizmet sunarken kişisel çıkar gözetmez ve herhangi bir kişi ya da
kuruluşa mesleki değerleri ile çatışabilecek çıkar ilişkisine girmez.
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3) Hemşire hizmet verirken, bireylerin gereksinimleri doğrultusunda zamanın,
emeğin ve diğer kaynakların adil dağılımını sağlar.
Mahremiyet ve sır saklama ilkesi kapsamında ise;
1) Hemşire hizmet verdiği
mahremiyetinin korunmasını sağlar.

bireyin

fiziksel,

ruhsal

ve

sosyal

açılardan

2) Hemşire hizmet verdiği bireyin kendisi ya da ailesi ile ilgili olarak paylaştığı
bilgileri, yasal zorunluluk ve kendisinin ya da üçüncü kişilerin hayatını tehdit eden bir
zorunluluk olmadığı sürece bireyin rızası olmaksızın başka bireylerle paylaşmaz.
3) Hemşire hizmet verdiği bireylerle ilgili kayıtların gizliliğine özen gösterir ve
kayıtlara hastanın bakım ve tedavisiyle doğrudan ilgili olmayan kişilerin ulaşmasını
engelleyici önlemleri alır.
4) Hemşire bildirimi zorunlu olan durumlarda, bildirim nedeniyle oluşabilecek
zararlardan bireyi koruyucu önlemleri alır.
5) Hemşire bakım verdiği bireylere gizliliğin sınırları ve hangi durumlarda gizlilik
ilkesine uyulacağı hakkında ön bilgi verir.
Ayrıca bu rehberin son bölümünde hemşirenin hizmet verdiği birey, aile ve topluma
olan ve mesleki sorumlulukları da bulunmaktadır. Bu konu 9. Ünite’de ayrıntılı bir şekilde
açıklanacaktır.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları:
Altun, İ. Etik ve Değerler, İçinde: Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, T
Atabek Aştı, A Karadağ (Eds.), İstanbul: Akademi Yayıncılık, 2013, 113-123.
Ecevit, Alpar Ş., Bahçecik N., Karabacak Ü. Çağdaş Hemşirelikte Etik, İstanbul:
İstanbul Tıp Kitabevi, 2013.
Keskin, G., Madenoğlu Kıvanç M. Hemşirelikte Yasal Sorumluluklar, İçinde:
Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, T Atabek Aştı, A Karadağ (Eds.), İstanbul:
Akademi Yayıncılık, 2013, 123-137.
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Uygulama Soruları
1) Mesleki etik kodları uygulama alanında kullanımını değerlendiriniz.
2) Çağdaş hemşirelik felsefesi, hemşirelik değerleri ve etik kodların ilişkisini
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik kurallar / kodlar; etik ilkeler gibi davranışlara yön gösteren ve ölçüt oluşturan,
etik ilkelere göre daha özel ve somut olan ve etik ilkelerden türetilen düzenlemelerdir. Özetle
etik kod terimi, belirli bir konudaki etik kurallar kümesini ifade eder. Kuralları ilkelerin
uygulamaya yansıyan türevleri olarak nitelemek ve temel işlevlerinin uygulamaların istenir
nitelikte olmasını güvence altında tutma olduğunu söylemek olanaklıdır. Kurallar, genelgeçer
karakter taşıyan ilkelerden farklı olarak belirli olgular ve onların somut olarak ortaya çıktığı
durumlar için geçerlilik taşır.
Meslek etiği kodlarının genel olarak üç temel işlevi yerine getirmesi beklenmektedir.
Bunların ilki mesleğin ideallerinin toplum ve meslek elemanları arasında paylaşılmasını
sağlamak; ikincisi meslekteki etik davranışlara rehberlik yapmak; üçüncüsü beklenen
standartların altındaki davranışları disipline etmek ve kabul edilir davranış standartlarının
geliştirilmesini sağlamaktır.
Hemşirelikte uygulamalara yön veren, etik ikilem durumunda bir rehber olarak kabul
edilen etik kodlar; Uluslararası Hemşireler Birliği (International Counsil of Nursing),
Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association) Etik Kodları’dır. Bunun yanı
sıra, birçok Kuzey Amerika ve Avrupa ülkesinin ulusal hemşirelik örgütleri de kendi
ülkelerinin koşulları ve hemşireliğin yapısını göz önünde bulundurarak hemşireler için etik
kurallar yayınlamışlardır. Ülkemizde de hemşirelerin etik yükümlülüklerine rehberlik
sağlanması amacıyla Türk Hemşireler Derneği tarafından, “Hemşirelerin Etik İlke ve
Sorumlulukları” başlıklı bir metin hazırlanmış olup, derneğin internet sitesinde hemşirelerin
görüşüne sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi etik kodlar ile örtüşen ifadedir?
a) Belirli bir konudaki etik sorunlar
b) Belirli bir konudaki etik ikilemler
c) Belirli bir konu ile ilgilenen etik kurullar
d) Belirli bir konudaki etik kuramlar
e) Belirli bir konudaki etik kurallar
2) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası boyutta tüm hemşireler için hazırlanmış etik
koddur?
a) Kanada Hemşireler Birliği Etik Kodu
b) Uluslararası Hemşireler Birliği Etik Kodu
c) Dünya Tıp Birliği’nin Bildirgesi
d) Uluslararası Hekimlik Ahlakı
e) Amsterdam Bildirgesi
3) Uluslararası Hemşireler Birliği Etik Kodu ilk kez hangi tarihte yayınlanmıştır?
a) 1933
b) 1943
c) 1953
d) 1963
e) 1973
4) Amerikan Hemşireler Birliği Etik Kodu ilk kez hangi tarihte yayınlanmıştır?
a) 1920
b) 1930
c) 1940
d) 1950
e) 1960
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5) Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz hemşireleri için hazırlanmış etik koddur?
a) Türk Hemşireler Derneği Etik İlke ve Sorumlulukları
b) T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Araştırmaları Yönetmeliği
c) Hasta Hakları Yönetmeliği
d) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
e) İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
6) Türk Hemşireler Derneği Etik İlke ve Sorumlulukları ile Uluslararası Hemşireler
Birliği Etik Kodlarının ilişkisini açıklayınız.
7) Mesleki etik kodların gerekliliğini açıklayınız.
8) Mesleki etik kodların benimsediği evrensel etik ilkeleri yazınız.
9) Çağdaş hemşirelik felsefesi, hemşirelik değerleri ve etik kodların ilişkisini
açıklayınız.
10) “Adalet ve eşitlik” ilkesi yapsamında hemşirenin mesleki davranışı nasıl
olmalıdır? Açıklayınız.

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) d, 5) a
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9. HEMŞİRENİN ROLLERİ, SORUMLULUKLARI VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ



Bu bölüm, Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Hemşirenin Rolleri
9.2. Hemşirenin Sorumlulukları
9.3. Hemşirenin Yükümlülükleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Geçmişten günümüze hemşireliğin değişen rol ve sorumluluklarını düşününüz.
2) Rol, sorumluluk, yükümlülük ilişkisini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hemşirenin Rolleri,
Sorumlulukları ve
Yükümlülükleri

Rol kavramını açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Hemşirenin Rolleri,
Sorumlulukları ve
Yükümlülükleri

Hemşirenin rollerini kavramak

Okuyarak / Araştırarak

Hemşirenin Rolleri,
Sorumlulukları ve
Yükümlülükleri

Sorumluluk kavramını
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Hemşirenin Rolleri,
Sorumlulukları ve
Yükümlülükleri

Hemşirenin sorumluluklarını
kavramak

Okuyarak / Araştırarak

Hemşirenin Rolleri,
Sorumlulukları ve
Yükümlülükleri

Yükümlülük kavramını
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Hemşirenin Rolleri,
Sorumlulukları ve
Yükümlülükleri

Hemşirenin yükümlülüklerini
kavramak

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Rol
 İşlev
 Geleneksel rol
 Çağdaş roller
 Değişim ajanı / aracı rolü
 Uzmanlık rolü
 Hasta hakları savunucusu rolü
 Sorumluluk
 Yükümlülük
 Yetki - otorite
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Giriş
Sağlık Bakımı Sistemi; sağlık bakımı, tıbbi tedavi-bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinin tümünün topluma sunulmasıdır. Sağlık Bakım Sistemi, birey ve toplumun
sağlıklı, üretken ve anlamlı bir yaşam biçimi yaşamasını amaçlar. Türkiye’de sağlık sistemi
Cumhuriyetten günümüze kadar sürekli düzenlemeler ve yeniliklere sahne olmuş fakat
yapılan iyileştirmeler sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını yakalamaya yeterli olmamıştır.
Türkiye, 2003 yılında SDP (Sağlıkta Dönüşüm Programı) ile sağlık alanında etkin, verimli,
hakkaniyetli sağlık hizmeti sunmak için bir dizi tedbirler almış ve bunları uygulamaya
koymuştur.
Bu hizmetlerin birinci aşamasında “Koruyucu Sağlık Hizmetleri” yer almaktadır.
Koruyucu sağlık hizmetleri:


Sağlığı koruma-geliştirmeyi, zarar verici faktörleri en aza indirmeyi,



Sağlık eğitimi,



Tarama ve tanı işlevlerini içerir.

Bu hizmetlerin ikinci aşamasında “Tedavi Edici Hizmetler” yer almaktadır. Tedavi
edici hizmetlerde amaç; erken tanı, tedavi ve bakım hizmeti sağlamaktır. Bu amaçla;


Tarama,



Hastalıkları saptama,



Erken tanı,



Tedavi ve bakım,



Komplikasyonları önleme işlevleri gerçekleştirilmektedir.

Sağlık bakımı sisteminin üçüncü aşaması, “Rehabilitatif ve Sosyal Hizmetler”dir.
Rehabilitatif hizmetlerde amaç; bedensel, ruhsal ve sosyal yeteneklerini kaybeden kişilere
yeniden uyum, yetenek kazandırma, sınırları ile yaşamayı öğretme bulunmaktadır.
Bu amaçla;


Yetersizliği, sakatlığı sınırlama,



Sınırlılıklarla yaşamayı öğretme,



Rehabilitasyon,



Sosyal yardım işlevleri bulunmaktadır.
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Bu amaçla insan-aile-toplum, sağlığını sürdürme ya da sağlık sorunları ile başa
çıkmada yardım gereksindiğinde, sağlık alanında hizmet veren bir meslek üyesine gereksinim
duyar. Sağlık alanında birden fazla disiplin üyeleri bulunmaktadır. Sağlık alanlarında sağlıklı /
hasta birey - aile - topluma, hizmetin düzenli, adil ve gereksinimleri yanıtlayan biçimde
dağılımı sağlık ekibi ile sağlanmaktadır. Etkin bir sağlık hizmeti sunumu için yeterli sayıda ve
nitelikte sağlık insan gücünün bulunması önemlidir. Ulusal bir raporda sağlık insan gücü
“kamu ya da özel tüm sağlık kesiminde toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini üreten
personelim tümü” olarak tanımlanmaktadır (SB ve YÖK yayını 2008). Sağlık bakımı oldukça
karmaşık ve çok çeşitli olduğundan bakım profesyonelleri de aynı şekilde çeşitlilik gösterir.
Sağlık ekibinde; hekim, hemşire, terapist, diyetisyen, eczacı, psikolog, sosyal
hizmetler, hastane yönetimi bulunmaktadır. Ekipte yer alan kişiler, uzmanlıkları ile ilgili
konular doğrultusunda sağlık ekibinin yöneticisi olabilirler. Örneğin; bakımla ilgili karar
vermede hemşire ekibin yöneticisiyken hasta tanılaması ile ilgili durumda hekim sağlık
ekibinin yöneticisi olur.
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9.1. Hemşirenin Rolleri
Sosyoloji ve dramada çok sık kullanılan rol terimi, sosyal birimlerde yer alan temel
kavramlardan biridir. Bu nedenle rolün sosyal yapılaşmada, sosyal ilişkilerde ve toplumsal
ahlakta büyük bir önemi vardır.
Rol kavramının birden fazla kullanım biçim ve anlamı vardır. Bunlardan sosyal
anlamdaki rol, toplumlarda belli özelliklere sahip bir grubun bireylerini etiketleme /
etiketlendirme yollarından biri olarak açıklanabilir. Rolün dramadaki anlamı ise, belli bir
izleyicisi, dinleyicisi olan, rolü üstlenenlerden belli bir davranış dizileri beklenen bir oyunun
bölümleridir.
Her meslek / disiplinin kendine özgü görev, işlev ve sorumlulukları vardır. Bunlar o
mesleğe özeldir ve o mesleğe profesyonel nitelik kazandırırlar. Bu anlamda rol, meslek /
disiplin üyesinden pozisyonuna uygun tür ya da modelde beklenen davranışların tümü olarak
tanımlanabilir.
Tüm sağlık disiplini üyeleri, sağlık bakımını yarı-bağımlı, bağımsız rol ve işlevlerle
sunar. Ancak bu rol ve işlevler sağlık hizmeti kapsamında açıkça belirtilmediğinden zaman
zaman birbirine karıştırılmaktadır.
Hemşirelikte bağımsız işlevler, bakım, eğitim, araştırma ve hasta haklarını savunma
ile doğrudan ilişkili olan işlevlerde ortaya çıkar. Hemşirenin eğitsel düzeyinin “karar verme”
meslek yetki ve sorumlulukları çerçevesinde otonomi sahibi olmasını sağlayan bir modele
dayandırılması, bağımsız hemşirelik işlevlerinin artmasını da sağlayacaktır. Yarı-bağımlı
(destekleyici) işlev ise profesyonel gelişiminin olgunluk düzeyine ulaşabilme göstergesidir.
Hemşirelikte destekleyici ve / veya yarı bağımlı işlevler hemşirenin tanı ve tedavi
girişimlerinde üstelendiği işlevlerden, diğer sağlık ekibi üyeleriyle hasta ve ailesi arasında
sağladığı koordinasyondan oluşur.
Geçmişten günümüze hemşirenin tek geleneksel işlevi “hasta bireyin bakımı” olarak
algılanmaktadır. Bu bakımda da hemşirenin hasta bireye odaklandığı, bağımsız karar
veremediği, hekimin yardım / rehberliğine gereksinim duyduğu ve bağımsız rolleri sınırlı olan
bir grup olarak tanımlanmaktaydı.
Uzun bir süre bağımlı rollerini sürdüren hemşirelik, özellikle 19. yüzyılın sonlarında
ve 20. yüzyılın ilk yarısından bugüne yaşanan bilimsel ve toplumsal hareketlerden kendine
düşen değişim sürecine girmiştir.
Hemşirenin geleneksel rolünün değişmesine çok sayıda etmen neden olmuştur. Bunlar;


Sosyal, teknolojik ve bilimlerdeki gelişmeler,

 Demografik yapıdaki değişiklikler (yaş dağılımı, yerleşim, göç, mortalite,
morbitite),
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Aile yapısının değişmesi,

 Tüketici talep ve katılımındaki değişiklikler (eğitim düzeyi, basın yayın
organlarının artması, haklara sahip çıkma, sağlık-hastalık bilgisinin artması),


Ekonomideki değişiklikler,

 Bir meslek olarak hemşirelikte görülen değişiklikler (Bilimsel bilgi tabanının
gelişmesi ve uzmanlık alanlarının artması),


Kadın özgürlük hareketleri olarak sıralanmaktadır.

Kuşkusuz günümüz hemşirelik hizmetlerinde de var olan bakım işlevleri, tümüyle
bireyin gereksinimlerini saptama ve karşılamada onunla birlikte karar veren bu yöntemle
yardım eden bağımsız bakım işlevleridir. Yaşamın her alanında ve toplumsal birimlere,
dolayısıyla meslek/disiplinlere yansıyan bu yenilikler, hemşireliğe de yeni boyutlar
kazandırmıştır. Yeni boyutlar, hemşirenin yeni sorumluluklarla birlikte yeni rollere
yönelmesine yol açmıştır.
Geçmişten günümüze bakım odağının genişleyerek hemşirelik hizmetlerinin geniş bir
tabana yayılması; yani bakımın hasta bireyden sağlıklı birey ve ailesine doğru ilerlemesi,
hemşirelik bakımının yalnızca hastalığı iyileştirmeye yönelik değil, hastalıkları koruyacak ve
sağlığı geliştirecek sosyal rollere doğru ilerlemesi, hemşirelik bakım odağının aileden sosyal
grup, toplum gibi geniş boyutlara ulaşması, bakımın bireyi bütün boyutları ile ele alan holistik
bakım olması ile hemşirelerin rolleri genişlemektedir.
Uygulayıcı rolü: Çağdaş uygulayıcı rolde ağırlık bakım işlevindedir. İnsan merkezli
bakımla ilgili karalar hemşire tarafından verilmektedir. Her profesyonel disiplinde olduğu gibi
hemşirelikte de kuramsal bilgi ve beceri içeren uygulamaların bilimsel bir temele oturtulması
gerekmektedir. Bakımda, bilimsel ve planlı bir yaklaşım “hemşirelik süreci” ile
sağlanmaktadır.
Eğitici rolü: Hemşirenin esas rollerinden olan eğitici rolde, meslek adayı ve
mensupları, sağlıklı / hasta birey, aile ve toplumun eğitiminden sorumludur.
Eğitim hizmetleri ile ilgili olarak hemşireler, göreve başlayan meslektaşlarının
mesleğe uyum, hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, öğrencilere klinik
uygulamalarda yardımcı olmak ve okullarla olumlu iş birliği sağlamak, mesleki kuruluşlarda
hemşireliğin gelişimi için çalışmak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek hasta
bakımına aktarmaktır.
Birey ve toplumu eğitmede amaç ise; birey ve topluma sağlığı koruyacak, geliştirecek
ve hastalıkları önleyecek bilgi ve davranışı gereksinimlerine uygun planlı bir şekilde
kazandırmaktır. Örneğin; kalp rehabilitasyon merkezine gelen bir hastaya açık kalp ameliyatı
sonrasında evdeki bakımında dikkat edeceği noktaları açıklamak gibi.
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Araştırıcı rolü: İnsan ve hasta haklarına saygılı, etik kurallara uygun, bağımsız ve
farklı disiplinler ile iş birliği hâlinde sağlıklı / hasta bireyin bakımını yönlendirecek, bakımını
geliştirecek çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca tüm çağdaş hemşirelik rollerini geliştirecek
bağımsız araştırmalar da yapılmaktadır.
Yönetici rolü: Sağlık hizmeti sunulan her alanın hemşirelik hizmetlerinin yönetim
işlevleri ve sağlık eğitimi kurumlarında yöneticilik ile hemşire yönetici rollerini sergiler.
WHO Genel Başkanı Dr. Halfden Mahler, hemşirelerin sağlık ekibindeki tüm diğer görevliler
ile birlikte önder ve yönetici olarak ön plana çıkmaları gereğini vurgulamıştır. Hemşire
yöneticileri, program planlanması ve değerlendirilmesinde yenlikler yaratan ve yeniliklere
katılan görevliler olmalıdır. Hemşireler tüm düzeylerde, politikaların belirlenmesi
çalışmalarında, meslekler arası ve sektörler arası sağlık geliştirme ekiplerinde daha etkin rol
üstlenmelidirler.
Profesyonel rolü: Hemşire profesyonel rolü doğrultusunda tüm mesleki rol ve
sorumluluklarını üstlenip yerine getirmenin yanı sıra, hemşireliğe pozisyon, bağımsızlık,
statü, prestij ve yetki, güç kazandıracak, sosyal ve hukuki çalışmalara mesleki kuruluşlar yolu
ile katkı sağlar ve bireysel katılır. Bilgi, düşünce, duygu alışverişi ve kamuoyu oluşturmada
bu rol kullanılır.
Bu temel rollerin altında yer alan alt roller de bulunmaktadır:
Uygulayıcı roller çerçevesinde, profesyonel hemşirenin hizmet verdiği alanda ve
meslekte gelişen bir rolü değişim ajanı rolüdür. Değişim ajanı olarak hemşire, sağlıklı / hasta
bireyin sağlığa uygun davranışlarını gereksinimlerine uygun değiştirir ve yeni sağlık
davranışları kazandırır. Bu süreçte en önemli etken bireyin böyle bir değişime açık olupolmadığını belirlemektir. Değişim ajanı rolünde hemşire yalnız, sağlıklı / hasta birey ve
ailesiyle birlikte ve / veya diğer sağlık disiplinleri çalışanları ile birlikte sağlıkla ilgili
eylemlerde grupları harekete geçirmektedir.
Aynı rolü bir hemşire, bir vatandaş olarak sergilediği model / örnek tutum ve
davranışları ile çevre sağlığı, çalışma koşulları vb. sağlıkla ilgili konularda sağlığı geliştirici,
yol gösterici değişimleri de yaratır. Bu anlamda hemşire rehberlik ve danışmanlık rolünü de
üstlenir.
Hemşirenin uygulayıcı rolü kapsamında yer alan ve özellikle yataklı kurumlarda
teknolojik gelişmelere paralel olarak yoğun bakım, yenidoğan, diyaliz, ameliyathane vb.
spesifik alanlarda ileri düzeyde bilgi ve beceri gerektiren bir diğer rolü de uzmanlık rolüdür.
Yeni roller ve konumlarıyla hemşire, sağlıklı / hasta birey ve ailesi ve sağlık hizmeti
sunan ekip arasında doğru bir haberleşme ve iş birliği sağlayan koordinatörlük rolünü de
yerine getirmektedir. Sağlık bakımının koordinatörü olan hemşire, birey, aile ve topluma
kapsamlı etkin ve uygun hizmetin verilmesi için bu hizmetleri kolaylaştırıcı ve örgütleyici bir
rol oynar.
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Sağlıklı / hasta birey ve ailesinin, temel insan hakları ile ilgili sorunlarında hasta
hakları savunucusu rolü de son yıllarda gelişen çağdaş rolüdür. Bu rolde hemşire hasta
haklarının savunucusu olarak bireyler arasında din, dil, ırk ayırmaksızın savunur ve korur.
Herkese eşit holistik yaklaşımlı bilimsel bir hemşirelik bakımı verir, devamlılığını sağlar.
Sağlığı düzenleme, sürdürme ve yükseltme girişimlerinde hastaya verilen hizmetleri koordine
eder.
Hemşirenin rollerinden biri de ekonomist olmaktır. Hemşire ekonomist rolünde en az
zaman, en az araç-gereç ve en az enerji tüketimi ile bakım ve eğitim işlevini gerçekleştirir.
Ayrıca kişilerarası ilişkiler ilgi ve becerisi ile bakım verme ve ilişkilerini terapötik
rolleri ile sağlayan hemşire psikolog rolü de üstlenir.
Hemşirenin rollerini şematize edecek olursak;
Hemşirenin Çağdaş Rolleri: İşlevleri:
Uygulayıcı Rolü

Bakım+Tedavi+Koordinasyon

Eğitici Rolü

Meslek aday ve mensuplarına
Sağlıklı / hasta birey, aile, toplum

Araştırıcı Rolü

Daha iyi bir hemşirelik bakımı vermek

Yönetici Rolü

Sağlık hizmeti alanları
Sağlık eğitim kurumları

Profesyonel Rolü

Hemşirelik mesleğini geliştirme

9.2. Hemşirenin Sorumlulukları
Görev; bir kişinin yaptığı resmi iş olarak tanımlanır. Sorumluluk ise; bir kişinin diğer
kişi/gruplara karşı sorumlu olma durumu, kişinin kendi davranışlarını veya kendi alanına
giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet olarak açıklanmaktadır.
Hemşire, mesleki kodlar ışında (bireysel özellikleri dikkate alma, yaşama, insan
onuruna ve haklarına saygılı davranma, inançlarına saygılı olma, yarar sağlama-zarar
vermeme, ayrım yapmama, sırlarını saklama) hizmet verdiği birey, aile ve topluma,
mesleğine, meslek örgütüne ve sağlık ekibine karşı sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır
(THD 2009).

174

Hemşirenin Hizmet Verdiği Birey, Aile ve Topluma Karşı Sorumlulukları:
 Hemşirenin temel sorumluluğu, hemşirelik bakım gereksinimi olan birey, aile ve
topluma yöneliktir.
 Hemşire birey, aile ve toplumun sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi
konularında sorumluluk üstlenir. Bu amaçla sağlık eğitim programları düzenler, düzenlenen
programlara katılır.
 Hemşire toplumda çocuk, yaşlı, hasta, bakıma muhtaç bireyler gibi incinebilir
grupların korunması ve sağlıkla ilgili gereksinimlerinin karşılanmasında sorumluluk üstlenir.
 Hemşire birey, aile ve topluma karşı dürüst davranır, sözünü tutar ve
güvenilirliğini sürdürür.
 Hemşire hizmet verdiği bireylerin haklarını savunacak yeterliliğe gelmelerini
sağlamak üzere onları destekler.
 Hemşire sağlıkla ilgili yasa ve politikaların oluşturulmasına doğrudan / dolaylı
olarak katılma sorumluluğunu üstlenir.
 Hemşire hizmet verirken yaptığı uygulamalarda bilimsel ve teknolojik
ilerlemelerin insanların hakları, onuru ve güvenliği ile uyumlu olmasına ve vereceği zararların
önlenmesine özen gösterir.
 Hemşire doğal çevrenin kirlenme, yıkım ve tahribattan korunmasına yönelik
sorumluluk üstlenir.
Hemşirenin Mesleki Sorumlulukları:


Hemşire mesleki uygulamalarının sorumluluğunu üstlenir.

 Hemşire, mesleki uygulama standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunur ve bu
standartlara göre hizmet verir.
 Hemşire araştırmalara ve kanıta dayalı mesleki bilgi birikiminin geliştirilmesinde
sorumluluk üstlenir.
 Hemşire, nitelikli bakım sağlamak için mesleki yeterliliğini sürdürmek ve
yükseltmekle sorumludur.

sürdürür.

Hemşire, mesleğin saygınlığını koruyan ve geliştiren davranışlarını her zaman



Hemşire, mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşma sorumluluğunu üstlenir.



Hemşire, mesleki örgütlenmenin güçlenmesi konusunda sorumluluk üstlenir.
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 Hemşire, meslektaşları ile onların gelişimlerini destekleyici ve ait olma
duygusunu güçlendirici nitelikte profesyonel ilişkiler kurar.


Hemşire, tüm sağlık meslek üyeleri ile yapıcı, etkin ve sürekli iş birliği içinde

çalışır.
 Hemşire, hemşirelik öğrencilerine uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması ve
öğrencilerin desteklenmesinde sorumluluk üstlenir.
Meslektaşlarına Karşı Sorumlulukları:


İyi bir iletişim ağı kurma, bilgi paylaşımı,



Derneğe üye olma,



Mesleki gelişmeye katkıda bulunma.

Diğer Sağlık Elemanlarına Karşı Sorumlulukları:


Olumlu mesleki ilişkiler kurma,



İş birliği yapma.



Sağlık kuruluşlarına karşı sorumlulukları:

 Çalıştığı kurumun; felsefesi hedefleri, politikaları, ilke ve kurallarını bilme ve bu
doğrultuda çalışma,


Araç gereçlerin yerinde, doğru ve ekonomik kullanımını sağlama.

Kendisine Karşı Sorumluluğu:


Beden ve akıl sağlığını koruma,



Mesleğiyle ilgili gelişmeleri izleme ve uygulamaya aktarma,



Kişisel / mesleki haklarını bilme ve koruma,



Mesleki hastalıklardan ve kazalardan korunmadır.

9.3. Hemşirenin Yükümlülükleri
Günümüzde sağlık sistemlerindeki hızlı değişim ve gelişim bakım hizmetlerinde de
niteliğin artmasına neden olmuştur. Hemşireliğin sorumluluk ve yükümlülükleri yasa ve
yönetmeliklerle gelişmelere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
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Yasal anlamda hemşireleri güvence altına alan, yasal ve eğitsel sınırlar kapsamıondaki
rol, sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koyan en önemli dayanak 1954 yılında kabul
edilen 15.04.2007 tarihinde güncellenerek yeniden kabul edilen Hemşirelik Kanunu(Kanun
No.5634)’dur. Aşağıda bu kanun ile ilgili önemli maddelere yer verilmiştir.
Madde 1 – (Değişik: 25/4/2007-5634/ 1. md.) Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik
ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık
Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet
tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık
Bakanlığınca tescil edilenlere hemşire unvanı verilir.
Madde 3 – (Değişik: 25/4/2007-5634/ 2. md.) Türkiye’de hemşirelik mesleğini bu
Kanun hükümleri dâhilinde hemşire unvanı kazanmış Türk vatandaşı hemşirelerden başka
kimse yapamaz.
Madde 4 – (Değişik: 25/4/2007-5634/ 3. md.) Hemşireler; tabip tarafından acil hâller
dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun
hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik
tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak,
uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir
(Hemşirelik Süreci). Ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu
Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar. Hemşirelerin
birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına
göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde 8 (Değişik: 25/4/2007-5634/ 4. md.) Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle
ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil
edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışırlar. Hemşireler meslekleri ile ilgili olan özellik
arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki
belgesi alınacak eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu,
belgelendirme ve tescili ile kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi hususlar, Sağlık
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde 9–(Değişik: 25/4/2007-5634/ 5. md.) Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde
lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır.
Madde 14 – 4862 sayılı Kanun ile bu kanunun eklerine bağlı kadro cetvellerindeki
başhemşire, hemşire, ziyaretçi başhemşire, ziyaretçi hemşire ve ebe kadroları kaldırılmış ve
onların yerine bu Kanun’a bağlı (1) sayılı cetvel eklenmiştir. Ekli (1) sayılı cetveldeki
kadrolar doğum evleri, nisaiye klinikleri ve sağlık merkezlerine tayin olunacak ebeler
hakkında da tatbik olunur. Ekli (2) sayılı cetveldeki kadrolar 1954 mali yılında kullanılamaz.
Yasal yükümlükleri içeren önemli yasal dayanaklardan bir diğeri de Hemşirelik
kanunundan sonra 8 Mart 2010 tarihinde 27515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve

177

19.04.2011 tarihinde değiştirilen 27910 sayılı “Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği”dir.
Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı, hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları, uzman
hemşire, başhemşire, sorumlu hemşire, yoğun bakım hemşiresi, acil servis hemşiresi, iç
hastalıkları hemşireliği (diyabet hemşiresi, onkoloji hemşiresi, diyaliz hemşiresi,
rehabilitasyon hemşiresi, endoskopi hemşiresi), cerrahi hemşireliği (ameliyathane hemşireliği,
stoma ve yara bakımı hemşiresi), ruh sağlığı ve hastalıkları hemşiresi (psikiyatri, çocuk ve
adölesan psikiyatri hemşiresi, konsültasyon ve liyezon psikiyatri hemşiresi, alkol ve madde
bağımlılığı merkezi hemşiresi), çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşiresi, kadın sağlığı ve
hastalıkları hemşiresi, halk sağlığı hemşiresi, TRSM hemşiresi, iş sağlığı hemşiresi, okul
sağlığı hemşiresi, ceza ve tutukevi hemşiresi olarak alanlara özgü görev ve sorumluluklar
yönetmelikle belirlenmiştir.

9.3.1. Yasal Yükümlülüklerin Bozulduğu Durumlar
Hizmet kusuru; tasvip edilmeyen onaylanmayan hareket ve davranışlardır. Hukuki
kusur; yasaya uygun davranabilecek durumda olduğu hâlde davranmayan, yükümlülüklere
aykırı hareket eden kişinin eylemi için verilen yargıdır.
Yasal açıdan hizmet kusuru iki biçimde ele alınır. Bunlar;
 Kasdi /istentili kusur: Bilerek yasal hukuki kurallara aykırı hareket etmek yani
bilinçli ve istekli olarak haksız bir sonucun doğmasına neden olma, kasıt olarak nitelenir.
 Kasıtlı olmayan bir kusur: Yani ihmaldir. İhmal durumunda özen gösterme ve
önlem alma eksikliği söz konusudur. İhmal ve ihmal unsuru; işlev/faaliyetlerden birinin
belirgin bir gerekçe ve kanıt olmaksızın yapılmaması bir ihmaldir ve hukuki sorun yaratır.
Hemşirenin bakım görevine ilişkin tutum, davranış ve eylemleri ile bireyin
bütünlüğüne zarar verebilecek kusurlar;


Kusurlu işlem/ hatalı uygulama,



İhmal kusuru,



Asılsız ifade /iftira,



Geçersiz / asılsız nedenlerle hastayı tutma,



Kurumda alıkoyma,



Onuruna, bireyselliğine, mahremiyetine saygısızlık,



Saldırı ve şiddet,



Bireyi / ailesini protesto etmek,
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 Bireyin izin / onayı alınmaksızın, bakım ve tedavi girişimlerini uygulama (kan
alma, alkol testi) veya dokunma,


Bireyin isteği dışında tanı, tedavi ve bakım işlemleri için zorlama,



Yasal nitelik taşıyan kayıt/evraklarda tahribat olarak sıralanmaktadır.

Hemşirelik hizmetinde yasal sorumluluklardan bir diğeri de tıbbi direktiflerle
ilgilidir:
 Hemşire; yeterince açık olmayan ve soruna neden olan direktifler, hekimin yazılı
açıklamasından/doğrulamasından sonra kayıt ve uygulamaya geçmelidir.


Sakıncalı görülen direktifleri, süpervizörlere rapor etmelidir.



Sözel/telefonla aldığı direktifleri, istem veren hekime imzalatmalıdır.

 Direktif günlük olarak değişmedikçe, verilen son tarihe uygun olarak tedavi
uygulamayı sürdürmelidir.
 Olağan dışı bir durumla karşılaştığında durumu yetkili kişiye rapor etmeli ve
tutanak tutmalıdır.
Kayıt tutma ve raporla ilgili yasal önlemler kapsamında hemşire;
 Kayıt / rapor konusuna ilişkin tarih, saatler, isim, bilgiler; doğru, tam, belgeye
dayalı, dürüst, savunabilir ve imzalı kayıtlar tutulmalıdır.
 İyi ve doğru karar / yargılarını belgelemeli, gerekli gördüğünde yalnızca kendisi
için kayıt tutmalı ve saklamalıdır.
Malpraktis, tıpta hatalı uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Tıpta hatalı
uygulamalar, sağlık çalışanının kasıt veya ihmali ile bakım ve tedavi yapmaması, bilgi ve
beceri eksikliği, hatalı tedavi uygulaması veya hastaya zarar meydana getiren fiil veya
durumlar olarak kabul edilmektedir Bilgisizlik ve deneyimsizlik, iletişim eksikliği, fiziki
yorgunluk, motivasyon eksikliği, tıbbi cihaz ve çevresel faktörler, eğitim ile ilgili faktörler de
malpraktise zemin hazırlar.
Hemşire; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık durumunda
iyileştirmeye yönelik çabaların tümünde yer almaktadır. Hemşireler, sağlık bakımında
bağımsız ve yarı bağımlı rollerini uygulayarak hemşirelik yasası başta olmak üzere ilgili yasa
ve yönetmeliklerle hemşirelik sorumluluklarını yerine getirirler. Sağlık bakım sisteminde,
hemşirenin sorumlulukları sürekli olarak artmakta ve değişmektedir. Yasaları bilmeden
yapılan bazı girişimler hemşireyi yasalar önünde suçlu duruma düşürebilir. Hemşirelerin
sıklıkla karşılaştıkları yasal durumlar;


Hekim istemine veya mevcut protokollere uymama
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İlaç uygulama hataları



Yanlış ya da uygun olmayan malzeme kullanımına bağlı hatalar



Yabancı cisim unutulması ile ilgili hatalar



Hastanın yetersiz izlenmesinden kaynaklanan hatalar



İletişim eksikliğinden kaynaklanan hatalar



Hastanın düşmesi

 Dokümantasyon / kayıt eksikliği, yetersizliği, hatalı yazım vb. olarak
belirtilmektedir.
Bu hatalı uygulamalar karşısında sağlık bakımı ekibi üyeleri 29 Eylül 2004 yılında
kabul edilen Türk Ceza Kanunu’na göre hüküm alırlar.
Sonuç olarak; hemşirelerin, hastanın ve ailesinin zarar görmesini önlemek ve yasalar
karşısında kendisini korumak için malpraktis risklerini artıran durumları bilmesi ve gerekli
önlemleri alması önemlidir.


Lisans ve lisansüstü eğitim almış nitelikli hemşire,



Yeterli insan gücünün sağlanması,



Rol ve sorumlulukların tanımlanması,



Yasal düzenlemeler,



Sürekli eğitim,



Bilişim teknolojilerinin kullanılması,



Kayıt sistemlerinin geliştirilmesi,



Fiziksel altyapı yetersizliklerinin giderilmesi,



Ekip anlayışının benimsenmesi,



Etkili iletişim,



Kalite güvenliği-bakım standartlarının geliştirilmesi,



Tedavi protokollerinin oluşturulması,

 Bireyin / toplumun bilinçlendirilmesi ve sorumluluk almasının sağlanması
gerekmektedir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Öztunç, G. Hemşireliğin Doğası, İçinde: Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve
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Sanatı, T Atabek Aştı, A Karadağ (Eds.), İstanbul: Akademi Yayıncılık, 2013, 37-57.
Keskin, G., Madenoğlu Kıvanç M. Hemşirelikte Yasal Sorumluluklar, İçinde:
Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, T Atabek Aştı, A Karadağ (Eds.), İstanbul:
Akademi Yayıncılık, 2013, 123-137.
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Uygulama Soruları
1) Geçmişten günümüze hemşireliğin değişen rol ve sorumluluklarını değerlendiriniz.
2) Rol, sorumluluk, yükümlülük ilişkisini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık Bakımı Sistemi; sağlık bakımı, tıbbi tedavi-bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinin tümünün topluma sunulmasıdır. Sağlık Bakım Sistemi, birey ve toplumun
sağlıklı, üretken ve anlamlı bir yaşam biçimi yaşamasını amaçlar. Sağlık Bakım Sistemi
içinde her meslek / disiplinin kendine özgü görev, işlev ve sorumlulukları vardır. Bunlar o
mesleğe özeldir ve o mesleğe profesyonel nitelik kazandırırlar. Bu anlamda rol, meslek /
disiplin üyesinden pozisyonuna uygun tür ya da modelde beklenen davranışların tümü olarak
tanımlanabilir.
Tüm sağlık disiplini üyeleri, sağlık bakımını yarı-bağımlı, bağımsız rol ve işlevlerle
sunar. Ancak bu rol ve işlevler sağlık hizmeti kapsamında açıkça belirtilmediğinden zaman
zaman birbirine karıştırılmaktadır. Geçmişten günümüze bakım odağının genişleyerek
hemşirelik hizmetlerinin geniş bir tabana yayılması; yani bakımın hasta bireyden sağlıklı
birey ve ailesine doğru ilerlemesi, hemşirelik bakımının yalnızca hastalığı iyileştirmeye
yönelik değil, hastalıkları koruyacak ve sağlığı geliştirecek sosyal rollere doğru ilerlemesi,
hemşirelik bakım odağının aileden sosyal grup, toplum gibi geniş boyutlara ulaşması, bakımın
bireyi bütün boyutları ile ele alan holistik bakım olması ile hemşirelerin rol, sorumluluk ve
yükümlülükleri genişlemektedir.
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Bölüm Soruları
1) Sağlık Bakım Sistemi aşağıdaki hizmetlerin hangisini kapsar?
a) Koruyucu hizmetler
b) Tıbbi tedavi-bakım hizmetleri
c) Rehabilitasyon hizmetleri
d) Sosyal hizmetler
e) Yukarıdakilerin tümü
2) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin uygulayıcı rolünde yerine getirmekle
sorumlu ve yükümlü olduğu uygulamadır?
a) Tedavi
b) Eğitim
c) Bakım
d) Araştırma
e) Yönetim
3) Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin kendisine karşı sorumluluklarındandır?
a) Kişisel ve mesleki haklarını bilme ve koruma
b) Bakım verdiği bireylerin özelliklerini dikkate alma
c) Bireylerin yaşama, insan onuruna ve haklarına saygılı davranma
d) Bireylerin inançlarına saygılı olma
e) İyi bir iletişim ağı kurma ve bilgi paylaşımını sağlama
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4) Ülkemizde yasal anlamda hemşireleri güvence altına alan, yasal ve eğitsel sınırlar
kapsamındaki rol, sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koyan ilk Hemşirelik Kanunu’nun
tarihi nedir?
a) 1950
b) 1954
c) 1957
d) 1960
e) 1964
5) Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı hangi yıl uygulanmaya başlanmıştır?
a) 1991
b) 1995
c) 1999
d) 2003
e) 2007
6) Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yapılan
uygulamalar arasında yer almaz?
a) Sağlığı koruma ve geliştirme
b) Sağlık eğitimi
c) Tedavi ve bakım
d) Sağlık taramaları
e) Tarama işlemleri
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7) Aşağıdakilerden hangisi “bedensel, ruhsal ve sosyal yeteneklerini kaybeden
kişilere yeniden uyum, yetenek kazandırma, sınırlılıkları ile yaşamayı öğretme” amacıyla
uygulanan sağlık bakımı hizmetidir?
a) Koruyucu hizmetler
b) Tıbbi tedavi hizmetleri
c) Bakım hizmetleri
d) Araştırma hizmetleri
e) Rehabilitatif hizmetler
8) Aşağıdakilerden hangisi bakım ile ilgili konularda sağlık ekibi üyelerinin
yöneticisidir?
a) Hemşire
b) Hekim
c) Diyetisyen
d) Eczacı
e) Psikolog
9) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin yarı bağımlı işlevlerindendir?
a) Bakım
b) Eğitim
c) Araştırma
d) Tanı ve tedavi girişimleri
e) Hasta haklarını savunma
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10) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin sağlık bakım uygulamalarına ilişkin
politikaların belirlenmesinde öncelikli gerçekleştirdiği rolüdür?
I. Uygulayıcı rolü
II. Eğitici rolü
III. Yönetici rolü
IV. Araştırıcı rolü
V. Profesyonel rolü
a) Yalnız I

b) I ve II

c) I ve IV

d) II ve IV

e) III ve V

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) a, 4) b, 5) d, 6) c, 7) e, 8) a, 9) d, 10) e
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10. ETİK KURAMLAR VE ETİK KARAR VERME 



Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr. Nuray Turan tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kuram Tanımları
10.2. Etik Kuramların Türleri ve Özellikleri
10.3. Hemşirelikte Etik Sorunlar
10.4. Problem Çözme ve Aşamaları
10.5. Karar Verme Süreci
10.6. Etik Karar Verme Süreci
10.7. Hemşirelikte Etik Karar Verme
10.8. Etik Karar Verme Modelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kuram ve hemşirelik kuramlarını açıklayınız.
2) Etik kuramların türleri ve özelliklerini tartışınız.
3) Hemşirelikte yaşanan etik sorunları tartışınız.
4) Problem (sorun) çözmeyi tanımlayarak aşamalarını açıklayınız
5) Etik karar verme süreci ve aşamalarını kısaca açıklayınız.
6) Hemşirelikte etik karar vermenin önemini açıklayınız.
7) Etik karar vermeyi etkileyen faktörleri tartışınız.
8) Etik karar verme modellerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Etik Kuramlar ve Etik Karar
Verme

Kuram ve hemşirelik kuramı
kavramlarını tanımlayabilecek

Okuyarak / Araştırarak

Etik Kuramlar ve Etik Karar
Verme

Etik kuramların türleri ve
özelliklerini açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik Kuramlar ve Etik Karar
Verme

Hemşirelikte yaşanan etik
sorunlarını tartışabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik Kuramlar ve Etik Karar
Verme

Etik karar verme süreci ve
aşamalarını açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik Kuramlar ve Etik Karar
Verme

Hemşirelikte etik karar
vermenin önemini
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik Kuramlar ve Etik Karar
Verme

Yaygın olarak kullanılan etik
karar verme modellerini
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Kuram



Etik kuram



Etik sorun



Etik ikilem



Etik belirsizlik



Problem çözme



Karar verme



Karar verme süreci



Etik karar verme



Etik karar verme süreci



Etik karar verme modelleri
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Giriş
Hemşirelik mesleği, özünde etik ya da ahlaki belirsizlik unsurları içeren sorunlar ve
durumlar ile uğraşmaktadır. Teknolojiye olan bağımlılığın baş döndürücü bir şekilde artması
sonucu olarak insan yaşam süresinin uzaması ve sağlık bakım masraflarının artması meslek
otonomisi ile eşleşerek her geçen gün daha fazla sorun ile yüzleşmeyi zorunlu kılan bir
çalışma ortamı yaratmaktadır. Bu kapsamda hemşirelik rol ve sorumlulukları artmakta ve
genişlemektedir. Hemşirelikte bu gelişim insanı merkeze koyarak aile ve toplumla etkileşim
yaşayarak insanın eşsizliğine ve onuruna, değerlerine, haklarına saygı duyarak evrensel
değerlerle buluşturan ve gerçekleştiren bilim etiği aracılığı ile sağlanır. Bu bağlamda sağlık
ekibi içinde önemli bir yeri olan hemşirelerin; etik ve ahlaki yönleri olan sorunları farkına
varabilmesi ve etik ilkeler, etik karar vermeye modelleri aracılığı ile etik kuramları temel alan
mantıklı bir etik karar vermesi oldukça önemlidir.
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10.1. Kuram
Kuram sözcüğü Yunancada görüş anlamına gelen “theoria” sözcüğünden gelir.
Teorinin sözlük anlamı, olayları açıklayan genel ilkelerdir. Kuramlar kavramlara anlam
kazandıran ve onları çok yönlü düşündüren ve aralarında ilişki kuran bir sistematiktir.
F. N. Kerlinger’e göre kuram, olgu ve olayları açıklamak ve tahmin etmek için,
değişkenleri arasındaki ilişkileri belirleyen, olgu ve olayların bir görüntüsünü içeren, birbiri
ile ilişkili kavram, tanım ve önermeler dizisidir.
Bazı kuramlar, herhangi bir tahminde veya öngörüde bulunma niyeti taşımaz, yalnızca
açıklamalar biçiminde tasarlanmıştır. Evrim kuramı buna örnek olarak verilebilir. Diğer bazı
kuramlar öngörüde ve tahminde bulunma amacı ile tasarlanmıştır ve kontrol sağlamazlar.
Örneğin yeryüzü katmanlarının tektonik hareketleri kuramı belki gelecekte jeoloji
uzmanlarının olası depremleri önceden tahmin etmelerine katkı sağlayabilir ancak bugün
insanoğlunun depremler üzerinde kontrol sağlaması mümkün olmayabilir. Kuram üretme
dünyası mükemmel değildir. Ama dinamik değişimlere açıktır ve bilimsel düşünmeyi daima
üst düzeyde tutma konusunda gelişmeye açıktır.

10.2. Etik Kuramlar / Teoriler
Etik kuramlar / teoriler iki temel düşünce ekolünden doğmaktadır.
Doğalcılık/natüralizm, etiğin insan doğasına ve psikolojisine dayalı olduğunu öngören bir
ahlaki yargılama görüşü olup, her ne kadar kültürlerarası değer farklılıkları olsa da benzer
koşullarda birçok insanın alacağı kararların benzer olacağı varsaymaktadır ve bu aşamada
“sempati”nin ahlaki düşünce ve karar verme sürecinde motive edici bir faktör olduğuna işaret
etmektedir. Doğalcılığa zıt düşünce ekolü akılcılık ise insan doğasına dayalı olmayan mutlak
gerçekler bulunduğunu, etik değerlerin evrenin doğasında ya da Tanrı’nın doğasında bağımsız
bir kökeni olduğunu ve nedensellik süreci ile insanlar için bilinebilir olduğunu savunmaktadır
Etik kuramlar/teoriler, değer ve davranışları kültürel ve ahlaki normlarla ilişkili olarak
açıklanabilir. Hemşirelikte ise, hemşirenin karşılaştığı değer problemlerinde karar vermesine
yardımcı olabilir. Bu kuramlar/teoriler;

10.2.1. Faydacılık Kuramı / Teorisi
Herhangi bir eylemin değerlerini, o eylemin sonuçlarına bakarak belirler. Yani bir
eylemin iyiliğini veya kötülüğünü, doğruluğunu veya yanlışlığını eylemin sonuçlarını gösterir.
Faydacılık yaklaşıma göre “iyi” demek, en çok sayıda insana, en fazla iyiliği getirmek
demektir. Kısacası faydacılık; bir davranış ve kararın eylem ve sonuçlarının ahlak kurallarına
uygunluk derecesini değerlendirmeyi ifade eder.
Faydacılık, ilk kez David Hume tarafından tanımlanmış ve daha sonra birçok filozof
tarafından geliştirilmiştir. John Stuart Mill’in bu kurama önemli katkıları olmuştur. Mill’e

195

göre en fazla sayıda insanın mutluluğu için en iyiyi yapmak doğrudur. Bu kuramda
davranışların sonuçları önemlidir.
Bazı filozofların görüşüne göre, tıbbın veya tıbbi ilkelerin sağlığa erişmeyi en iyi bir
biçimde sağlaması gibi, doğru ve yanlışla ilgili ilkeler de etik amaçlara ulaşmayı en iyi
biçimde mümkün kılan bilgiyi temsil eder. Buna göre en temel görev belli amaçlara ulaşmak
olup, doğru ve yanlışla ilgili ilkeler, bu yöndeki çabaları düzene sokar. Bu görüşe göre,
ilkeleri meşrulaştıran şey, hizmet ettikleri amaçların doğru amaçlar olmaları ve eylemlerin söz
konusu amaçlara erişmenin en iyi yollarını karşılamalarıdır. Faydacılık, genel olarak ahlaki
eylemleri, topluma sağladığı yararlara göre değerlendirir. İnsanın neden ahlaka gereksinim
duyduğu sorusu, etik alanında yanıtlanması gereken en temel sorudur ve bu sorunun yanıtı
değer kavramıyla yakından ilişkilidir.
Faydacılık kuramı, etik kararların elde edilecek sonuca göre verilmesi gerektiğini öne
sürer. Buna uygun olarak hiçbir hareket kendiliğinden yanlış veya doğru değildir. Bu kuram
ayrıca en fazla sayıda bireye en fazla iyiliği sunar. Kuram, özellikle dağıtıcı adalet konusunda
faydalıdır ancak azınlıkların ya da bireylerin haklarını görmezden gelme eğilimi
sergilemektedir.
Sağlık ekibi üyeleri bu kuramı birçok durumda kullanır. Triyaj kavramı buna bir
örnektir. Bu kavram tedavi önceliğini saptamak için yaralıların durumlarının ciddiyetine göre
sınıflandırılmasıdır. Triyaj çok sayıda yaralının olduğu durumda etik olarak değerli kabul
edilir.

10.2.2. Deontolojik Kuramlar / Teoriler
Herhangi bir eylemin değerini, o eylemin sonuçlarından daha çok, eylemin
arkasındaki isteğe bağlarlar.
Deontolojik yaklaşım, değerlerin hayata geçirilmesini gözeten bir anlayışıdır. Bireyleri
bu isteğe götüren, sahip oldukları ödev ve zorunluluklardır. Bu nedenle ödev, ilke, irade,
yükümlülük, yasa ve kural gibi kavramlar deontolojik yaklaşımın anahtar kavramlarıdır.
Deontojistlere göre; her birey zorunluluklara sahiptir ve bu zorunluluklar sonuçlarına
bakılmaksızın yerine getirilmelidir. Söz konusu bu kuram, bir eylemin ahlaksal değerini,
sonucuna göre değil eylemin arkasındaki niyete bağlı olduğunu öne sürmektedir.
Deontolojist açısından bakıldığında, doğru olan eylem, iyi olan eylemden bağımsızdır;
oysa faydacılık açısından bakıldığında doğru olan eylem, iyiliği maksimize ediyorsa iyi bir
eylemdir. Deontolojist, ahlaki davranışı, haklı nedenlerine dayalı olarak değerlendirirken;
faydacılık ahlaki davranışı sonuçlarına göre yargılar.
Bu kuramın kurucusu İmmanuel Kant’dır. Kant’a göre eylemin doğruluğu ya da
yanlışlığı eylemin kaynağındaki etik önemine bağlıdır. Eylem iyiyi yapma isteğinden
kaynaklanıyorsa onun etik olduğuna inanır. Etik eylem birinin görevini yapmasını içine alır,
görevin yapılması doğru, yapılmaması yanlıştır. Deontolojik yaklaşımlar, görev ve
zorunluluklarda odaklaştığı için meslek etiğin büyük çoğunluğunu oluşturur. Hemşirelik
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mesleği de genel olarak bu yaklaşımları kullanır. Hemşirelik etiğinin deontolojik
kuramları/teorileri; bir eylemin doğruluğunun ya da yanlışlığına neden olduðu sonuçlardan
daha çok, yapılan hareketin doğasına dayandığı şeklindeki rasyonalist görüşü temel
almaktadır.
Bu kuram, kategorisel zorunluluğun kullanılması yolu ile etik kararların
oluşturulmasında yardımcı olur. Kategorisel zorunluluk bireyin “bu hareket her durumda
bütün insanlar için bir kanun olabilir mi? sorusunu sormasını gerektirir. Buna ek olarak,
kuram uygulama zorunluluğu da ortaya koymakta ve herkesin bakım ve tedavi edilmesi
zorunluluğunu da beraberinde getirir. Kant, etik kararlar alınması konusunda açık kurallar
ortaya koymakta ancak çatışan yükümlülükler ya da zorunlulukların bulunduğu kararların
alınması konusunda yardımcı olamaz.

10.2.3. Erdem Etiği Kuramı / Teorisi
Bazen karakter etiği olarak da isimlendirilen erdem etiği, bireyin davranışlarının belirli
bir dereceye kadar kendi içinde doğuştan var olan ahlaki erdeme dayalı olduğu fikrini temsil
etmektedir. İlk defa Homeros’un yazılarında geçmiş ve daha sonra ise Eflatun’un, Aristo’nun
ve erken dönem Hristiyan düşünürlerin çalışmalarına değinildikten sonra, Batı ahlakçılığı,
temel erdemler fikri ile ortaya çıkmıştır: Bilgelik, cesaret, ılımlılık, adalet, cömertlik, inanç,
umut ve yardımseverlik.
Erdem etiği kavramı, deontolojik ve faydacılık teorisine karşı verilen mücadeleyi
temsil etmektedir. Faydacılık ve deontolojik kuramı/teorisi niyeti ya da sonucu göz önünde
bulundururken; erdem etiği, hem niyeti hem de sonucu değerlendirmektedir.
Bu teoriler benzer bir şekilde ahlaklılığın gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Etik,
“Ahlaki olarak ne yapmamız gereklidir? Sorusunu sorarak ne şekilde hareket edilmesi
konusunda rehberlik etmektedir. Buna karşın erdem etiği bu soruyu sormamaktadır; onun
yerine ahlaklılığın bireyin kendi karakteri içinde yer almış bir özellik olduğuna dikkat
çekmektedir. Beauchamp (2001) erdemin ahlaki bir zorunluluk olarak düşünülmemesi
gerektiğini, çünkü böyle bir düşüncenin bir ilke ya da kural ile karışabileceğini öne sürmüştür.
Bunun yerine ise, bir erdemin sosyal olarak değer kazanan ve anlamın ancak toplumun
yorumu ile ortaya çıkabileceği bir karakter özelliği olduğunu söylenebilir. Bir ahlaki erdem
güvenilirlik, kibarlık ya da dürüstlük gibi ahlaki olarak değerli bir karakter özelliğidir. Ahlak
erdemi olan bir bireyin hem uyumlu bir ahlaki harekette hem de ahlaki olarak uygun bir
arzuya sahiptir. Erdem, meslek üyelerinin, mesleklerine karşı olan sorumlulukları ve
görevlerini yerine getirme gibi konularda karşı karşıya kaldıkları ikilemleri, ahlaki
yöntemlerle çözmelerine olanak tanımaktadır.
Erdem etiği, ilkeleri olan bir meslek olarak hemşirelik ile nasıl ilişkilendirilmektedir?
İlkeli davranış biçimi iyi bir ahlaki karakterin tek göstergesi olmasa da bunun yerine aldığı
durumlarda ortaya çıkması daha olasıdır. Florence Nightingale erdemin iyi bir hemşirenin
önemli bir özelliği olduğunu düşünmüştür. Mezun olan hemşirelere geleneksel olarak
öğretildiği üzere Nightingale yemini karakteri erdemini vurgulamakta ve hemşireliğin saflık,
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inanç, soyluluk, sadakat, güvenirlik ve merhamet sunduğunu belirtmektedir. İyi bir karakterin
hemşireliğin temel taşıdır ve erdemli bir hemşirenin ilkelere uygun olarak hareket etmektedir.

10.2.4. Feministik Etik Kuram / Teori
Seksenli yıllarda, feminist bir felsefeyi izleyen feminist etik anlayışı gelişmeye
başlamıştır. Tek yanlı olarak sadece erkekleri göz önünde bulunduran ve kadınları
küçümseyen geleneksel etiğe yönelttiği yoğun bir eleştirinin ardından, ortaya çıkmıştır. Yeni
olan bu etik kavramı, bütün etik anlayışlarının karşısında yer almaktadır. Böyle bir etiğin
görevi, kadınların etik düşüncelerinin yöneldiği ağırlıklı noktaları, önyargılı kanıtlar
düzleminde yıkmaya çalışarak;


Bir yandan kadını ahlaki özne olarak gören geleneksel yanılgıları gidermek,

 Öte yandan da erkek egemen etik ilkeler arasındaki hiyerarşik anlayışı düzeltmek
olmalıdır.

10.2.5. Karma Etik Kuramı / Teorisi
Etik kuram/teorilerden geliştirilen karma modeller, yalın etik kuram/teorilerden daha
güvenli kuramsal temeller sunmaktadır. Bu model, faydacı etik ve deontolojik etik
kuram/teorilerini birleştirmiştir. Yapılacak herhangi bir eylemin, ancak her iki kuram/teoriyi
de ihlal etmemesi durumunda yapılabileceğini öngörmektedir. Bu karma kuram/teorinin
büyük avantajı, deontolojik etik yardımıyla, olayın evrensel boyutunu yakalarken; faydacı etik
kuram/teori yardımıyla olayın kendi spesifik şartlarını dikkate alabilmesidir.

10.3. Hemşirelikte Etik Sorunlar
Jameton, hemşirelikte üç farklı etik sorunla karşılaşılabildiğini belirtmiştir. Bunlar:

10.3.1. Etik Belirsizlik
Uygulanabilecek etik ilkeler ve kurallar veya etik problemin doğası konusunda emin
olamamadır.

10.3.2. Etik İkilem
İkilem sözcüğünün Türk Dil Kurumu’na göre tanımı; ‘insanı, istenmeyen
seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini, beğenmeye ve izlemeye zorlayan
tartışma, sorun ya da usa vurma durumudur’. Etik ikilem, eylemi farklı açılardan destekleyen
etik ilkeler arasında çelişkidir.
Bireylerin değer ve ilkelerinde farklılık varsa etik ikilemden söz edilir. Etik ikilem, bir
eylem sırasında karar verilmesi gereken bir durumda iki değer arasındaki karmaşadan
kaynaklanır. Değerler eylemin kendisi ile ya da eylemin sonuçları ile ilgili olabilir. Bu yüzden
iki değer çatıştığında birey bir seçim yapmak zorundadır. Kısacası etik ikilem; iki ya da daha
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fazla seçenek olduğunda, hangi seçeneğin daha iyi olduğuna karar verme güçlüğü olduğunda
ve mevcut gereksinimler var olan alternatiflerle çözümlenemediğinde ortaya çıkar. Etik
ikilemler, doğru yanıtları bilinmeyen durumlar olup ikilemlerin çözümünü sağlayan kesin
kurallar yoktur.
Hemşirelik bakımı sırasında, hastanın değerleri ve beklentileri ile hemşirenin
değerlerinin ve kendisinden beklenenlerin çatıştığı bir ortam oluşabilmektedir. Hemşire hasta
için en iyi olan duruma karar verirken, kendi değerleri ve yargıları arasında karmaşa
yaşadığında etik ikilem ile karşılaşır. Hemşireler bu ikilemleri çözmek için zamanın büyük bir
kısmını harcar.
Hemşirelikte sık görülen etik ikilemler, hastalarla, sağlık bakım profesyonelleri ve
kurum ile ilgili olabilir. Hemşirelerin karşılaştıkları etik ikilemleri inceleyen araştırmalarda da
benzer şekilde genellikle sistem ve kurum politikasına, hekim hemşire iletişimine ve hasta
bakımına ilişkin ikilem yaşadıkları görülür.
Birey, sağlık ekibi üyeleri ve kurum arasındaki çatışmalardan kaynaklanan ikilemleri
anlamak ve çözümlemek için; insanı, bireysel değer sistemini, haklarını ve hizmeti sunanların
davranışlarını anlamak gerekir.

10.3.3. Etik Sorun
Sorunun çözüm yolunun bilindiği, fakat kurumdan ya da başka faktörlerden
kaynaklanan nedenlerle çözüm yolunun seçilemediği durumdur.
Sağlık bakımında doğru şeyler yapma konusunda insanlar arasında anlaşmazlıkların
görülmesi etik sorun olarak adlandırılır. Sağlık bakımı konusundaki anlaşmazlıklar, sağlık
bakım uygulayıcıları, hastalar, aileler ve toplumu oluşturan bireyler arasındadır. Bireyler
arasındaki kişisel inançlar değerler ve etik konular farklı olduğunda iyi ve doğru şeyler yapma
konusunda büyük anlaşmazlıklar görülür. İyi ve doğru şeyler yapma konusunda görülen
anlaşmazlıkların kökeni insanın nitelikleri ile de ilgilidir. İnsan beklentileri olan bir varlıktır.
İnsanın beklentileri, elde ettikleriyle uyum gösterince mutlu olur. İnsan beklentilerine ve
beklentilerine uygunluğunu ifade eden bakıma ulaşamayınca mutsuz olur.
Etik sorunun farkına varabilmek için; meslektaşlar ve diğer sağlık disiplin üyeleriyle
tartışmalara katılmak, mesleki ve meslek dışı literatürü incelemek, basını izlemek, formal ve
informal sürekli eğitimlere katılmak önemlidir. Ayrıca hemşirelerin, sağlık bakımını kaliteli
bir biçimde yönetecek yeterlilikte olması gereklidir. Bunun için hemşirelerin kendilerini
tanımaları, profesyonel değerlerini içselleştirmeleri ve davranışın da göstermeleri mesleğin
zorluklarını yönetirken önemli bir kriterdir. Hemşireler güvenli ve etik açıdan birey özgü
bakımı sağlamak için profesyonel ve etik rollerini evrenselleştirmelidirler.
Ortaya çıkan etik sorunun çözümlenmesinde; etik karar vermeyi etkileyen inançlar,
tutumlar ve değerler açıklanmaya/aydınlatılmaya çalışılmalı, etik konuları tartışmak için diğer
sağlık bakım profesyonelleri ile tartışma fırsatı yaratılmalı, iletişim kanalları tanımlanmalı ve
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mevcut kaynaklar bulundurulmalı, rehber dokümanların, kurum politika ve prosedürlerinin
uygulanması öğrenilmeli ve etik komiteler içinde aktif rol üstlenilmelidir.

10.4. Problem (Sorun) Çözme
Problem, birey ya da toplumların karşılaştığı, başarıya ulaşmaları için çözülmesi
zorunlu olan güçlüklerdir. Problem çözme, bireyin bir bilgiyi almasını, süreçten geçirmesini
ve bu bilgiyi kullanmasını gerektirir (www.tkgm.gov.tr).
Problem çözme bilişsel, duyuşsal ve davranışsal etkinlikleri içeren karmaşık bir
süreçtir. Kabadayı (1992), problem çözme sürecinin hem zihinsel bir faaliyet ya da beceri
hem de eğitimde teknik ya da yöntem olduğunu belirtmiş ve problem çözme sürecinin
eğitimde alabileceği boyutları değerlendirmiştir. Ona göre problem çözme, bilişsel bir özellik
ya da davranış, duyuşsal özellik, bir yöntem bir yaşantıdır.
1980’lerde hemşirelikte yer alan en önemli gelişmelerden biri, hemşirelikte geleneksel
hastalık merkezli bakımdan, hasta merkezli yani problem çözme yaklaşımına doğru bir
yaklaşımın olmasıdır. New York Rogosin Enstitüsü sağlık birliği tarafından “Daha İyi Sağlık
İçin Sorun Çözme” başlığı altında 1989 yılında Çin’de başlatılan bu programlar, eleştirel
düşünme ve problem çözme üzerine odaklanmış ve problem çözme sürecinin uygulamasına
tüm sağlık profesyonellerinin katılımı sağlanmıştır.
Problem çözme, 1960’lardan beri hemşirelerin önemli ve bütünleyici bir rolü olarak
tanımlanmış ve ilgi hemşirelik süreci olarak adlandırılan problem çözme sürecine çevrilmiştir.
Abdellah, Orem, King, Henderson Roper, Logan ve Tierney gibi hemşire kuramcılar, gerçek
ya da olası sağlık sorunlarının belirlenmesi ve uygun çözüm yollarının bulunmasında
hemşirelerin problem çözme yaklaşımını kullanmaları gerektiğini vurgulamışlardır
Problem, hemşirelik kuramları ve uygulamasının bir bölümüdür. Roy kuramında,
sorun çözme sürecini hemşirelik süreci içinde yardım yöntemi olarak tanımlamıştır. Orem,
sorun çözmeyi, hastanın öz bakım gereksinimini karşılamada bir araç olarak tanımlamıştır.
Yura ve Walsh, hemşireler tarafından kullanılabilecek birçok problem çözme stratejisi
tanımlamıştır. Örneğin, deneyimli bir birey, bazen benzer bir sorunu hatırlayarak kolaylıkla
soruna çözüm bulabilir. Ancak, problem çözme sadece hatırlamaktan ibaret değildir.
Problem çözme hemşirelik uygulamalarının odağıdır ve hemşirelerin problem çözme
becerilerini geliştirmeleri hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Problem çözmenin kendi rolü olduğunun farkında olmayan ya da bu becerisini
bilimsel olarak kullanmayan bir hemşirenin verdiği bakımın kalitesinin yüksek olması
beklenemez.
Hemşireliğin bireyin gereksinimlerini belirleme ve uygun çözüm yolları bulma gibi
zihinsel ve soyut beceriler gerektirdiği 1960’larda gündeme gelmiştir. Bu dönemde çeşitli
hemşire kuramcılar tarafından da hemşirelerin klinik alanda en önemli gereksinimlerinin
problem çözme ve karar verme becerileri olduğu belirlenmiştir. Abdellah 1960’larda nitelikli
hemşirelik bakımı için problem çözme yaklaşımının üzerinde durmuştur. Aynı yılda Orem ise
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bir sanat olarak hemşireliğin ne yapılacağına karar verme ve planlama gibi zihinsel bir yönü
olduğunu vurgulamıştır. Levine ise 1960’da koruyucu ve tedavi edici hemşirelik bakımının
sağlam bir bilgi temeline dayandırılması gerektiğini belirlemiştir.
Bakımı örgütleme araçlarında biri olan hemşirelik sürecinin yaygın kullanımı
hemşirelerin sorun çözebilmelerini gerektirir. Problem çözmede yüksek düzeyli düşünme;
hatırlama, eldeki bilgiyi değerlendirme, karar verme ve sonuçları değerlendirmeyi içeren
karmaşık bir zihinsel süreç sonucu ortaya çıkar.
Problem çözme sürecindeki aşamalar: D’Zurilla ve Goldfried (1971) problem çözme
sürecini, tanımlanabilen aşamalara ayırmışlardır. Bunlar:
1) Genel yaklaşım,
2) Problemin tanımlanması,
3) Seçeneklerin oluşturulması,
4) Karar verme,
5) Değerlendirme.
Problem çözme sürecinin tek ve homojen bir süreç olarak değerlendirmek mümkün
olsa da bu sürecin aslında farklı etkinliklerin bir bütünü olduğunu gösteren bazı kanıtlar
vardır.
1) Genel Yaklaşım: Bu ilk aşama, bireyin belirli bir çözümü benimsemesi ya da
reddetmesini sağlayan, destekleyici ya da engelleyici nitelikte olabilen ve bireyi belirli bir
biçimde davranmaya yönelten zihinsel eğilimdir.
2) Problemin Tanımlanması: Bu aşama sorunun tanımlanması ve biçimi ile ilgilidir.
Yapılan araştırmalar başarılı sorun çözücülerin problem konusunda fazla bilgi sahibi
olduklarını, problemin özünü anlamayı başardıklarını ve kullandıkları ilk adamın tüm bilgiyi
ve gerçekleri toplamak olduğunu göstermiştir.
3) Seçeneklerin Oluşturulması: Seçeneklerin oluşturulması hedef yönelimli bir süreç
olduğundan doğal olarak seçimi gerektirir. Araştırma bulguları bilgi seçiminin bireyin geçmiş
yaşantılarının bir fonksiyonu olmadığını tam tersine geçmiş deneyimleri kullanabilme
yetisinin önemli bir etmen olduğunu göstermektedir. Seçeneklerin sayısını artırmak yönünden
Osborn’un BRAİNSTORMİNG (beyin fırtınası) yöntemi 4 kural içerir.
1.

Seçenekler oluşturulurken değerlendirme yapmaktan kaçınmak,

2.

Kısıtlamaksızın, özgür zihinsel aktiviteye önem vermek,

3.

Oluşturulan düşüncelerin sayısının fazla olması,

201

4. Önerilen seçeneklerden bileşimler oluşturmak ya da bunları geliştirmeye
çalışmak.
4) Karar Verme: Bu süreç eyleme yönelik bir dizi seçenek arasından belirli bir
tanesini seçmek olarak tanımlanabilir. Kuzgun’a göre karar verme, bir güçlüğü gidermek için
herhangi bir seçeneğe yönelmektir ve problem çözme sürecinin en önemli aşamasını
oluşturmaktadır. Karar verme sürecinin amacı, bireyin kararından memnun olma olasılığını
artıracak bir dizi eyleme girmesine yardımcı olabilmektir.
5) Değerlendirme: Bu aşama eylem planını uygulayıp sonucun belli bir standartla
karşılaştırılmasını içerir. Eğer birey, eylemlerini karşılaştırır ya da verilmiş bir standartla
uygunluğuna bakarsa (test etme) birey bu aktivitelerden yeni sonuçlar üretir ya da eylemlerini
durdurur. Tersine eğer eylemleri bir standartla uyuşmuyorsa birey “işlemine” devam eder.
Hemşirelikte, problem çözmede yer alan en önemli modellerden biri aşamalar
modelidir. Bu modelde sorun çözme birbirini izleyen adımlardan oluşur.


Sorunu belirleme



Sorunu tanılama



Planlama,



Uygulama ve



Değerlendirmedir

Hemşirelikte sorun çözme aşamalar modeli desteklenmesine rağmen eleştiriler de
yapılmıştır. Eğitim ortamında bu modelin iyi işlediği ancak klinik ortamda hastanın
sorunlarına karşı yetersiz kaldığı ileri sürülmüştür. Diğer bir eleştiri, hemşirelerin benzer
sorunlar için, farklı durumlarda farklı bir sorun çözme stratejisi kullanabilmesidir.

10.5. Karar Verme Süreci
Türk Dil Kurumu kararı, bir iş için düşünüp taşınılarak uygun diye üstünde durulan
çare, karar vermeyi ise bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak biçiminde
tanımlamaktadır.
Literatürde karar verme;

yapması,

Kişinin istediği sonuca ulaşmak için alternatifler arasında bilinçli olarak seçim



Karar vericinin çevresine, rolüne, geçmiş deneyimlerine dayanarak oluşan zihinsel

süreç,
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 Belirli bir başlangıç noktası olan ve buradan itibaren değişik iş, faaliyet ve
düşüncelerin birbirini izlediği ve sonunda tercihin yapılması ile sonuçlanan bir işler topuluğu
süreci,


Zihinsel bir süreç,

 Çeşitli amaçlar, bunlara ulaştıracak yollar, araçlar ve imkânlar arasında seçim ve
tercih yapmakla ilgili zihinsel, bedensel ve duygusal süreçlerin toplamı,
 İçinde bulunulan durum ve olanaklar dâhilinde, kontrol dışı etkenleri de
düşünerek bilinçli ve objektif olarak toplanan bilgiler, bilimsel yöntemler, araştırmalar,
subjektif faktörlerin de etkisi ile bir sorunu çözmek, bir amaca ulaşmak için seçenekler
arasından en uygun olanı seçme sürecidir şeklinde tanımlanır.
Kısaca, karar verme bir amaca ulaşmak, bir sorunu çözümlemek için belirlenen
alternatifler arasında en uygun olanı seçme, uygulama ve değerlendirme süreci olarak
tanımlanabilir. Karar verme bilimsel bir sorun çözme sürecidir.
Her karar birey ya da bireyler için yararlı olma özelliği taşımalıdır. Bu da ancak
verilen kararın bazı nitelikleri içermesi ile mümkündür. Bunlar;


İyi bir karar, amaca ulaştıracak nitelikte olmalıdır.

 İyi bir karar, dezavantajlar minimumda tutularak en iyi sonucu verecek biçimde
oluşturulmalıdır.
 İyi bir karar, zamanında alınan karardır. Ne fazla geciktirilmeli ne de fazla acele
edilerek alınmalıdır.


İyi bir karar, gerçekçi bir karardır.

 İyi bir karar, hemen ve zaman geçirmeden uygulamaya konulan ve sonuç alınan
kararlardır.
Karar verirken kullanılan beceriler: bilgiyi kullanma, olasılıkları doğru değerlendirme,
kararların yararlı-yararsız yönlerini değerlendirme ve değişik seçeneklerin sonuçlarını
değerlendirmelidir.
Karar verme süreci ise birey tarafından bir durumun, sorun olarak algılanması ile
başlayıp, istendik bir amaca ulaşmak için bir ya da daha fazla seçenek arasından bir davranışa
dönük etkinliğin seçilmesini içeren zihinsel bir süreçtir. Bu süreçte birey sorun ve seçenekler
hakkında bilgiyi elde etme ve bunları biçimlendiren bazı stratejileri kullanmayı
düşünmektedir. Karar verme stratejisi, bireyin bir karar verme sorununa yaklaşımını ve karar
verirken izlenen yöntemleri içermektedir. Karar Verme Aşamaları;


Sorunun tanımlanması,

203



Sorun hakkında bilgi toplanması,



Alternatiflerin belirlenmesi,



Uygun alternatifin seçilmesi,



Seçilen alternatiflerin uygulanması,



Sonucun değerlendirilmesi olarak sıralanmaktadır.

Etkili ve verimli kararlar verebilmek için bilimsel nitelik taşıyan bu sürecin
aşamalarının bilinmesi gereklidir.
Sorunun Tanılanması: Karar verme genellikle sorun çözme amacını taşır. Karar
verme sürecinin gerçekleşmesinde sorunu iyi tanımlamak, bir başka deyişle sorunun ne
olduğunu, önemini, kapsamını, etki ve sonuçlarını iyi belirlemek çok önemlidir. Sorunu
tanımlayabilmek için öncellikle sorunun fark edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Sorun Hakkında Bilgi Toplama: Bu aşamada sorunun nedeni, sorunun ortaya
çıkmasında etkili faktörler ve çözüm yolları hakkında bilimsel kaynaklardan bilgi toplanır. Bu
bilgilerden sorunla ilgili olanlar seçilir ve yorumlanır.
Alternatiflerin Belirlenmesi: Seçilen bilgiler değerlendirilip yorumlandıktan sonra
çözüm için alternatifler belirlenir. Etkili ve verimli karar verilmesinde eleştirel düşünme gücü
kullanılarak birden fazla alternatif oluşturulması bu sürecin en önemli kısmını
oluşturmaktadır. Alternatiflerin oluşturulmasına karar veren bireyin; konu hakkında bilgi
sahibi olma, risk alma, açık görüşlü olma, önyargısız olma, araştırıcı olma, mantıklı düşünme,
konu hakkında zengin deneyimlere sahip olma gibi özellikleri etkiler. Sözü geçen bu
özelliklere sahip olma çeşitli/değişik alternatiflerin oluşturulmasını sağlamaktadır
En Uygun Alternatifi Seçme: Belirlenen alternatifler arasında çözüm için en uygun
olanını seçmek her bir alternatifin, risk ve yaralarının ya da avantaj ve dezavantajlarının neler
olduğu/olabileceğinin belirlenmesini gerektirir. Bu aşamada her alternatif diğerleri ile
kıyaslanarak en az risk/dezavantaj içeren alternatif belirlenir. En uygun alternatifin seçilmesi
karar veren bireyin konu hakkında yeterli bilgiye, deneyime sahip olması ve eleştirel düşünme
gücü ile yakından ilişkilidir.
Uygulama: Bu aşamada, seçilen alternatifin nasıl uygulanacağına karar verilmesi ve
uygulanması söz konusudur. Burada istenen/beklenen en az sapma ile amaca ulaşmaktır
(Kaya 2000).
Değerlendirme: Seçilen alternatifin uygulanması esnasında ve sonrasında
değerlendirme yapılarak, amaca ulaşılma düzeyi veya ulaşılmadıysa nedenleri belirlenir.
Gerekirse süreç gözden geçirilerek tekrarlanır.
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Sağlık bakım hizmetleri kapsamında kaliteli ve güvenli bakımın sunulması için doğru
kararların verilmesi gereklidir. Hemşirelik açısından karar verme ele alındığında; hemşirelerin
oldukça karmaşık yasal, mesleki ve eğitim sorunlarıyla karşı karşıya olduğu ve bu durumun
hemşirelerin etkili ve doğru kararlar almalarını zorunlu kıldığı bir gerçektir. Bu süreçte
hemşirelerin en önemli sorumluluğu, hastanın bakımını yönetmek için doğru kararları
verebilmesidir. Hemşirelik bakımında doğru kararı vermek, hemşirelik bakım sürecinin
ayrılmaz bir parçasıdır ve hemşirelerin üstlendiği profesyonel bir sorumluluktur. Hemşirelerin
doğru karar verebilme bilgi ve becerileri; sağlıklı / hasta bireyin sağlık sorunlarının
çözümünde, disiplinler arası ekip çalışmasının sağlanmasında, kurumsal ve mesleki konulara
yaklaşımda çok önemli rol oynamaktadır. Doğru ve zamanında karar verme, hemşirelik bakım
kalitesini geliştirme ve topluma güvenli bakım sunmada önemli rol oynar. Günümüzde
hemşirelik uygulamaları daha karmaşık hâle gelmiş, sağlık bakım sisteminde verimlilik
gereksinimi artmış ve hemşirelerin doğru karar vermeleri daha da zorlaşmıştır. Karar vermeye
temel oluşturan bilişsel süreçlerin ve kullanılan modellerin anlaşılması, klinik karar vermenin
hemşirelik eğitiminde kullanılmasını ve hemşirelik bakım uygulamalarına yansıtılmasını
kolaylaştıracaktır.

10.6. Etik Karar Verme
Etiğin amacı doğru karar vermektir. Karar vermek ise, alternatifler arasından seçim
yapmaktır. Ancak bu seçimin etik açıdan uygun olması her zaman mümkün olmayabilir. Bu
bağlamda her karar etik sonuçlara neden olamayacaktır. Dolayısıyla bir karar vermek için etik
açıdan da uygun olması önem vermesi gereklidir. Konu veya davranışın etik önemini dikkate
almayan birey, etik karar verme süreciyle ilgilenmeyecektir. Bu nedenle karar sürecinde etik
açıdan karar vermeyi sağlayan etik kodlar her zaman ön planda tutulmalıdır.
Etik karar verme, birbiriyle çatışan seçeneklerin yer aldığı bir durumda sistematik bir
düşünme biçimiyle moral yönden en doğru eyleme karar verilmesini içeren mantıksal bir
süreçtir. Etik sorun eğer açık ise; uygun etik ilkeler ve kurallar belirlenir. Bu harekete geçme
olanağı verir. Etik karar verme, yanıtların siyah beyaz olması yani kesinliği konusunda bir
güvence vermez.
Clarke (1993), etik ilkelerin bir pusula gibi işlev görebileceğini belirtmekte, pusulanın
yön gösterici olduğunu ancak bir yol haritası gibi nereye gidileceğini tanımlamadığını belirtir.
Gidilecek yolu seçmek için daha fazla düşünmek ve değerlendirme yapmak gerektiğini,
başlangıçta aranılan yere / hedefe ulaşmak için uygulamalarda birkaç değişim yapmak
gerektiğini, yol boyunca dikkatli olmak, kavramak, seçilen yolun neden seçildiğinin
açıklamasını yapmak gerektiğini iletir.
Türk Psikologlar Derneği (2004) etik karar verme sürecindeki aşamaları şu şekilde
açıklamaktadır.
1. Etik sorunun ve gerçekleştiği bağlamın belirlenmesi,
2. Olası eylem seçeneklerinin belirlenmesi,
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3. Bunların her birinin kısa ve uzun erimli yarar ve zararlarının belirlenmesi,
4. Tüm ilke ve kuralları değerlendirip, eylem olasılıklarından birinin seçilmesi,
5. Bu yönde harekete geçilmesi ve sonucun sorumluluğunun alınması,
6. Bu eylemin sonucunun değerlendirilmesi
7. Eğer sorun çözülmemi ise diğer olasılıkların devreye girmesi.
Etik karar vermede, etiği ilgilendiren boyut bir bireyin karar vermesi değil, bir ilişkide
neye karar verdiği ve vardığı kararlar doğrultusunda gerçekte ne yaptığıdır. Bireyin vermiş
olduğu karar onun hedefidir. Birey hedefe ulaştığında; istekleri tamamen veya geçici olarak
gerçekleşmiş olur. Bireyin kararları, ya kendisi için ya da başka birey, bireyler için verilen
kararlardır.
Etik kararlar, sadece bireysel tercihleri içerecek kadar basite indirgenemez. Karar
vermede her zaman tek bir çözüm yoktur. Etik durumları içeren kararlar karmaşık ve çift
yönlü durumlarda zor seçimleri gerektirebilir.
Bireylerin etik karar verme ve hedef belirlemelerinde çoğunlukla etik olmayan
durumların söz konusu olduğu, olabileceği söylenebilir. Karar verememe etiği ilgilendirir.
Karar verme sırasındaki kararsızlık ve ortaya çıkan gereksinimlerinin çokluğu etik çatışmalar
yaratabilir. Kararsızlık, belirsizlik, karmaşa, kararlaştırıcıların çatışma yaşaması ve tehlikeye
itilmesini içeren sorunlardan kaynaklanabilir. Aynı anda birçok durum gerekli ve hedef olarak
görülüyorsa ki bocalayıp seçim yapamayabilir. Bu durumda; birey ya en ağır basan hedefler
için karar verir, ya da her şeyi göze alarak en anlamlı kararı cesurca alır.
Alınan karar, açık fikirlilik ve sebepleriyle beraber, ilgili bireye açıklanmalıdır. Etik
karar verme, etik ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi gerektirir. Etik ile ilgili durumlar,
görevleri ve zorunlulukları içerir. Sonuçları önceden görünür zorlukları taşıyacağı veya
taşıdığı halde, kararın adalet, haklar, dürüstlük, hakkaniyet ilkelerini içermesi etik karar
vermeyle ilgilidir.
Etik karar verirken bazı ölçütler belirlenmiştir. Bunlara aşağıdaki şekilde
gruplanabilir.
1.

İnsanlara araç değil, amaç olarak bakılmalıdır.

2.

İnsanların özgürce seçimlerine saygılı olunmalıdır.

3.

İnsanlar eşit haklara sahiplerdir ve onların istekleri de eşit değerdedir.

4.

İnsanlar eşit derecede sorumluluk duygusuna sahip olmalıdır.

5. En üst düzeyde yarar ile insanları eşit düzeyde önemseme arasında, bir denge
oluşturulmalıdır.
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6.

Amaçlar; kararların yönünü belirler.

7. Çoğunluğun iyiliği ile tek bir bireyin iyiliği çatışırsa; etik ilkeler arasında çatışma
olup, etik ikilemler yaşanabilir. Çünkü birey değerlidir, amaçtır, saygındır. Bu bağlamda;
birey mi, toplum mu çatışması yaşanabilir. Bunlara, sonuçsal ve sonuçsal olmayan teoriler
açısından farklı yaklaşımlar mevcuttur.
Ward etik karar vermede bireyin kendinden kaynaklanan etkilerin şunlar olabileceğini
ifade etmiştir:
(1) Kişilerin davranış tarzları kendilerinin özgür seçimlerini gösterir. Davranış
sonuçları, alışkanlıklar kişi ve grupların eğilimleri önceden belirlenmiş temellere dayalıdır.
(2) Her kişinin kendine özgü öncelikli algıları ve pratik ilkeleri vardır.
(3) Sorunları ve sonuçları tahmin etme yani, öngörü (sezgi) yeteneği vardır.
(4) Kişinin bilinci ve olaylara yaklaşımı kendine özgüdür.
Etik karar verme, bireyin kararlarına saygılı olmalarını istemek kadar onların
kararlarına da saygılı olmayı gerektirir. Bireylerin etik karar verme süreçlerini doğrudan ya da
dolaylı olarak etkileyen birçok faktör vardır. Ay’a (2005) göre; kültür, bireysel özellikler,
cinsiyet, yaş, din, meslek ve örgütsel faaliyetler bireylerin etik karar verme süreçlerini
etkilemektedir. Ünsal ise (2008) etiksel karar vermede davranışı etkileyen faktörleri bireyin
şahsına bağlı değişkenler, duruma bağlı değişkenler ve karar verme durumunda fırsatların
olup olmamasına bağlı değişkenler olarak gruplandırmıştır.
Bazı meslekler seçilirken bazen de bazı sorumluluklar, en baştan kabul edilerek o
mesleğe ilişkin etik karar verilmiş demektir.

10.7. Hemşirelikte Etik Karar Verme
Günümüzde koşullarında birçok meslek mensubu yoğun etik baskılarla karşı karşıya
kalmakta ve bireyler üzerindeki baskılar etik çatışmalara yol açmaktadır. Etik çatışmalarla ve
ikilemlerle sık karşılaşılan meslek gruplarından birisi hemşireliktir.
Hemşirelik insan yaşamının en bireysel ve özel yönleri ile ilgilenen bir meslektir.
Zamanın başlangıcından itibaren ve tanım olarak ister iyileştirici, bakım verici hemşire olarak
adlandırılsın, hemşireler gereksinimi olan bireylere oldukça bireyselleştirilmiş bakım
sunmaktadır. Etik karar verme, hasta yararına olması için tüm seçenekleri açıklayan akılcı bir
yaklaşımdır. Dinamik bir mesleğin üyesi olan hemşireler, mesleğin kendisini etkileyen etik
kararlarla yüzleşmek durumunda kalmaktadır. Hemşirelerin etik karar verme sürecinde kritik
katılımcılar olarak görev almaları hemşire-hasta ilişkisinin doğasında yer alan güven ve
mahremiyet duygusu ile ilgilidir.
Hemşireler ayrıca çok daha geniş bir skala içerisinde karar vermede yer almaları
istenmektedir. Toplum, devlet ve ulusal görev güçleri, komiteler ve danışma kurulları,
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hemşirelerin entegre ve saygı gören üyeleri olarak kabul gördükleri sağlık bakım karar verme
grupları arasında yer almaktadır. Bu seviyede karar verme aşamasına katılan hemşirelerin
özellikle bakım sunulması ve kaynakların dağılımı konusunda görev alan hemşirelerin,
hizmetlerin ve kaynakların etik yönlerinden haberdar olmaları zorunludur. Bu kararlar kişisel
değerler hakkında toplumsal değerlere yer almakta ve benzer şekilde kararın dikkatli şekilde
alınması hemşireleri zorlamaktadır.
Etik karar verme adımları hemşirelik süreci ile benzerlik göstermekte olup;


Etik ikilemin tanımlanması,



Bilgi toplanması,



Seçeneklerin tanımlanması,



Karar verme,



Eyleme geçirme,



Değerlendirme aşamalarından oluşur.

Moser ve Cox, etik kararlarda hemşirenin dikkat edeceği noktaları şöyle
özetlemektedir.


Hasta bireyin iyilik durumu en üst düzeyde sağlanmalı,

 Hasta bireyin iyiliği için hasta bireyin otonomisi ve aile bireylerinin
sorumlulukları arasında denge sağlanmalı,


Aile bireylerine destek sağlanmalı,



Hastane kuralları uygulanmalı,



Diğer hasta bireyin iyilik durumları korunmalı,



Hemşirelik bakımının kalitesi geliştirilmelidir

Etik sorununun çözümlenmesinde;
 Etik
karar
vermeyi
etkileyen
açıklanmaya/aydınlatılmaya çalışılmalı,

inançlar,

tutumlar

ve

değerler

 Etik konuları tartışmak için diğer sağlık bakımı sunanlar ile tartışma fırsatı
yaratılmalı,


İletişim kanalları tanımlanmalı ve mevcut kaynaklar bulundurulmalı,



Rehber dokümanların kurum politika ve prosedürlerinin uygulanması öğrenilmeli,
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Etik komiteler içinde aktif rol üstlenilmelidir.

Etik karar verebilme, hemşirelik bakım kalitesini yükseltmede önemli oranda katkıda
bulunmaktadır. Hemşire hasta ile birlikte karar verirken, hasta hakları doğrultusunda hastanın
sağlık kurumunu seçme, tıbbi tedavi ve bakım alma, aydınlatılmış onam bilgi edinme, tıbbi
kayıtlara ulaşma, özel hayata saygı ve gizlilik gibi hakları olduğunu da göz ardı etmemeli ve
yaşama geçirmelidir.
Hemşireler, sosyal ve politik duruma bağlı olarak çalışma alanlarında büyük bir sıkıntı
yaşasalar da, etik sorunlar yaşamakla birlikte hasta / bireylerin haklarını korumak
zorundadırlar. Ekip içinde hemşirenin değişen sorumlulukları ve rolü hemşireleri etik
sorunlarla karşı karşıya getirmekte, çatışma yaşamalarına neden olmaktadır. Bu nedenlerden
dolayı hemşirelerin etik karar verme konusunda bilgi sahibi olmaları son derece önemlidir.
Hemşirelerin sağlık hizmeti sunumundaki her türlü müdahale, bakım ve kararlarında
etik değerlere uygun davranması büyük dikkat ve duyarlılık gerektirir. Asıl sorun etik sorunlar
karşısında ne tür bir yöntem ve yaklaşım biçimi uygulayacağımızdan öte mesleğin etik
yönünü güncel bir biçimde hayata geçirebilmektir. Bu nedenle gerek mezuniyet öncesi
dönemde gerekse mezuniyet sonrası dönemde tüm hemşirelere etik karar verme beceri ve
alışkanlığını kazandıracak etik karar verme modellerinin öğretilmesi ve üzerinde önemle
durulması gerekmektedir.

10.8. Etik Karar Verme Modelleri
Etik karar verme, diğer dinamik biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel süreçlerin
çakıştığı bir süreçtir. Fiziksel durum değişir, fikirler de değişiklik gösterir, bilgi artar ve
zaman geçer. İnsan dünyasında hiçbir şey statik değildir.
Etik sorunlar, doğası gereği, önemli unsurların gelişen perspektiflerinden tekrar tekrar
bakılarak değerlendirildiği bir karar verme sürecini gerektirir ve bir karar ya da çözüme
ulaşılmaya yakınken bile bu tekrarlı değerlendirilmelerin yapılmasını gerekir. Diğer karar
verme modellerinde yapı olarak doğrusal olup perspektifin gelişme olasılığına yer vermeyen
aşamalı süreçler tanımlanır. Bu modeller, sürekli değerlendirmenin ve bilgi özümsemenin
gerektiği bir karar verme sürecine girebilmesine olanak tanıyan genel çerçeve teşkil
etmektedir. Bu karar verme süreci yapı itibari ile spiraldir; her bir aşamanın geren sıklıkta
tekrar gözden geçirilerek değişen gerçeklerin, gelişen inançların, beklenmeyen sonuçların
yanı sıra sürece giren ve çıkan bireylerin dinamikleri ile şekillendirilmelidir. Aşağıda beş
aşamalı bir etik karar verme süreci tanımlanmaktadır.
1. Problemi Açıkça Tanımlama: Karar verme sürecinde ilk aşama problemin
(sorunun) açıkça tanımlanmasıdır. Problem, mevcut durum ile istenilen durum (amaç)
arasındaki farklılık olduğundan, problem tanımlandığında aynı zamanda amaç da belirlenmiş
olur. Birey ahlaki bir problem olduğunu düşündüğü anda etik karar verme başlar. Problem
karar verilmesini gerektiriyorsa, bu, problemin tolere edilemez olduğunu ve tanımlanmasının
daha kolay olduğunu gösterir. Mevcut durumu adlandırılması ile birlikte bir veya daha fazla
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istenilen durumun (hedeflerin) tanımlanmasına doru bir düşünce akışını başlatır. Mevcut
durum ile istenilen durumun tanımlanması ile problemin açıkça belirlenmesi ayrıca
karmaşıklığı ortadan kaldıracak ve karar verme sürecinin ana yolunu belirleyecektir.
Problemin tanımlanması, problem etik bir problem mi yoksa etik ikilem mi olduğuna karar
vermek açısından avantajlı bir konuma ulaştırır.
2. Veri Toplama ve Çelişen Ahlaki İddiaları Tanımlama: Bir etik problem ortaya
çıktığı zaman, probleme yol açan etkenleri açıklığa kavuşturmak üzere veri toplanır. Etik
belirsizlik oluşturan, çelişen ahlaki iddiaların tanımlanması bu sürecin bir parçasıdır.
Zorunluluklar, ilkeler, görevler, haklar, bağlılıklar, değerler ve inançlardaki çelişkilerle ilgili
göstergeler açısından durum incelenmelidir. Veriler ayrıca etik bileşenlerin, göz önünde
bulundurulacak ilkelerin anlaşılmasını sağlar. Sosyal, dini, kültürel değerler ve inançlara
dikkat edilmelidir. Karar verme sürecinde anahtar konumdaki bireyler belirlenmeli ve her
birinin rolü tanımlanmalıdır. Karar vericilerin haklarını, görevlerini, yetkisini, bağlamını ve
yeteneklerini belirlemek bu sürecin kritik önem taşıyan bir parçasıdır. Burada odak
noktasındaki soru “Bu kararı kimin vereceğidir”. Sürecin kolaylaştırılması için bazen tek
gereken asıl karar vericinin kim olduğunun tanımlanmasıdır. Asıl karar verici tanımlandıktan
sonra diğer katılımcıların rolleri belirlenir. Aynı zamanda katılımcıların etik bakış açılarının
anlaşılması da oldukça önemlidir. Farklı değerlere sahip bireylerin dâhil durumlarda,
bireylerin hedefler hakkında fikir birliğine varmalarına yardım etmek ve ilkelerini anlamaktır.
3. Stratejileri Araştırma: Katılımcılar, istenilen sonuçları belirledikten sonra, olası
alternatif stratejileri tanımlamalıdır. Değerlendirme süreci boyunca çeşitli seçenekler ortaya
çıkmaya başlar. Katılımcılar yasal ve diğer sonuçları göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca
belirlenen hedefleri en iyi hangi alternatiflerin karşıladığına ve temel inançlarına, yaşam
tarzlarına ve değerlerine hangilerinin en iyi uyduğuna karar vermelidir. Bu süreç ile kabul
edilir, alternatiflerin elenmesi ve kabul edilir olanlarının listelenmesi, tartışılması,
sıralandırılması ve öncelik tanınması önemlidir. Katılımcılar, seçenekler arasında tercihte
bulunurken hem kalplerini hem de mantıklarını kullanmalıdır; diğer alternatifleri de
değerlendirmeli ve iyi seçimin nadir durumlarda söz konusu olduğu unutulmamalıdır. Seçim
yapıldıktan sonra karar vericiler bu seçim doğrultusunda hareket etmelidirler.
4. Stratejileri Uygulama: Faaliyete geçmek sürecin asıl amacıdır, fakat sürecin en
zor bölümlerinden biridir. Kararın doğrululuğu hakkında gerek emin olmak gerekse şüphe ile
iç içe geçmiş birçok duyguyu harekete geçirebilir. Kabul edilirliği daha az olan alternatifler
bir kenara bırakılarak katılımcılar zor bir karar vermek üzere güçlendirilmelidir.
5. Faaliyetin Sonuçlarını Değerlendirme: Karar doğrultusunda harekete
geçmelerinin ardından katılımcılar bir yanıt ve değerlendirme sürecine girerler. Tüm karar
verme süreçlerinde olduğu gibi bir yansıtma değerlendirme sürecinin etkinliği ve geçerliliğine
ışık tutar. Faaliyete katılan bireyler üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmelidir.
Başlangıçtaki etik problem çözüldü mü? Durum değiştikçe ve yeni veriler ortaya çıktıkça
katılımcılar sonradan ortaya çıkabilecek ahlaki problemleri tanımlamalı ve gerek yeni bilgiler
gerekse önceki karara yanıtlar ışığında faaliyetin gidişini düzenlemelidir.
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Bakımda Etik Ve Kültürel Çeşitlilik Açısından Karar Verme Modeli
Bu model aşağıdaki soruları içermektedir.
1. Değer çatışmaları hangi bağlamda ortaya çıkar?
2. Değerlerin taşıdığı anlam nelerdir?
3. Çatışmaların taşıdığı anlam nelerdir?
4. Ne yapılması gerekir?
1. Değer Çatışmaları Hangi Bağlamda Ortaya Çıkar?
Hemşire bu soruyu kendine yönelttiğinde, söz konusu farklı bireyler tarafından
problemin nasıl algılandığını görür. Vakanın katılanlar açısından eylemler üzerine bilgi olarak
(kim ne yapıyor?) ve değer yargıları biçiminde (durum neden etik sorun olarak görülüyor)
açıklanması gerekir. Katılan herkesin (hasta ailesi, hemşire, hekim veya sağlık ekibi üyeleri,
yöneticilerin vb.) problem üzerine yaklaşımlarını ve düşüncelerini ifade etmeleri önemlidir.
Problemin ortaya çıkışı açıkça belirlendiğinde bağlamı da netlik kazanır; problem çeşitli
yorumları ve söz konusu bireylerin değer yargıları anlaşılır bir hal alır. Bu şekilde değer
çatışmaları açıklanır. Genellikle etik sorunlar değerlerle çatışmaları içerir.
2. Değerlerin Taşıdığı Anlam Nelerdir?
Söz konusu tarafların değer yargılarının önemi araştırılırken değerlerin ahlaki ve
dinsel, kültürel, mesleki ve hatta politik kökene sahip olup olmadığı öğrenilir. Değerlerin
çeşitli bireyler için taşıdığı anlama yönelik soru oldukça büyük bir önem kazanır. Etik
sorunları, söz konusu durumdaki değer yargıları bilinmez, saygı gösterilmez ve karar verme
sürecine dâhil edilmezse çözmek mümkün olmaz. Fakat bu tüm değerlerin test edilmesi
anlamına da gelmez. Hemşire, çatışmaların çoğunda söz konusu bireylere, kendi ve diğerlerin
değerlerini tanımlarına, üzerlerinde hareket edebilecekleri bir temele sahip olacak kadar
yardımcı olur. Hemşirenin amacı söz konusu bireylere yardımcı olmak, değer yargılarına
karşılıklı saygı göstermek ve bireye kendi değer yargılarını dile getirmesinde destek olmaktır.
Aynı zamanda önemli değerlerin karar verme sürecinde göz önünde bulundurulmasına
katkıda bulunur.
3. Çatışmaların Taşıdığı Anlam Nelerdir?
Hemşire, bu sorunun yanıtlanmasında söz konusu birey veya tarafların değer
yargılarını söz konusu duruma nasıl uyguladıklarını öğrenir. Değer yargıları asla stratejik
değildir, zaman akışı içinde önemli olaylar veya yeni ilişkiler temelinde değişir. Değer
atışması bir insanın yaşam kalitesi, ömrü ve başkalarının yaşayabileceği suçluluk duygusu
emosyonel ve psikolojik stres ve meslek imajı ve meslek davranışı üzerinde etkileri olabilecek
bir karara götürür. Değer çatışmalarını ele almak, hemşireyi gelecekte bu tür çatışmaları
önlemeye katkıda bulunacak temel yaklaşımları formüle etmeye yönlendirir.
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4. Ne Yapılması Gerekir?
Bu sorunun yanıtlanmasında hemşire çatışmalarının nasıl çözülmesi gerektiği
konusundaki tüm olanakları araştırır. Bir sorun için tek bir etik çözüm çok nadirdir. Değer
çatışmasının çözüm olanaklarının çeşitliliği bilindiğine bir tercih yapılmak zorunluluğu doğar.
Bu olanaklar söz konusu bireylerin değer yargıları, ortaya çıkabilecek sonuçlar, ahlaki
doğruluk ve yanlışlık açısından araştırılması gerekir.
Murphy and Murphy Modeli
Mevcut bilgileri değerlendirme ve bilgi toplama, etik problemi tanımlama, kararı
etkileyen kişileri belirleme, alternatifleri ortaya koyma, harekete geçme (karar verme) ve
seçimi değerlendirmeyi içerir. Hemşire ilk olarak mevcut problemin farkına varmalıdır. Daha
sonra etik ikilem tanımlanmalıdır. Hemşire tanımladığı ikilemle ilgili karar verme sürecine
katılacak kişileri tanımlamalıdır. Bu bireyler, sağlıklı / hasta birey, ailesi/hasta için önemli
olan kişiler, hekim ve diğer sağlık ekip üyeleri, din görevlileri, hastane yönetimi ve yasal
kişiler olabilir. Hemşire karar verme rolünü yerine getirirken hastanın otonomisini göz
önünde bulundurmalı ve hastanın savunucu rolünü üstlenmelidir. Karar verme sürecindeki her
bir alternatifin kısa ve uzun süreli sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun kişiler
tarafından bütün alternatifler değerlendirilerek bir karar verilmelidir. Değerlendirme
basamağında, hemşire verdiği kararları oluşturan temel çizgileri, kararın sonuçlarını
değerlendirmelidir. Eğer sonuçlar daha önceki benzer bir durum karşısında yararlı olmadıysa,
hemşirelik inanç ve değerleriyle uyuşmuyorsa, hemşire etik kararını uygulamadan önce başka
alternatifler seçmelidir.
Sonuç olarak; sosyolojik olarak bir uğraşın meslek olmasını sağlayan ölçütlerin en
önemli olanı, o mesleğin etik ilkelerinin belirlenmiş olması gerekir. Etik hemşirelerin
bireylere saygılı olmalarını, hastayı bilgilendirmelerini ve rızalarını korumalarını, zarar
vermemelerini, hastanın yaşam kalitesini korumalarını, zararı önlemelerini ve zararlı
durumları çıkarmalarını, hastaları için iyiyi yapmalarını, hizmetlerinde riskleri en aza
indirmelerini ifade eder. Bu isteklerin karşılanması ve idealara ulaşılması öncelikler
arasındadır. Bunlar hemşirelik uygulamasında etik analize ve karar vermeye rehberlik eden
yükümlülükler arasındadır. Bunun yanı sıra insanlar, insanlar arasındaki anlaşmazlıkları
çözecek niteliklere sahip olmalıdır. Ayrıca, meslek mensuplarının eğitim ve deneyimleri
sorunlara çözüm için yeterli düzeyde olmalıdır. Aksi hâlde etik ikilemler ortaya çıkabilir.
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Uygulama Soruları
1) Hemşirelikte sıklıkla kullanılan etik kuramları açıklayınız.
2) Etik karar verme sürecinin aşamalarını açıklayınız.
3) Etik bir ikilemin yer aldığı gerçek ya da hayalî bir olgu tanımlayınız.
4) Hemşirelikte etik karar verme modellerini yararını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik kuramlar, etik ve ahlaki düşünce ve davranışların kaynağını ve işleyişini
anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. İki önemli kuram hemşirelik etiği açısından özel bir
önemi bulunmaktadır. Etik kuramlar ve etik karar verme modelleri; hemşirelerin etik karar
verme sürecinde doğru ve mantıklı bir sistem geliştirilmeleri konusunda yardımcı olmaktadır.
Dolayısı ile hemşirelerin etik kuralları bilmeleri ve etik karar verme sürecine tam olarak
katılmalarını sağlayacak cesarete sahip olmaları çok önemlidir. Bu bölümde etik karar verme
süreci açısından rehberlik sunulmakta ve zor kararların kişisel ve mesleki sonuçları ile başa
çıkma sürecinde yaklaşımlar önerilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi etik kuramlardan biridir?

a)

Faydacılık

b)

Retrospektif

c)

Prospektif

d)

Metaetik

e)

Betimleyici

2)

Aşağıdakilerden hangisi etik karar verme sürecinin ögelerinden biri değildir?

a)

Etik ikilemin tanımlanması

b)

Bilgi toplanması

c)

Uygun alternatifin seçilmesi

d)

Seçeneklerin tanımlanması

e)

Değerlendirme

3)

Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin etik karar vermesini etkileyen faktörlerden

biri değildir?
a)

Kişisel değerler

b)

Mesleki değerler

c)

Bireysel özellikler

d)

Politikalar ve yasalar

e)

Sağlık ekibi üyeleri ile etkileşimi

4)

“Sorunun çözüm yolunun bilindiği, fakat kurumdan ya da başka faktörlerden

kaynaklanan nedenlerle çözüm yolunun seçilemediği durum” aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Etik belirsizlik

b)

Etik ikilem

c)

Etik sorun

d)

Karar verme

e)

Genel yaklaşım
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5)

Aşağıdakilerden hangisi “Moser ve Cox’ un önerdiği etik kararlarda

hemşirenin dikkat edeceği noktalar” dan biri değildir?
a)

Hastanın iyilik durumu en üst düzeyde sağlanmalı

b)

Aile bireylerine destek sağlanmalı

c)

Hastane kuralları uygulanmalı

d)

Hemşirelik bakımının kalitesi geliştirilmeli

e)

Karar verilecek hastanın iyiliği için diğer hastanın iyilik durumları gözardı

edilmeli
6)

Aşağıdakilerden hangisi “Bakımda Etik ve Kültürel Çeşitlilik Açısından Karar

Verme Modeli” kullanırken sorulacak sorulardan biri değildir?
a)

Stratejileri araştırma nasıl olmalıdır?

b)

Değer çatışmaları hangi bağlamda ortaya çıkar?

c)

Değerlerin taşıdığı anlam nelerdir?

d)

Çatışmaların taşıdığı anlam nelerdir?

e)

Ne yapılması gerekir?

7)

Hemşirelik alanında sıklıkla kullanılan etik karar verme modellerini

açıklayınız.
8)

Karar verme süreci ile hemşirelik süreci aşamalarını karşılaştırarak irdeleyeniz.

9)

Hemşirelikte etik kuramların yeri ve önemini irdeleyiniz.

10)

Murphy ve Murphy’nin Etik Karar Verme Modeli’ni açıklayınız.

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) e, 4)c , 5) e , 6) a
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11. ETİK KURULLAR



Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr. Aylin Özakgül tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Etik Kurul
11.2. Etik Kurulların Tarihçesi
11.3. Etik Kurulların Yapısı
11.4. Etik Kurulların Genel İşlevleri
11.5. Etik Kurulların Yetki ve Sorumlulukları
11.6. Etik Kurulların Sınıflandırılması
11.7. Etik Kurullar ve Hemşirelik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etik kurul nedir?
2) Dünyada etik kurulların tarihi gelişimi nasıldır?
3) Türkiye’de etik kurulların tarihi gelişimi nasıldır?
4) Etik kurulların yapısı nasıldır?
5) Etik kurulların genel işlevleri nelerdir?
6) Etik kurulların yetki ve sorumlulukları nelerdir?
7) Etik kurullar nasıl sınıflandırılır?
8) Etik kurullarda hemşirelerin bulunmasının hasta birey / aile, toplum ve kurum
açısından önemini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Etik kurul

Etik kurulun tanımını
yapabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik kurul

Dünyada etik kurulların tarihi
gelişimini öğrenebilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik kurul

Türkiye’de etik kurulların tarihi
gelişimini öğrenebilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik kurul

Etik kurulların yapısını
kavrayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik kurul

Etik kurulların genel işlevlerini
anlayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik kurul

Etik kurulların yetki ve
sorumluluklarını öğrenebilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik kurul

Etik kurulların nasıl
sınıflandırıldığını öğrenebilmek

Okuyarak / Araştırarak

Etik kurul

Etik kurullarda hemşirelerin
bulunmasının hasta birey/aile,
toplum ve kurum açısından
önemini açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Etik



Tıbbi Etik



Tıbbi Araştırmalar



Etik Kurul



Hastane Etik Kurulu



Klinik Etik Kurul



Etik Danışmanlık



Hemşirelik
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Giriş
Etik kurul, etikle ilgili durumları/ süreçleri/ olayları geniş açılı bir bakışla gözden
geçirip değerlendiren, çeşitli üye profiline sahip oluşumlardır. (Yıldırım ve Kadıoğlu 2007).
Etik kurulların temel görevi çatışmaya neden olan etik ikilemlerin tanımlanması ve çözüm
önerileri getirilmesidir. (Demir 2011). Etik kurullar, toplumsal, mesleki ve kurumsal yapılarda
oluşan etik sorunları çözümlemek için kurulmuşlardır (Esin 2014). Temel işlevlerinden biri
danışmanlık ve diğeri ise denetleme yapmaktır (Yıldırım ve Kadıoğlu 2007). Etik kurullar
üstelenecekleri görevler doğrultusunda yaygın olan görevini belirten; Hastane Etik Kurulu,
Araştırma Etik Kurulu, Havyan Araştırmaları Etik Kurulu gibi bir ad ile birlikte kullanılırlar
(Demir 2011).
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11.1. Etik Kurul Tanımı
İlgili uğraş alanın uygulanması sırasında ortaya çıkan değer sorunlarının saptandığı,
tartışıldığı, bu sorunlara çözüm önerilerinin getirildiği örgütsel yapılardır. Temel görevi
çatışmaya neden olan etik ikilemlerin tanımlanması ve çözüm önerilerin getirilmesidir.
(Demir 2011).
Etik kurul yerine Etik Komite, Kurumsal İnceleme Kurulu, İnsan Denekleri Komitesi
gibi farklı isimlerde kullanılabilmektedir. (Esin 2014).
Etik kurul eğitim etkinliklerini düzenleme, kurumsal uygulamalara yönelik etik ilkeleri
ve politikaları belirleme, etik çatışma içeren sorunların çözümüne katkıda bulunma, etik
alanında danışmanlık yapma, sınırlı kaynakların kullanımına yönelik önceliklerin saptanması
ile ilgili ilkeleri belirleme, bilimsel bilgi üretimini farklı boyutlarıyla etik açıdan
değerlendirme gibi görevler üstlenebilir. Bu nedenle “etik kurul” terimi yaygın olarak
Araştırma Etik Kurulu”, “Hastane Etik Kurulu” vb. görevini belirten bir ad ile birlikte kullanılır. (Oğuz 1997).

11.2. Etik Kurulların Tarihçesi
11.2.1. Dünyada Etik Kurulların Tarihçesi
Tarihsel olarak özellikle klinik uygulamalarda uyulması gereken geleneksel sayılan en
eski etik kurallar bütünü Hipokrat Yeminidir (Erdemir 2011). Tıbbi araştırmalar için yazılı
etik kuralların olmadığı dönemlerde Hipokratik yaklaşım uzun yıllar etkisini göstermiştir
(Ulus 2007). Ancak daha sonra bazı denemelerin insanlar üzerinde yapılmakta olduğu ve
bunların yan etkilerinin olduğu görüldü. (Erdemir 2011). 1932 yılında Amerika Birleşik
Devletleri-ABD Kamu Sağlığı Servisi’nde başlatılan çoğunluğunu fakir ve zencilerden oluşan
sifilizli ve hastalığın doğal seyrini inceleyen Tuskegee çalışması 1972 yılında insanlar
üzerinde yapılan en uzun araştırma ve tedavi edici olmadığının fark edilmesi ardından
durduruldu (Erdemir 2011).
İnsanların yer aldığı araştırmalarda bazı temel etik kuralların konulması İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Nazi savaş suçlularının Nürnberg Savaş Mahkemeleri’nde yargılanması
sırasında dünyanın dikkat çekti (Erdemir 2011; Ulus 2007). (Ulus 2007). Dünya Tıp Birliği
1964 yılında klinik araştırma yapan hekimler için gerekli etik kurallar için Helsinki
Bildirgesi’ni yayınladı (Ulus 2007). Tuskegee Üniversitesi’nde ilk kez araştırma ve sağlık
hizmetlerinde Biyoetik Merkezi kuruldu. (Erdemir 2011).
1971 yılında ise hastane etik kurullarının temelini oluşturacak Katolik Sağlık
Merkezi’nde bir Tıp Ahlak Kurulu açıldı (Erdemir 2011). 1976 yılında ise ABD’nde etik
ikilemler dolayısıyla mahkemelere başvuruluyordu ancak mahkeme hastane etik kurullarında
çözülmesi yönünde karar vermişti (Demir 2011). Bu nedenle daha sonra 1977 yılında ABD’de
Montefiore Tıp Merkezi Biyoetik Kurulu oluşturdu (Erdemir 2011).
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1975’te Dünya Tıp Birliği insanlar üzerinde araştırma yapmayı düzenleyen kurullar
oluşturdu (Erdemir 2011). 1976 yılında New Jersey’de Hastane Etik Kurulları oluşturuldu.
Bugünkü anlamda etik kurul ise ilk kez 1983 yılında oluşturuldu (Erdemir 2011). 1975 de
Dünya Tıp Birliği tarafından hazırlanan Helsinki Deklarasyonu’nun 2008 yılında en son
düzenlenmesi yapılmış (Erdemir 2011) ve Helsinki Bildirgesi ilerleyen yıllarda gözden
geçirilerek, insanlarda yapılan, ilaç araştırması olsun olmasın bütün araştırmalarda üzerinde
durulması ve uyulması gereken ilkeleri içeren evrensel bir kılavuz olmuştur (Ulus 2007).
Ülkemizde de geçerli olan bu “İyi Klinik Uygulamaları Kılavuz’da” araştırma protokolünün
Bildirge’nin son şekline uygun olduğuna dair beyan istenmektedir. (Ulus 2007). Hastane etik
kurullarının ABD’de gelişmesinden sonra 1990’lı yıllarda Avrupa’da ve diğer ülkelerde bu
yapılanmalar oluşmaya başlamıştır (Demir 2011).

11.2.2. Türkiye’de Etik Kurulların Tarihçesi
Türkiye’de 1928 yılında Tababet ve Şuaabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,
1960 yılında Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve 1987 yılında Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu’nda konu ile ilgili maddeler bulunmaktadır. (Erdemir 2011). Ancak ülkemizde ilk
etik kurul kurulması girişimi 1986 yılında, araştırmalara onay vermek ve dış kaynaklı parasal
destek sağlamak amacıyla araştırmanın güvenirliğinin ön koşulu olarak etik kurul istenmesi
üzerine başlatıldı. (Karakaya ve Örs 1994). Türkiye’de araştırma etik kurulu anlamında ilk
kurullar 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Gülhane Askeri Tıp
Fakültesi’nde kuruldu (Kurt 2007).
Uluslararası standartlara uygun klinik araştırmalar yapmanın yasal temelleri ise 29
Ocak 1993 tarihinde “İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” ile oluşturuldu (Erdemir
2011). Yönetmelik ile ilaç araştırmalarında araştırma protokollerini inceleyip onay verecek
etik kurul (yerel etik kurul ve merkezî etik kurul) kurulması öngörülmüş, etik kurulların
oluşumu, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir (Ulus 2007). 1995 yılı sonunda Sağlık
Bakanlığı tarafından araştırmacı, gönüllü / denek, destekleyici, denetleyicilerin yetki ve yasal
sorumlulukları “İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu’nda” belirtildi (Erdemir 2011). Böylece
klinik araştırmayı düzenleyen esaslar belirlenmiş ve araştırmaların bilimsel ve etik olarak
yapılması sağlandı (Altıntaş 1999). Bu bağlamda Yerel Etik Kurullar ve Merkezî Etik
Kurullar kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı Etik Kurulları ise 2010 yılına kadar görev yapmıştır
(Erdemir 2011). Bunun nedeni T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2010/164
numaralı kararıyla 23.12.2008 tarih ve 27089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’in tümünün yürürlüğünü durdurması ve T.C.
Sağlık Bakanlığı’nın kendisine bu konuda yetki veren bir “kanun” olmadığı sürece düzenleme
yapamayacağını belirtmesidir. (http://www.tfd.org.tr/eski/klinikarastirma.htm)
Ekim 2010’dan itibaren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik
Değerlendirme Komisyonu, İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu olarak
yapılandırıldı (Erdemir 2011). Daha sonra Ege Üniversitesi ve diğer birçok üniversite kendi
kurullarını oluşturdu (Erdemir 2011). Kasım 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık
Genel Müdürlüğü Klinik Araştırmalar Şube Müdürlüğü’nü oluşturarak araştırmaları
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elektronik ortamda değerlendirmeye başladı ve Aralık 2010’da İyi Klinik Uygulamalar
Kılavuzu gözden geçirilerek tekrar yayınlandı (Erdemir 2011).
Avrupa Birliği Standartları ve İyi Klinik Uygulamalar çerçevesinde düzenlenen Klinik
Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ne (2010)
göre etik kurul; araştırmaya katılacak gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin
korunması; araştırmanın mevzuata uygun şekilde yapılmasının ve takip edilmesinin
sağlanması amacıyla araştırma protokolü, araştırmacıların uygunluğu, araştırma yapılacak
yerlerin yeterliliği ve gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu
kişilerden alınacak olurlar ve araştırmalarla ilgili diğer konularda bilimsel ve etik yönden
görüş vermek üzere Yüksek Sağlık Şurası bünyesinde, Bakan onayı ile İlaç Klinik
Araştırmaları Etik Danışma Kurulu ve İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Etik Danışma Kurulu
adları altında oluşturulacak kurullar olarak tanımlanır (Erdemir 2011).
26 Nisan 2011 tarihli 6225 sayılı yasa T.C. Sağlık Bakanlığı’na klinik araştırmalar
hakkında yeni düzenleme yapabilmesi için yetki verdi. Klinik araştırmalar hakkında
yönetmelik 19 Ağustos 2011 tarih ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.
(http://www.tfd.org.tr/eski/klinikarastirma.htm)

11.3. Etik Kurulların Yapısı
Etik kurulda kaç üyenin olması gerektiği tartışmalı olmakla birlikte ABD en az 5 üye,
İngiltere’de 8-12 üye bulunmaktadır. (Ulus 2007). Ayrıca kurulda kurum dışı ve mesleği
farklı üyelerin de bulunması gerekir. ABD’de bir üyenin kurumla ve bilimle ilişiksizlik olması
öngörülmektedir. İngiltere’de birisi sağlık hizmetleri ile bağıntısız olmak üzere en az iki
kurum dışı üye öngörülmektedir (Ulus 2007). Ülkemizde etik kurullar, en az biri sağlık
mesleği mensubu olmayan kişi ve biri de hukukçu olmak kaydıyla ve üyelerinin çoğunluğu
doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli sağlık mesleği mensubu olacak şekilde, en
az yedi ve en çok on beş üyeden oluşur. (http://www.tfd.org.tr/eski/klinikarastirma.htm).
Ayrıca kurumun yapısı gereği her alanda araştırma bilgisi olan birer uzman, hasta, hasta ailesi
ve avukat gibi bireylerden oluşur (Esin 2014).

11.4. Etik Kurulların Genel İşlevleri
Etik kurulların temel amacı; insanlıkla ilgili değerleri korumak, bilimsel bilgi üretimi
ve bunun sonuçlarıyla ilgilenmek, sağlıkla ilgili yasalar hazırlanırken tavsiyelerde bulunmak,
etik ilkelerden yola çıkılarak yasa yapılması durumlarında etkin rol oynamak, etik konusu ile
ilgili tartışmaları başlatmak (eğitim işlevi) ve bilimsel gelişmelerin neden olduğu tehlikelerin
farkına varan bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmaktır. (Karakaya ve Örs 1994).
Ülkemizde etik kurulların görevleri;
 Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmektir.

228

 Etik davranış ilkeleri konusunda karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak, önerilerde
bulunmaktır.
 Sağlıkla ilgili yasalar yapılırken, etkin rol oynamaktır.
 Kurumlarda etik ilkelere aykırılıkları saptamak ve gidermektir.
 Etik konusu ile ilgili tartışmaları halk arasında başlatmaktır.
 Bilimsel gelişmelerin fayda ve zararları konusunda bilinçli bir toplum
oluşturmaktır.
 Teknolojik gelişmelerin neden olduğu etik sorunları gidermek, gönüllü/denek ve
araştırmacı haklarının çatıştığı hâllerde, araştırma önerilerinin incelenmesi ve denetimidir.
 Psikiyatrik vakalar, çocuklar, zihinsel engelliler, tutuklular ve askerler gibi özel
grupların denekliğinden doğacak etik sorunları gidermektir.
 Etik konularda seminer, eğitim, danışmanlık yapmaktır.
 Etik sorunlar ve giderme yöntemleri ile ilgili yasal bilgilendirme çalışması
yapmaktır.
 Etik konularda standartları belirlemek, kurula getiren konularla ilgili geriye ve
ileriye dönük çalışma yapmaktır. (Karakaya ve Örs 1994; Kurt 2007; Şentürk 2013).

11.5. Etik Kurulların Yetki ve Sorumlulukları
Günümüzde insanlar üzerinde yapılacak denemelerle ilgili projeler etik kurulları onayı
ile hayata geçirilmektedir (Erdemir 2011). İnsan üzerinde araştırma yapılabilmesi için etik
kurul onayı yasal ve etik bir gerekliliktir (Erdemir 2011). Etik kurulların, onay verdikleri tıbbi
araştırmaların yürütülmesi sırasında çalışmaların seyrini izleme ve gerekli gördükleri
durumlarda çalışmaları durdurma yetkileri ve sorumlulukları vardır. Ayrıca ulusal ve
uluslararası etik normların uygulanmasını sağladıkları için hem araştırmacıları hem de
kurumları korumuş olurlar. (Ulus 2007).
Etik kurulların yetki ve sorumlulukları;
 Araştırmaya katılan hasta ve sağlıklı gönüllerin haklarını, güvenliğini, sağlığını,
esenliğini koruyarak garanti altına almaktır.


Kuruluş/ kurumların imajının ve saygınlığını korur



Sorumluluk, kabahat ve suçu paylaşır.

 Kamuoyunun endişesini azaltır. Tıbbi araştırmalara kamusal destek ve ilginin
sürdürülmesini sağlar.
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Güvenirliği sağlayarak, bilimsel sahtekârlığı engeller.



Maskeli pazarlama taktiklerini önler.



Ciddi tersliklerden haberdar olur.



Yüksek normların oluşmasını sağlar (Altıntaş 1999; Ulus 2007; Erdemir 2011).

11.6. Etik Kurulların Sınıflandırılması
Etik kurulların, üyelerine (meslekler), işlevlerine/ çalışmalarına ve bulundukları
kuruma göre çeşitli sınıflandırılmaları yapılmaktadır (Karakaya ve Örs 1994; Erdemir 2011).
a. Mesleklere göre: Cerrahi Etik Kurulu, Hemşirelik Etik Kurulu… gibi (Erdemir
2011).
b. İşlevlerine / Çalışmalarına göre: Hastane Etik Kurulları, Araştırma Etik Kurulları
(Erdemir 2011).
c. Bulundukları kurumlara göre:
1. Sağlık Bakanlığı Etik Kurulları
1.1. Merkezî Etik Kurullar
1.2. Yerel Etik Kurullar (Erdemir 2011).
2. Üniversite Etik Kurulları
2.1. Bilimsel Araştırma ve İnceleme Kurulları
2.2. Tıbbi/Klinik Araştırmalar Etik Kurulları
2.3. Danışmanlık Etik Kurulları
2.4. Hastane Etik Kurulları (Erdemir 2011).

11.6.1.
Bulundukları
Sınıflandırılması

Kurumlara

Göre

Etik

Kurulların

Ülkemizde İlaç Araştırmaları Yönetmeliği’nde “Yerel Etik Kurul” ve “Merkezi Etik
Kurul” olarak adlandırılır (Ulus 2007). Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı düzeyinde bir
merkezî etik kurula bağlı bazı il ve bölgelerde Yerel Etik Kurullar bulunmaktadır (Karakaya
ve Örs 1994). Kurulun tıbbi araştırmaları incelemesi ve onaylaması nedeni ile “Araştırma Etik
Kurulu” olarak da adlandırılmaktadır. (Ulus 2007).
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11.6.1.1. Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu
11.6.1.1.1. Merkezî Etik Kurul
Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu ilaçla yapılacak klinik araştırma isteğinin
incelenebilmesi, klinik araştırmaları ve çalışmaları etik açıdan değerlendirilmesi ve kontrolü
amacı ile Sağlık Bakanlığı’nca teşkil edilen kuruldur (Altıntaş 1999).
Amacı: Bilimsel yöntem ve toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak klinik
ilaç araştırmalarında yer alan gönüllülerin/ hastaların esenliğini ve haklarını korumaktır
(Erdemir 2011).
Görev/ Sorumlulukları: Bu kurulun görevi; yerel etik kurullar tarafından Bakanlığa
sunulan klinik araştırmaların dokümanlarını incelemek ve gerekçeli kararı bildirmektedir
(Altıntaş 1999).
İşlevleri: İlgili düzenleyici kurumlara ilgili yasaları gerektirdiklerine, başvuranlara ve
topluma uygun olarak hareket etmektir (Erdemir 2011). Helsinki Deklarasyonu’na uygun
şekilde hareket ederek ve İyi Klinik Uygulamalarına ilişkin uluslararası standartları takip
ederek, sunulan çalışmaların etik özelliklerine ilişkin tam zamanında, kapsamlı ve bağımsız
incelemeler sağlar (Erdemir 2011).

11.6.1.1.2.Yerel Etik Kurullar
Araştırmayı yapacak kurum ve kuruluşlarda oluşturulan ve Sağlık Bakanlığının
hazırladığı ilaç araştırmaları hakkındaki yönetmelikte belirtilen işlevleri yürüten kurullardır
(Karakaya 1994).
Amacı: İlaç ve klinik araştırmaların uygulamalarını hazırlanan protokol ve belgeleri
incelemek, değerlendirmek, uygulanıp uygulanamayacağına gerekçeli olarak karar verme ve
kontrol etmektir. (Karakaya 1994).
Görev / Sorumlulukları: Merkezî etik kurul araştırmaya başlama izni verildikten
sonra izlemek, kontrol etmek ve gerektiğinde durdurmak hakkı o araştırmanın yapıldığı yerel
etik kurullara verilmiştir (Altıntaş 1999).
İşlevleri: Araştırmayı yapacak kurum ve kuruluşlarda oluşturulan ve Sağlık
Bakanlığının hazırladığı ilaç araştırmaları hakkındaki yönetmelikte belirtilen işlevleri yürüten
kurullardır. (Karakaya 1994).

11.6.1.2. Üniversite Etik Kurulları
11.6.1.2.1. Bilimsel Araştırma ve İnceleme Kurulları
Amacı: Gönüllüler üzerinde yürütülecek bilimsel araştırmaları etik yönden
değerlendirip, etik ve bilimsel açıdan bağımsız olarak karar vermek ve görüş bildirmektir.
(http://etikkurul.istanbul.edu.tr)
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Görev/ Sorumlulukları: Bu kurulun sorumlulukları öncelikle araştırmaya katılacak
gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunmasını sağlamak ve mevzuata ve evrensel
kriterlere uygun şekilde bilimsel araştırma yapılmasını temin ve takip etmek ayrıca etik
yönden görüş bildirmektir. (http://etikkurul.istanbul.edu.tr)
İşlevleri: Kurul; faaliyet konuları bakımından üniversite ve bakanlık emir ve
talimatlarına tabi olmayan, faaliyet alanına ilişkin olarak ulusal / uluslararası geçerli bilimsel
kriterler ve mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapar. (http://etikkurul.istanbul.edu.tr)

11.6.1.2.2. Tıbbi/Klinik Araştırmalar Etik Kurulları
Amacı: Araştırmanın bilimsel yönü ve toplumun endişelerini göz önünde
bulundurarak, klinik araştırmalarda yer alan gönüllülerin haklarını, güvenliğini ve esenliğini
korumaktır (http://etikkurul.istanbul.edu.tr). İnsanlara uygulanan araştırmalarda gönüllüyü
korumak için adalet, insana saygı, zarar vermeme ve özel yaşamın gizliliği olmak üzere dört
temel etik ilke esas alınır. Bu ilkeler doğrultusunda gönüllülerin hakları güvenliği ve esenliği
bilimin ve toplumun çıkarlarından önde tutulur (Altıntaş 1999). Bu doğrultuda araştırma
protokollerinin etik kurallara ve yasalara uygunluğunu kontrol etmek ve uygun olmayanların
yeniden gözden geçirilmesini sağlamaktır (Erdemir 2011).
Görev / Sorumlulukları: Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun temel görevi tıbbi
araştırmalarda katılımcıların haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumaktır. Etik kurullar
araştırma sorumlusunu ve araştırıcıların uygunluğunu, çalışmanın bilimsel geçerliliğini,
çalışma protokolünün ve yöntemlerin uygunluğu, araştırmanın nitelendirilmesinin doğruluğu,
bilgilendirilmiş olur formun uygunluğu, araştırma bütçesinin uygunluğunu değerlendirir.
(Ulus 2007). Araştırma etik kurullarının kararları, araştırmayı “kabul” ya da “ret” şeklinde
olup, araştırmaları yasaklama ve durdurma gibi sonuçlar doğurmaktadır ve verdikleri kararlar
bağlayıcıdır (Kurt 2007; Demir 2011). Etik kurullar, kurum içinde araştırma etik değerlerini
yücelten, bu değerleri içine sindiren sorumlu araştırmacı kültürünün yerleşmesine eğitim
çalışmaları ile de katkıda bulunur. (Ulus 2007).
İşlevleri: Hem insan sağlığını ve insan haklarını korur, hem de bilimin ve toplumun
çıkarlarının üzerinde deney yapılacak hasta veya kişinin sağlığı ile ilgili yararlarının üzerinde
olmamasını ve deneklerin gelişigüzel kullanımının önlenmesini sağlar (Erdemir 2011).
Katılımcılar için etik ve hukuki denetim yaparlar (Erdemir 2011). Etik kurul, güncel Helsinki
Bildirgesi’ne uygun şekilde, iyi klinik uygulamalarına ilişkin standartları ve ilgili mevzuatı
takip ederek, sunulan araştırmaların etik ve bilimsel özelliklerine ilişkin tam zamanında,
kapsamlı ve bağımsız inceleme sağlar. (http://etikkurul.istanbul.edu.tr). Bu kurullar yasal
çerçeveleri belli olan ve araştırmaları sadece etik yönden değil bilimsel yönden de inceleyen
kurullardır (Demir 2011).
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11.6.1.2.3. Danışmanlık Etik Kurulları
Amacı: Ülke vatandaşları için gereksinim doğrultusunda bilim ve sağlık politikaları
üretmek amacındadır. (Demir 2011).
Görev/ Sorumlulukları: Bazı ülkelerde Hastane Etik Kurulları/Klinik Etik Kurullar
danışman kurul olarak görev yapmaktadır. (Demir 2011). Bu bağlamda Hastane Etik
Kurulları/Klinik Etik Kurulların danışman ve destek verici olarak görevleri artmıştır. (Demir
2011).

11.6.1.2.4. Hastane (Klinik) Etik Kurulları
Amacı: Hastane etik kurulları içinden çıkılması güç sorunları dikkatli ve etkili bir
biçimde ele almak, tanıya yardımcı olmak, danışmanlık yapmak, bireysel olarak verilen hasta
bakım kararlarında etik ve öteki yargılar açısından gözden geçirmek, kendisine önerilen etik
konularda ileriye dönük hedefler bulmak amacını taşırlar (Elçioğlu 2001).
Görev/ sorumlulukları: Sağlık çalışanlarının ve hastaların uygulamada karşılaştıkları
etik ikilemleri çözmeye yardımcı olur (Demir 201; Erdemir 2011).
İşlevleri: Genel olarak hastane etik kurullarının işlevleri etik eğitimi, sağlık kurumu
için politika ve rehber geliştirme ve etik danışmanlık hizmetleri olarak sıralanmaktadır (Demir
2011). Tıbbi uygulamalardan doğan etik sorunları incelemektir (Karakaya ve Örs 1994).
Hastane etik kurullarının işlevleri arasında küçük yaştaki hastaların sorunları, ciddi hastalığı
olan hastalar ya da bilinçsiz durumdaki hastalar için izin alınması, hastanın gizliliğinin
korunması, engelli yeni doğanların bakılması, sağlık çalışanlarının hastaneye ve hastalara
karşı olan sorumluklarından doğan anlaşmazlıklar, yaşamı sürdürme kararları, sağlık
bakımının sağlanması gibi pek çok etik sorunun çözümü yer almaktadır (Elçioğlu
2001).Ayrıca hastane etik kurullarından hasta ile ilgili etik konsültasyonlar da
istenebilmektedir. (Elçioğlu 2001). Bu kurulların hastanede gereksinim duyulan konularda
etik rehber oluşturma, kurum politikası geliştirme ve sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta
yakınlarına etik eğitimi verme gibi işlevleri de vardır. (Demir 2011).
Hastane Etik kurullarının alt kurulları;


Biyomedikal Etik Kurul,



Cerrahi Etik Kurulu,



Hemşirelik Etik Kurulu ve



Araştırma Etik Kurulu’dur (Karakaya ve Örs 1994) .

Her bir kurulun üyeleri, yapılanmaları, amaçları, görev/ sorumlulukları ve işlevleri
farklıdır (Karakaya ve Örs 1994) .
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11.7. Etik Kurullar ve Hemşirelik
Sağlık bakımı gereksinimi/ kurumlar arttıkça etik kurulların; eğitim, politika yapma,
konsültasyon vb. işlevleri olmuştur. Hemşireler klinik sorunlar olduğunda, neden/ gerekçeleri
anlamada yardımcı olabilir, tüm en iyi seçenekleri tanımlar ve etik ilkeler ile seçenekler
arasından en uygun eylemi seçer, kararları değerlendirebilir. Hemşirelerin kişilerarası
iletişimde kuvvetli alt yapısı, hasta ve ailesi hakkında tartışmada eşsiz bilgisi ile katkıda
bulunur ve etik kurul grup dinamiklerini kolaylaştırır. Hemşireler aynı zamanda politika
yapıcı olarak önemli role sahiptir. Sıklıkla etik konular hakkında gereksiniminden ortaya
çıkan belirlenen politikaları oluştururken yardımcı olabilir ve var olan politikalarda
değişiklikler önerebilir (Taylor, Lillis ve LeMone 2001).
Hemşirelik Etik Kurulları hemşirelerden oluşmuştur. Hemşireliğe ilişkin bakım ile
ilgili sorunlar ve hasta/ ailesine bilgi verme, eğitim sorunları, personel politikaları,
meslektaşlar ve disiplinler ile ilgili sorunları çözümler, çözümleyemediğini bir üst kurul olan
Hastane Etik Kurulu’na götürür. Hastane Etik Kurulu’nda hemşirenin hastasının haklarını
savunma görevi unutulmamalıdır. Hemşire hasta ile ilgili sorunlarda; hasta savunuculuğu rolü
doğrultusunda konu ile ilgili bilgilenmiş olarak, kurulu aydınlatmalı ve hastasını koruma
sorumluluğunu üstlenmelidir. (Şentürk 2013).
Türkiye’de her etik kurulda hemşire üye bulunmasa da bazı kurumlarda hemşire üyeler
bulunmaktadır ve ayrıca hemşirelik fakültelerinde hemşirelik araştırmalarının uygunluğunu
değerlendirmek amacıyla etik kurullar kurulmaya başlanmıştır. Örneğin: Türk Tabipler Birliği
Etik Kurulu’nda emekli hemşire öğretim üyesi Prof. Dr. Nurgün Platin 1994 yılından itibaren
etik kurul üyesi olarak bulunmaktadır (http://www.ttb.org.tr/index.php/Etik-Kurul/etik-uye1375.html) . Ege Üniversitesi Bünyesinde Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Etik Kurulu
kurulmuş olup Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda hemşire
öğretim üyesi bulunmaktadır (http://hemsirelik.ege.edu.tr/d-1515/Etik.html). Ayrıca Sakarya
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Klinik
Araştırmalar
Etik
Kurulu’nda
(http://www.tip.sakarya.edu.tr/tr/icerik/11170/37465/uye-listesi) hemşire öğretim üyesi
bulunmaktadır.
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Sonuç
Tıbbi araştırmanın başlaması ve yürütülmesi sırasında, hastanın araştırıcı elinde
kötüye kullanılmamasını, insan katılımcının haklarının korunmasının güvence altına
alınmasını ve araştırmanın yerleşmiş evrensel bilimsel ve etik kurallara uygunluğunu
değerlendirmek için tıbbi araştırmaların araştırıcı dışında bir kurul tarafından incelenmesi ve
onaylanması gerekir. (Ulus 2007). Klinik araştırmalarda etik kuralların uygulanması ve
kontrolü ülkemizde Yerel Etik Kurullar ve Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu’nca yapılır (Altıntaş
1999). Ayrıca üniversitelerde yer alan Etik Kurullar da bulunmaktadır.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları:
Erdemir, A. D; Tıpta Etik ve Deontoloji Yirmi Birinci Yüzyılda, İstanbul, Nobel Tıp
Kitapevleri, 2011.
Şentürk, Selva; Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler, İstanbul,
Nobel Tıp Kitabevleri, 2013.
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Uygulama Soruları
1) Etik kurulların geçmişten günümüze kaydettiği aşamaları değerlendiriniz.
2) Ülkemizdeki etik kurulların yapısını tartışınız.
3) Hemşirelerin etik kurulda bulunmasının önemini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik kurulların ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde insan hakları ve
evrensel insan değerlerinin güvence altına alınması, bu doğrultuda hastaların bakım ve
tedavilerinde karşılaşılan değer çatışmalarının çözümlenmesi ve araştırmalara katılan gönüllü
/ deneklerin haklarının korunmasında rehberlik, danışmanlık ve politika oluşturma gibi önemli
işlevleri bulunmaktadır. Etik kurul yapısında çeşitli üyelerin bulunması, sorunu çözümlerken
farklı bakış açısı sağlamaktadır. Etik kurullar sıklıkla “Araştırma Etik Kurulu” olarak
bilinmesine rağmen “Bilimsel Araştırma ve İnceleme Kurulları”, “Danışmanlık Etik Kurulu”
ve “Hastane Etik Kurulu” olarak farklı türleri bulunmaktadır. Ülkemizde araştırmalara onay
vermek ve dış kaynaklı parasal destek sağlamak amacıyla araştırmanın güvenirliğinin ön
koşulu olarak etik kurul istenmesi üzerine başlatılan ilk etik kurul kurulması girişiminden bu
yana etik kurulların işlevlerinde artma görev/ sorumluluklar getirmiştir. Günümüzde etik
kurullarda hemşirelerin bulunması ve hemşire etik kurullarının olması hemşirelerin hasta
hakları savunuculuğu rollerinin öneminin anlaşıldığını göstermektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi etik kurulların görevleri arasında yer almaz?
a) Sınırlı kaynakların kullanımına yönelik önceliklerin saptanması ile ilgili ilkeleri
belirleme
b) Etik çatışma içeren sorunların çözümüne katkıda bulunma
c) Kurumsal uygulamalara yönelik etik ilkeleri ve politikaları belirleme
d) Araştırma yaparak bilimsel bilgi üretme
e) Etik alanında danışmanlık yapma
2) Aşağıdakilerden
nedenlerinden biri değildir?

hangisi

Türkiye’de

ilk

etik

kurul

kurulması

girişimi

a) İnsanın bireyselliğine önem verilmesi
b) Araştırmalara onay verilmesi
c) Dış kaynaklı parasal destek sağlanması için ön koşul olarak istenmesi
d) Araştırmanın güvenirliğinin ön koşulu olarak istenmesi
e) Uluslararası etik normların uygulanması
3) Türkiye’de Araştırma Etik Kurulu anlamında ilk kurullar hangi yılda
kurulmuştur?
a) 1966
b) 1976
c) 1986
d) 1996
e) 1997
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4) Aşağıdaki özelliklerden hangisi Etik kurul sınıflandırmasına ait değildir?
a) Meslek Üyelerine göre
b) İşlevlerine Göre
c) Bulundukları kuruma göre
d) Ulusal/uluslararası olmasına göre
e) Çalışmalarına göre
5) Aşağıdakilerden hangisi Hastane Etik Kurullarının alt kurullarından biri değildir?
a) Cerrahi Etik Kurulu
b) Merkezi Etik Kurul
c) Hemşirelik Etik Kurulu
d) Araştırma Etik Kurulu
e) Biyomedikal Etik Kurul
6) Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreçte etik kurullar kurulmadan önce klinik
uygulamalarda uyulması gereken ve geleneksel sayılan en eski etik kurallar bütünüdür?
a) Hipokrat Yemini
b) Florence Nightingale Hemşirelik Andı
c) Nürnberg İlkeleri
d) Helsinki Bildirgesi
e) Lizbon Bildirgesi
7) Ülkemizde “İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” ile uluslararası standartlara
uygun klinik araştırmalar yapmanın yasal temelleri hangi yılda oluşturulmuştur?
a) 29 Ocak 1987
b) 29 Ocak 1990
c) 29 Ocak 1993
d) 29 Ocak 1997
e) 29 Ocak 2000
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8) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde etik kurullarda yer alması gereken kişi
sayısıdır?
a) 1-6
b) 3-9
c) 5-12
d) 7-15
e) 10-17
9) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı Etik Kurullarının alt kurullarından
biridir?
a) Bilimsel Araştırma ve İnceleme Kurulları
b) Yerel Etik Kurullar
c) Tıbbi/Klinik Araştırmalar Etik Kurulları
d) Danışmanlık Etik Kurulları
e) Hastane Etik Kurulları
10) Aşağıdakilerden hangisi Tıbbi/Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının görev ve
sorumlulukları kapsamında değerlendirdikleri unsurlardan biri değildir?
a) Araştırma sorumlusunu ve araştırıcıların uygunluğunu
b) Çalışmanın bilimsel geçerliliği
c) Bilgilendirilmiş olur formu
d) Araştırma bütçesinin uygunluğu
e) Klinik uygulamalarda karşılaşılan sorunların nedenleri

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) d, 5) b, 6) a, 7) c, 8) d, 9) b, 10) e
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12. HEMŞİRELİKTE TEKNOLOJİ VE ETİK*

*

Bu bölüm, Doç. Dr. Hatice Kaya tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sağlık Bakım Teknolojisi Kavramı Tanımı
12.2. Teknolojik Gelişmelerin Hemşireliğe Yansımaları
12.3. Teknolojinin Yararları ve Zorlukları
12.4. Yaşam Desteğinin Kısıtlanması ya da Sonlandırılması
12.5. Bilişim Teknolojisi, Gizlilik, Mahremiyet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık bakım teknolojisi kavramı tanımlayınız.
2) Teknolojik gelişmelerin hemşireliğe yansımalarını tartışınız.
3) Sağlık bakım sisteminde teknolojinin yararları ve zorluklarını tartışınız.
4) Yaşam desteğinin kısıtlanması ya da sonlandırılmasında teknolojinin yerini
tartışınız.
5) Bilişim teknolojisinin hemşirelik uygulamalarındaki önemini açıklayınız.
6) Bilişim teknolojisini kullanırken hemşirelerin dikkat emesi gereken noktaları
açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hemşirelikte

Sağlık bakım teknolojisi kavramını

Teknoloji ve Etik

tanımlamak

Hemşirelikte
Teknoloji ve Etik

Teknolojik gelişmelerin hemşireliğe

Hemşirelikte
Teknoloji ve Etik

Sağlık bakımı sisteminde teknolojinin

Hemşirelikte
Teknoloji ve Etik

Yaşam desteğinin kısıtlanması ya da

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak / Araştırarak

Okuyarak / Araştırarak

yansımalarını açıklamak
Okuyarak / Araştırarak

yararları ve zorluklarını yorumlamak
Okuyarak / Araştırarak

sonlandırılmasında ve teknolojinin
yerini yaşanan ikilemleri açıklamak

Hemşirelikte
Teknoloji ve Etik

Bilişim teknolojisinin hemşirelik

Hemşirelikte
Teknoloji ve Etik

Bilişim teknolojisini kullanırken

Okuyarak / Araştırarak

uygulamalarındaki önemini açıklamak
Okuyarak / Araştırarak

hemşirelerin dikkat emesi gereken
noktaları açıklamak
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Anahtar Kavramlar


Adalet



Bilişim teknolojisi



Etik



Hemşirelik teknolojisi



Gizlilik



Mahremiyet



Sağlık bakımı sistemi



Sağlık bakım teknolojisi



Yaşam desteği



Yarar sağlama



Zarar vermeme
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Giriş
Çağımızın teknoloji çağı olması nedeniyle hemşirelerin teknolojiyi yakından takip
etmeleri ve uygulamalarında etkili bir şekilde kullanmaları önemli bir gereksinim olarak
ortaya çıkmıştır. Teknoloji hemşirelik eğitimi, uygulamaları, yönetimi, araştırmaları kısacası
hemşireliğin olduğu her alanda vardır. Bu bağlamda ele alındığında sağlık bakım
teknolojisinin sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, bakım ve tedavi uygulamalarında
önemli bir yeri vardır. Ancak sağlık bakım teknolojisinin yaygın kullanımı bakım kalitesini,
etkililik ve verimliliği artırmasına rağmen, karar verme, kaynakların paylaşımı, yaşam ve
ölüme ilişkin önemli etik sorunları da gündeme getirebilmektedir.
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12.1. Sağlık Bakım Teknolojisi Kavramı
Dünya Sağlık Örgütü “teknoloji” kavramını “sağlık teknolojisi” anlamında ele alarak;
“Bir sağlık probleminin çözümüne önemli katkıda bulunabilen, kullanıcılarıyla birlikte
metotların, tekniklerin ve donanımın bir birleşimidir” şeklinde tanımlamaktadır.
Sağlık teknolojisi; sadece ileri teknolojilerin kullanıldığı alet ve makinelerle değil,
herhangi bir alet kullanmadan sadece konuşma yoluyla veya ellerle uygulananlar da dâhil
olmak üzere, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti / ürünü üretmek ve arz etmek / vermek
amacıyla başvurulan, sağlıkla ilgili her türlü felsefe, sistem, düşünce, metot, uygulama ve
benzeri teknikler ile bazı teknikleri sağlık donatımı ve ilaçlar yardımıyla uygulamaya imkân
veren teknolojik uyarlamaların tümünü ifade eden bir kavram, deyim ve nitelemedir.
Sağlık Bakım Teknolojisi sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesinde uygulanan;


Önleyici,



Tanı koyucu,



Tedavi edici,

 Bakım ve rehabilite edici yöntem ve uygulamalarla, bunları kullanan bireylerin
koordineli bir şekilde bütünleşmesi demektir. Kısacası teknoloji, bilimin uygulamaya
aktarılmasıdır.
Hemşirelik Teknolojisi; sağlığı geliştirmek, sürdürmek, hastalıklardan korumak,
başedebilmek ve bakım verebilmek amacı ile bireye yardım etmede özellikle hemşireler
tarafından kullanılan metot / uygulamalar anlamına gelir.
Teknoloji hemşireliği öncelikli olarak etkileyen güçler arasında yer almaktadır.
Günlük ve mesleki yaşama giren teknoloji, doğru ve etkin kullanımıyla tüm sağlık bakımı
alanlarında etkili ve verimli hizmet sunma olanağı sağlamakta, hemşirelikte de gerek eğitimde
gerek uygulama alanlarında giderek önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda hemşireler
teknolojiyi, hemşirelik uygulamalarının temel yapı taşı olarak kabul etmekte ve etkili olarak
kullanabilme konusunda bilgi, beceri ve tutuma sahip olmanın gerekli olduğunu
vurgulamaktadırlar.
Teknoloji gelişip ilerledikçe hemşirelik uygulamaları da gelişmiş ve genişlemiştir. Bu
değişim içerisinde hemşirelik, yaşamları teknolojiden etkilenen hasta bireyin ve ailenin
bakımında bireylerin gereksinimlerine duyarlı ve insan odaklı olarak kalmaktadır. Bakım ve
teknolojiyi birleştirmek, birey ve ailesinin gereksinimlerini de dengeli bir şekilde ele almak
hemşirelerin uygulama alanlarında karşılaştıkları güçlüklerdir. Yeni teknolojiler kullanıldıkça
bu uygulamalara ilişkin yeni sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
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12.2. Teknolojik Gelişmelerin Hemşireliğe Yansımaları
Hemşirelikte teknoloji hemşirelik eğitimi, uygulamaları, yönetimi ve araştırmalarının
her alanında vardır. Bunlara örnek verecek olursak;


Elektronik hasta kayıtları,



Kanıt temelli uygulamalar,



Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı,



Bilgisayar destekli uzaktan eğitim

 Modern bakım ürünleri, araç gereçleri; monitörler, infüzyon pompaları,
yüksekliği ayarlanabilir yataklar, güvenli kateterler, modern yara bakım ürünleri, elektronik
ölçüm araçları vb. alanlarda teknolojinin yansımaları belirgindir.
Hemşirelik teknolojileri günden güne daha kapsamlı ve gelişen bir yapı
göstermektedir. Hemşireler görme, dokunma, hissetme gibi duyularını kullanmanın yanı sıra
artık bireye ait değişimleri monitörlerden daha hızlı ve güvenilir şekilde elde
edebilmektedirler. Örneğin; hemşireler önceleri hastaların mental durumu, deri rengindeki
değişimleri gözlemler ve değişimi doğrulamak için kan gazına bakarak hastanın
oksijenlenmesiyle ilgili karar verirlerdi. Şimdi ise pulse oksimetre ile klinik semptomlar
görülmeden de hastanın oksijenlenmesini değerlendirmek mümkün olmaktadır. Ayrıca
intravenöz infüzyon pompalarının alarmları, yatak başı çağrı sistemleri, mavi, pembe ya da
siyah kod sistemleri, ventilatör alarmları gibi uyarı sistemleri kullanılarak bakım verilen
bireyleri koruyucu önlemler alınabilmektedir. Barkod sistemi kullanılarak hazırlanan hasta
bileklikleri sayesinde yanlış tedavi uygulamaları önlenebilmektedir. Dolayısıyla hemşireler
teknolojiyi kullanarak, yanlış tedavi, hastane enfeksiyonları, basınç yaraları, düşmeler gibi
pek çok tıbbi hatayı önleyebilmektedirler. Bunlara ek olarak teknolojinin zaman ve
kırtasiyecilik yükünü azaltma, hemşirelik uygulamalarını kolaylaştırma, hemşirelik bakım
kalitesini arttırma, hemşirelik araştırmalarına kaynak oluşturma, diğer sağlık ekibi üyeleriyle
iletişimi sağlama, hemşire için yasal belge oluşturma gibi yararları da bulunmaktadır.
Hemşireler, birey ve ailenin fiziksel, emosyonel rahatlığı ve desteğini sağlamak
amacıyla güvenli, etkili ve kaliteli bakım girişimlerini gerçekleştirmeyi hedefler. Bu nedenle
bakımda kullanılan teknolojik ürünlerin yararlı/etkin olup olmadığını saptamada ve
değerlendirmede anahtar rol üstlenmeli, hangi teknolojik ürünün kapsamlı bir şekilde
kullanılacağına ve destekleneceğine hangilerinin ise kullanılmayacağına karar
verebilmelidirler.
Kapsamlı bir teknoloji değerlendirilmesinde teknolojinin;


Uygulanabilirliği,



Kullanılabilirliği,
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Güvenirliği,



Etkililik,



Etkinlilik,



Maliyet/ekonomik yarar,



Sosyal yönü,



Yasal yönü,



Etik ve politik yönleri önem kazanmaktadır.

12.3. Teknolojinin Yararları ve Zorlukları
Geçtiğimiz yüz yıl içerisinde yeni ilaçlar, yeni cerrahi yöntemler, makine ve
ekipmanlar, tanısal işlemler, özel tedaviler, gen teşhisi ve tedavisi keşfedilmiş ve insanların
sağlıklı kalmaları için daha fazla bilgi sahibi olunmuştur. Yeni girişimler hayat kurtarmakta,
yaşam kalitesini yükseltmekte, acıları hafifletmekte ve bazı hastalıkların görülme
olasılıklarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Günümüz teknolojisi kalbin durduktan sonra tekrar
çalışmaya başlamasını, insanların solunum cihazları aracılığıyla soluk alıp vermelerini, ilaçlar
ve diğer girişimlerle bireyin hastalıkla mücadele etmesini, hastalıklı kısımlarının ameliyatla
alınmasını, hatta düzgün çalışmayan veya hastalıklı hayati organların değiştirilmesini
mümkün kılmaktadır.
Teknolojiyle ilgili konular söz konusu olduğunda bazen yarar sağlama ve zarar
vermeme ilkeleri birbirleriyle çelişebilmektedir. Bireye yarar sağlamak amacıyla kullanılan
bazı teknolojiler bireyin çok fazla acı çekmesine de yol açabilir. Böyle bir acıya neden olmak
zarar vermeme ilkesine aykırıdır. Bazen örneğin; ameliyattan kaynaklanan acı veya
kemoterapinin yan etkileri gibi durumlarda bu, tedavinin bir parçası olarak kabul edilir.
Sonunda birey iyileşme beklentisi olduğu için bu rahatsızlığa katlanmayı kabullenir. İyileşme
veya bedensel fonksiyonların düzelmesi yönündeki beklenti çok düşükse ya da hiç yoksa
önemli olan soru, teknolojinin yol açacağı zararın onun kullanılmasıyla amaçlanan faydayı
aşıp aşmayacağıdır. Teknolojiye bağlı acılar, hem birey hem de ailesi açısından fiziksel,
ruhsal ve duygusal unsurlar içerebilir. Teknolojinin kullanımıyla ilgili verilen kararlar fiziksel
zarar verebildiği gibi, etkileri devam eden bu kararların bilinmeyen sonuçlarıyla yaşamak da
acı verebilir. Böyle durumlarda birey ve ailesine bilgi verilmeli ve beraber karar verilmelidir.
Teknoloji ile ilişkili sağlık bakım giderleri ekonomik faktörler ile ilişkili tartışmaları
da gündeme getirmektedir. Bu bağlamda adalet ilkesi belirli bir girişimin bir hastaya sınırlı
şekilde yararlı olduğu veya hiç yararlı olmadığı kararı verildiğinde, o girişime devam
edilmemesidir. Böylece sınırlı sayıdaki kaynağın, daha fazla yarar sağlayacağı başka bir
hastaya kullanılması sağlanmış olur.
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Bilim ve sağlık teknolojisindeki gelişmeler ölümle sonuçlanan birçok hastalıkta yaşam
şansını arttıran, ileri teknolojiye dayalı bakım ve tedavi uygulamalarının sunumunu mümkün
kılmaktadır. Bu durum bir yandan yaşam süresini uzatırken diğer yandan yaşam kalitesi,
bakım maliyeti, yararsız bakım gibi etik tartışmaların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Sağlık bakımı sisteminde teknolojiye ilişkin yaşanılan sorunları kısaca özetleyecek
olursak;


Teknoloji üretimi,



Teknolojinin değerlendirilmesi,



Teknolojinin fazla/az kullanımı veya yanlış kullanımı,



Teknoloji donanımı,



Teknoloji ile ilgili örgütlenme, insan gücü ve mevzuatı,



Teknoloji ve etik ilkelerdir.

12.4. Yaşam Desteğinin Kısıtlanması ya da Sonlandırılması
Temel olarak yaşamı destekleyen tedavileri sınırlandırma kararları tedaviyi esirgemek
ve tedaviyi sonlandırmak olarak iki şeklinde gerçekleşir. Tedaviyi sonlandırmak yaşamı
desteklemek amacıyla başlanmış olan, fakat artık ölüm sürecini uzattığı düşünülen
tedavilerden vazgeçmek olarak tanımlanır. Genellikle mekanik ventilasyon veya vazoaktif
ajanların uygulanması gibi tedavilerle ilgilidir. Diğer taraftan tedaviyi esirgemek bir
müdahalenin yapılmaması veya tedavi edici bir arttırma yapılmaması anlamına gelir. En
bilinen tedaviyi esirgeme örneği canlandırmama emridir.
Günümüzdeki tıbbi teknoloji ve tedavi olanakları dikkate alındığında, ölüm neredeyse
tedavinin kesilmesi/ uygulanmaması durumunda söz konusu olmaktadır. Yaşamı koruyan
tedaviler tıbbi, yasal ve etik açıdan özel durumlardır. Ancak bu kategoride ele alınan
girişimler her zaman açıkça ortaya konulamamaktadır. Teknolojik ve farmakolojik
girişimlerle yaşamı desteklemenin, bireyin bulgularının azaltılmasına ya da iyileşmesine
katkıda bulunmadığına karar vermek sağlık profesyonelleri için en güç kararlardan biridir. Bu
tür kararlar, sağlık profesyonellerini özerkliğe ve yaşama saygı gibi değerlerini, mesleki
sorumluluklarını, sağlık bakımının hedefleri ve öncelikleriyle ilgili inançlarını gözden
geçirmeye zorlamaktadır. Yaşam desteğinin kısıtlanması, bazı tıbbi tedavilerin hastaya
başlanmaması, yaşam desteğinin sonlandırılması ise hastaya uygulanan çeşitli tıbbi tedavilerin
durdurulmasıdır. Kardiyopulmoner canlandırma, mekanik ventilasyon, beslenme ve sıvı
desteği, diyaliz ve transfüzyonlar gibi yaşamı destekleyen tedavilerin tam bir yarar
sağlayamadığı durumda bu tedavilerin kısıtlanması ya da uygulanmaması yoluna
gidilebilmektedir. Yaşam desteğinin kısıtlanması ya da sonlandırılması kararı verilirken temel
ilke bireye yarar sağlayacak tedavilerin uygulanması, hastaya yararı olmayacak tedavilerin
başlatılmaması ya da sonlandırılmasıdır.
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Teknolojinin insan ve dünyanın zararına kullanılmaması ve yararına kullanılması diğer
eylemler için de söz konusu olduğu gibi, öncelikle bireysel ahlakla ilgilidir. Bu nedenle sağlık
bakım üyelerinde etik anlayışın geliştirilmesi çok önemlidir. Geçtiğimiz yüzyılın son
çeyreğinden itibaren giderek artan ölçüde “ideal” olma özelliğini yitiren dürüstlük, onur,
adalet, bağımsızlık, dayanışma gibi değerler ve erdemler yeniden yükselişe geçmeli ve “ideal”
olmalıdır. Bütün dünyanın paylaştığı ortak değerlere kuvvetle gereksinim vardır. Bunun yanı
sıra etik karar verebilmenin dayanağı olan, iyiyi kötüden ayırmayı sağlayacak muhakeme
gücünün zedelenmemesi ve akla önem verilmesi bir diğer önemli husustur. Kuralsızlık olarak
yorumlanmaya başlanan, en önemli değerler arasındaki özgürlük kavramı yeniden doğru
anlamına kavuşmalıdır.
Hemşirelik bakımı, toplumdaki her bireyin yaşamının herhangi bir döneminde
gereksinim duyduğu ya da duyacağı bir hizmettir. Bakım hizmetinin kalitesi genel sağlık
hizmetlerinin bir yansıması olmakla birlikte, bakım herkesten önce hemşirelerin
sorumluluğudur. Bu nedenle hemşirelerin kaliteli bakım sunabilmesi için gerekli bilgi ve
becerilere sahip olması, bakımın insani ve ahlaki yönü konusunda duyarlı olması, mesleki
yeterliliğini sürekli geliştirmesi ve meslek ahlakına uygun hizmet sunması gereklidir.
Sağlık profesyonellerinin en önemli sorumluluğu, ortaya çıkan etik sorunları temel
etik ilkeleri rehber alarak çözüme ulaştırmak olmalıdır. Ortaya çıkan etik sorunlar insan
hakları, hasta hakları, sınırlı kaynakların paylaştırılması ve yaşamı uzatan girişimlerin yaşam
kalitesine etkileri konularıyla birlikte ele alınmalıdır. Etik sorunların çözümünde etik ilkelere
dayalı karar verme süreçlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda “yarar sağlama”,
“zarar vermeme”, “otonomi”, “aydınlatılmış onam” ve “sosyal adalet” gibi etik ilkeler öne
çıkmaktadır.

12.5. Bilişim Teknolojisi, Gizlilik ve Mahremiyet
Günümüzde bilişim sistemleri, hasta güvenliğini artırmak, tıbbi hataları en aza
indirgemek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Hemşireler hastayla en fazla zaman geçiren,
bireyin bakım gereksinimlerini belirleyen, malzemelerin etkin kullanımında karar verici rol
üstlenen, dolayısıyla bilişim teknolojisi sistemlerinden daha fazla yararlanan en önemli sağlık
profesyonelleridir.
Hastadan verilerin toplanması, gereksinimlerin belirlenmesi, hemşirelik tanısının
belirlenmesi, bakım planlanması, uygulaması ve değerlendirmesi aşamalarını kapsayan
hemşirelik bakımının tüm aşamaları, hastanın beslenmesi, yaşam bulguları, ilaç istemi, ilaç
uygulamaları, hasta transferi, hasta eğitimi gibi birçok hemşirelik uygulaması hastane bilgi
yönetim sistemine aktarılmakta ve takip edilebilmektedir. Hemşirelerin yoğun çalışma
koşulları, hasta sayısının fazla hemşire sayısının az olduğu düşünüldüğünde hastane bilgi
yönetim sistemlerinin kırtasiyecilik yükünü azalttığı ve doğrudan hasta bakımına ayrılan
zamanı arttırdığı açıktır. Bireyin bakım ve tedavisinin kayıt altına alınması, bireyin
durumundaki değişimlerin izlemi, bakım sonuçlarının istatistiksel olarak izlenmesi ve
sonucun değerlendirilerek diğer sağlık çalışanlarıyla paylaşılması bilişim teknolojilerinin
hemşirelik bakım uygulamalarındaki en temel yararlarıdır. İnternet, web tabanlı uygulamalar,
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elektronik posta uygulamaları, bilgisayar destekli uzaktan eğitim sistemleri ve medya
araçlarının kullanımı araştırma ve eğitimde hemşirelere önemli yararlar sağlamaktadır.
Bilgisayarların e-mail ya da diğer internet aktarımları, kişisel cep telefonları, tele
sağlık danışmanlığının kullanımı sağlık bakım kurumlarında yaygınlaşmaktadır. Elektronik
tıbbi kayıtları içeren bilgisayar destekli tıbbi veri tabanları hastanelerde yaygın bir şeklide
kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin, sağlık ekibinin hasta bireyin sağlık bakım bilgilerine hızlı
bir şekilde ulaşması ve sağlık ekibi üyeleri arasında iletişimi kolaylaştırması gibi yararları
belirgindir. Bununla birlikte kişisel sağlık bilgilerinin kayıt altına alınması, desteklenmesi ve
aktarılmasını sağlayan elektronik yöntemler güvenirlik açısından bazı riskleri de içermektedir.
Gizlilik sorunları, kişisel sağlık bilgilerini toplayan, işlem yapan ve depolayan birinci düzey
kullanıcılarda (hekimler, hemşireler, eczacılar gibi), ikinci düzey kullanıcılarda (sağlık bilgi
hizmetleri kurumları gibi) ve düzgün şifreleme tekniklerinde eksiklik ya da özel bilgiler
temizlenmeden eski donanımın düzgün bir şekilde imha edilmemesi gibi teknolojinin kendi
düzeyinde ortaya çıkabilir.
Bireyin bilgilerinin güvenliğini koruma yasal ve etik zorunluluğu olan hemşireler,
kişisel sağlık bilgilerini elektronik ortama aktarırken ve depolarken uygun güvenlik
önlemlerini almalıdırlar. Gizliliği ve güvenliği sağlamak için alınabilecek önlemler şunlardır:


Güvenli bir şifre kullanmak ve şifreyi başkalarıyla paylaşmamak,

 Bilgisayar sistemlerinin bilgisayar korsanlarım engelleyecek, etkili virüs
korumasını sağlayacak, bilgisayarı kullanan birey dışında başkalarının ekrandaki bilgileri
görmesini sınırlayan ekran koruyucularına ve üzerine yazılmasını önleyecek ve birçok insan
veri giriyorsa da çoklu-seviyede erişim programlarına sahip olduğundan emin olmak,
 Sağlık bilgilerinin aktarılmasında e-mail kullanıldığında gizlilik içeren bir ifade
kullanmak, kişisel sağlık bilgilerini içeren iletiyi şifrelemek, e-mailin yanlış bir kullanıcıya
iletilmesini engelleyecek önlemler almak, şifre ile korunan ekran koruyucular kullanmak,
hastadan, aileden ya da sağlık ekibi üyesinden kişisel sağlık bilgilerini e-mail aracılığı ile
aktarmadan ya da iletmeden önce izin almak,


Virüs koruma programının haftalık olarak güncellendiğinden emin olmak,

 Kişisel sağlık bilgilerini elektronik ortamda depolarken veri şifreleme
teknolojisini kullanmak.
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Uygulamalar
1) Konu ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları:
Alpar, Ş., Bahçecik, Ş., Karabacak, Ü. (Çev Edit.). (2013) Çağdaş Hemşirelikte Etik,
İstanbul Tıp Kitabevi, 230-240.
Barnard, A., Locsin R., (2007) Technology and Nursing, Practice, Concepts and
Issues. Palgrave Macmillan Ltd. New York, 30-33.

256

Uygulama Soruları
1) Sağlık bakım kararlarıyla ilişkili olarak yaşam kalitesini tartışınız.
2) Sağlık bakım teknolojisi ile ilgili adalet ve ekonomi konularını tartışınız.
3) Bilişim teknolojilerinin hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve
yönetiminde etkilerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık bakım teknolojisinin yaygın kullanımı bakım kalitesini, etkililik ve verimliliği
artırmasına rağmen, karar verme, kaynakların paylaşımı, yaşam ve ölüme ilişkin önemli etik
sorunları da gündeme getirebilmektedir. Tıbbi zararların tanımlanması, yaşam destek
girişimlerini uygulama ya da geri çekme konusunda alınabilecek kararlarda oldukça
önemlidir. Ekonomi zaman zaman birçok girişimlere erişebilme, teknolojinin varlığı ve tıbbi
zarar ile ilişkili karar vermede dikkate alınması gereken bir faktör olabilir.
Teknoloji kullanımım ile ilişkili yaşanan sorunlarda sağlık profesyonellerinin en
önemli sorumluluğu, ortaya çıkan etik sorunları temel etik ilkeleri rehber alarak çözüme
ulaştırmaktır. Ortaya çıkan etik sorunlar insan hakları, hasta hakları, sınırlı kaynakların
paylaştırılması ve yaşamı uzatan girişimlerin yaşam kalitesine etkileri konularıyla birlikte ele
alınmalıdır. Etik sorunların çözümünde etik ilkelere dayalı karar verme süreçlerinin
kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda “yarar sağlama”, “zarar vermeme”, “otonomi”,
“aydınlatılmış onam” ve “sosyal adalet” gibi etik ilkeler öne çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Kapsamlı teknoloji seçiminde teknolojinin hangi özelliği dikkate alınmaz?

a)

Uygulanabilirliği

b)

Kullanılabilirliği

c)

Güvenirliği

d)

Büyüklüğü

e)

Etkililiği

2)
Sağlık Bakımı Teknolojisi sağlık bakımı sisteminin hangi aşamasında yaygın
olarak kullanılır?
a)

Önleyici

b)

Tanı koyucu

c)

Tedavi edici

d)

Bakım ve rehabilite edici

e)

Hepsi

3)
Hemşirelik bakımı teknolojisi ürünlerinden biri olan barkod sistemi kullanılarak
hazırlanan hasta bilekliklerinin hemşirelik bakımı uygulamalarına öncelikli olarak sağladığı
yararlardan biridir?
a)

Koruyucu önlemler alınmasına yardımcı olur.

b)

Yanlış tedavi uygulamalarını önler

c)

Hastane enfeksiyonlarının oluşumunu önler

d)

Basınç yaralarının azalması sağlar

e)

Hastaların düşmesini önler
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4) Aşağıda verilen teknoloji ve hemşirelik uygulamaları arasındaki ilişkiye ait
bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I.
Teknoloji gelişip ilerledikçe hemşirelik uygulamaları da gelişmiş ve
genişlemiştir.
II.
Hemşirelik, yaşamları teknolojiden etkilenen hasta bireyin ve ailenin
bakımında bireylerin gereksinimlerine duyarlı ve insan odaklı olarak kalmaktadır.
III.
Bakım ve teknolojiyi birleştirmek, birey ve ailesinin gereksinimlerini de
dengeli bir şekilde ele almak hemşirelerin sorumluluğudur.
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

I, II, III

5) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte teknoloji kullanımının olumlu etkilerinden
değildir?
a)

Hemşirenin zamanını etkili kullanmasına sağlama

b)

Diğer sağlık ekibi üyeleri ile iletişimi azaltma

c)

Yapılan araştırma sonuçlarına kolay ulaşma

d)

Hemşirelik eğitimini güçlendirme

e)

Hemşirelik bakım kalitesini arttırma

6) Teknoloji, bakım ve hemşirelik ilişkisini kısaca açıklayınız.
7) Sağlık bakımı sisteminde teknoloji kullanımı ile ilişkili yaşanabilecek etik
ikilemlere örnek veriniz.
8) Ekonomik faktörler tıbbi açıdan yarar sağlamama hakkındaki kararları etkiler mi?
Niçin?
9) Yaşam desteğinin sonlandırılması ve sınırlandırılması etik sorun yaratır mı?
Nedenlerini açıklayınız.
10) Hemşirelik teknolojisi nedir? Açıklayınız.
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Cevaplar
1) d, 2) e, 3) b, 4) e, 5) b
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13. ÇAĞDAŞ BAKIM, TEDAVİ GİRİŞİMLERİ VE ETİK YÖNLER-1



Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr. Nuray Turan tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Çağdaş Bakım ve Tedavi Girişimleri
13.2. Beyin Ölümü
13.3. Doku ve Organ Nakli
13.4. Klonlama
13.5. Kök Hücre
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çağdaş bakım ve tedavi girişimlerini açıklayınız.
2) Beyin ölümünü tanımlayınız.
3) Beyin ölümü kriterlerini açıklayınız
4) Doku ve organ naklinin tarihi gelişimi açıklayınız.
5) Türk Hukuku’nda organ ve doku naklini irdeleyniz.
6) Klonlama ve klonlama yöntemlerini açıklayınız.
7) Klonlamada etik açıdan ortaya çıkabilecek sorunları tartışınız.
8) Kök hücre ve kök hücre özelliklerini açıklayınız.
9) Kök hücrelerin kullanım alanlarını yazınız.
10) Kök hücre kullanımını etik açıdan tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler

Çağdaş bakım ve tedavi
girişimlerini açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler

Beyin ölümü kriterlerini
tanımlayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler

Beyin ölümü tanısında
yaşanabilecek etik sorunlarını
tartışabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler

Doku ve organ naklinin
önemini tartışabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler

Doku ve organ naklinde ortaya
çıkabilecek etik sorunları
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler

Kök hücre kullanımında
yaşanan etik sorunları
irdeleyebilmek

Okuyarak / Araştırarak

266

Anahtar Kavramlar


Çağdaş Bakım



Çağdaş Tedavi Girişimleri



Beyin Ölümü



Doku ve Organ Nakli



Klonlama



Kök Hücre



Etik



Hemşirelik
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Giriş
Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, bilim alanına dolayısı ile sağlık alanına da
yansımıştır. Sağlık alanının içinde bulunduğu dönem teknolojik açıdan büyük gelişmelere
sahne olmakla birlikte, pek çok etik sorunu beraberinde getirmektedir. Bilimsel gelişmeler
insanlığın yararına kullanıldığı gibi zarar vermemek amacı ile de kullanılmalıdır.
Beyin ölümü, doku ve organ nakli, klonlama ve kök hücre özellikle günümüzde sağlık
ekibi üyelerinin üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. Her ne kadar hemşirelik
holistik bakıma odaklansa da teknolojiyi öğrenmek ve bakıma entegre etmek zorunluluk
hâline gelmiştir. Bu nedenle hemşirelik bakımı, bilimsel bilgi düzeyi ve teknolojideki sürekli
yenilenen gelişmelerle içi içe geçmiş durumdadır. Teknoloji geliştikçe ve ilerledikçe,
hemşireliğin rol ve sorumlulukları gelişmekte ve genişlemektedir. Çağdaş hemşirelik rolleri
kapsamında hemşire; rehberlik, hasta hakları savunucusu ve koordinatörlük rolleri ile hasta ve
ailesine gerekli bakımı sunmalıdır.
Hemşireler bakımın sunumunda ortaya çıkan etik ikilemler ile ilişkili olarak, mesleki
rol ve sorumluluklarını, hasta ve ailesinin sorumluluklarını dikkate almak durumundadır. Bu
bağlamda; hemşirenin çağdaş bakım ve tedavi girişimlerini yönetebilmeleri bilgi birikimi
arttırmaları, farkında olmaları ve bu alanlarda uzmanlaşmaları oldukça önemlidir.
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13.1. Beyin Ölümü
Ölüm, yaşamın temel gerçekleri arasındadır. Ölüm ve ölüm sürecini, başlangıçtan beri
merak edilmiş, anlamaya ve tanımlamaya çalışılmıştır. Yüzyıllar boyunca, ölümü anlama ve
tanımlama sürecine çoğunlukla inançlar eşlik etmiştir. Modern tıbbın gelişmesiyle beraber
solunum ve kan dolaşımının makinelerle desteklenmesi, ölümün başka bir boyut kazanmasına
ve beyin ölümü kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Hekimler, tıptaki gelişmelere paralel olarak ölümün tanımında birçok değişiklik
yapmışlardır. Bu değişimlerden, 1959 yılında yapılan “coma dépassé” tanımı ve 1968 yılında
yayınlanan Harvard Kriterleri, “beyin ölümü” tanımının yapılmasını sağlamıştır.
Beyin Ölümü klinik bir tanıdır. “Beyin ölümü” merkezî sinir sisteminin kafatası
içinde yer alan bölümü olan beyin, beyin sapı ve serebellumun tamamının tüm aktivitelerinin
kalıcı, yani geri dönüşümsüz olarak yitirilmesidir. Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları
birbirinden tamamen farklıdır. Bitkisel hayatta kişinin, kendiliğinden hiçbir makine desteği
sağlanmadan solunumu ve kan dolaşımı devam etmektedir.
Beyin ölümü tanımı, tıp dünyasında kabul görmekte ve beyin ölümü kriterleri
gelişmeye devam etmektedir. Türk Nöroloji Derneği; beyin ölümü kavramını toplumun bakış
açısına uygun olarak “tüm beyin ölümü” olarak kabul etmektedir.
Bu gelişmelerin sonucunda “ölümün tanımı” konusunda sağlık ekibi üyeleri arasında
fikir birliği sağlamak giderek güçleşmektedir. Yakın tarihe kadar, “ölüm durumu” kalbin
durması ile ifade edilirken; günümüzde “beyin ölümü” durumunda hastanın kalp atımı olsa
bile ölmüş kabul edilebilmesi, yaşanan değişimi açıkça göstermektedir.

13.1.1. Beyin Ölümünün Tarihçesi
Ölümün tanımı ve belirlenmesi tarih boyunca bir sorun olmuştur. Ölüm, dolaşım ve
solunum işlevlerinin sona ermesi olarak algılanmıştır. Sağlık bakım teknolojisindeki
ilerlemeler ile birlikte, yoğun bakım ünitelerinin ve yapay solunum desteğinin gelişmesi
ölümün tanımında da değişikliğe neden olmuştur.
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra beyin patofizyolojisi ile ilgili yapılan kapsamlı
çalışmalar ölüm kavramına yeni boyut kazandırmıştır. Beyin cerrahı ve patolog olan Horsley,
1894 yılında “ölümden sonra kalbin çalışmaya devam ettiğini” ifade eden ilk bilim
adamıdır. Cushing 1901 yılında, Philadelphia’da vermiş olduğu bir derste bu bilgilere
dayanarak kafa içi basıncı yüksek hastalarda solunumun aniden durduğunu ve kan basıncının
düştüğünü ve “gerçek ölüm meydana geldikten sonra kalbin bir müddet çarpmaya
devam ettiğini” vurgulamıştır. Böylece tıp literatüründe “beyin ölümü” kavramını ilk kez
kullanan bilim insanları olmuşlardır.
Dünyada beyim ölümüne ilişkin yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizde Prof.
Dr. Alfred Heilbronn 1938 yılında “Biyoloji Bakımından Ölüm ve Baka” isimli
konferansında “Vücudun ölümü ile bunu teşkil eden aksamın ölümü arasında kısa veya
uzun bir fasıla mevcuttur.” diyerek ölümün bir süreç olduğuna dikkat çekmiştir. Prof. Dr.
Hans Winterstein da 1939 yılında “hekimin ölümü saptadığı zaman vücudun %90’ının canlı
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olduğunu ve uygun önlemlerle yeniden hayata döndürülebileceğini” belirtmiş ve “ilk ölen
sistemin santral sinir sistemi olduğunu; bu sistemin ölmesi durumunda tüm vücudu ölmüş
kabul edebileceğimizi” ifade etmiştir. 1959 yılında ise Wertheimer “sinir sisteminin ölümü, P.
Mollaret ve Goulon’da “geri dönüşümsüz koma” terimlerini kullanarak olaya yeni bir boyut
kazandırmışlardır. Prof.Dr. Cemalettin Öner Mollaret ve Goulon ile birlikte çalışmış ve “geri
dönüşümsüz koma” kavramının ülkemizde yerleşmesini sağlamıştır.
1968 yılına kadar yapay solunum uygulanan hastalarda beyinsel işlevlerin geri
dönüşümsüz kaybının saptanması, uygulamada yer almakta ancak hâlâ “beyin ölümü”
kavramından söz edilmemekteydi. 1968 yılında Harvard Tıp Fakültesinde toplanan ekip,
biyomedikal bulguların sonucunda bir insanın ölümünde “tüm beyin ve beyin sapı
fonksiyonlarının geriye dönülmez şekilde kaybını” temel olarak almıştır. Beyin
fonksiyonlarının kesin olarak durması ile canlılık da ortadan kalkmaktadır. Bu görüş, beyin
ölümü hakkında kabul edilen en geçerli görüştür. Beyin ölümü olan bir hastanın bu
durumunun yakınlarına anlatılması büyük olan bir sorundur.

13.1.2. Beyin Ölümü Kriterleri
Beyin ölümünü gösteren belirtiler; temel olarak beyin sapı reflekslerinin ortadan
kalktığını gösteren bulgulardır. Beyin ölümü tanısı koymak için 29.5.1979 tarih, 2238 sayılı
Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun uyarınca 4
uzman hekim imzası gereklidir. Bu ekipte kardiyolog, beyin cerrahı, nörolog ve anestezi reanimasyon uzmanı bulunmaktadır. Doku ve organ naklini gerçekleştirecek olan cerrahi
ekipten uzman bulunmaz.
Beyin ölümü tanısı koymadan önce bir dizi koşulun gerçekleşmiş olduğundan emin
olunması gereklidir. Aksi hâlde tıbben ve yasal sorunlarla karşılaşılmaktadır. Beyin ölümünün
saptanmasında aşağıdaki kriterler yer almaktadır:
1.

Beyin ve/veya beyin sapını içine alan hasar geri dönüşümsüz olmalıdır.

2.

Hipotermi ( vücut ısısı ˂ 32 ̊ C ) olmamalıdır.

3.

Herhangi bir şekilde zehirlenme olasılığı bulunmamalıdır.

4. Hasta, sedatif, hipnotik, kas gevşetici gibi herhangi bir anestezik ilaç etkisi altında
olmamalıdır.
5. Ağır endokrin hastalık, asit-baz dengesinde bozukluk, elektrolit dengesizliği gibi
tabloyu taklit edecek ve ayırıcı tanıyı güçleştirecek bir durum olmamalıdır.
Beyin ölümü nörolojik bulgularla saptanan bir klinik tanıdır. Bazı durumlarda bu
klinik tanı yardımcı laboratuvar (özellikle radyolojik) incelemelerle desteklenmelidir.
1.

Pupillalar fikse ve ışığa cevapsızdır.

2.

Korneal refleksler yoktur.

3.

Vestibulo-oküler refleksler yoktur.

4.

Ağrılı uyaranlara motor cevap yoktur.
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Sağlık Bakanlığı’nın Resmî Gazete’de yayınlanan, 1993, 2000 ve 2002 tarihli Beyin
Ölümü Kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterler;
1. Bilinç kaybı,
2. Spontan hareket olmaması,
3. Ağrılı uyaranlara motor yanıtın olmaması,
4. Spontan solunum bulunmaması (apne testi),
5. Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması:
I. Kornea refleksi yokluğu
II. Vestibulo-oküler refleks yokluğu
III. Okülo-sefalik refleks yokluğu
IV. Farengeal ve trakeal refleks yokluğu
6. Pupiller dilate, ışığa yanıtsız (4-9 mm),
Ayırıcı tanı, yeterli süre gözlem (12-24 saat) yapılmalıdır. Eğer etyoloji belirli ise 12
saat, belirsiz ise 24 saat gözlem sonucu muayene tekrarlanır ve bulgular sabit kalıyorsa beyin
ölümü tanısı kesinleşmektedir.
Beyin ölümü tanısının dünya genelindeki uygulamalarını karşılaştıran, Wijdicks’in
2002 yılında yayınladığı çalışma oldukça önemlidir. 80 farklı ülkenin uygulamalarının
karşılaştırıldığı çalışmada Türkiye’deki uygulamalar incelenmiştir. Çıkan sonuçlara göre;
 Ülkelerin %75’inden fazlasında en fazla 2 hekimden oluşan bir kuruldan beyin
ölümünü saptaması istenmektedir. Hekimlerin uzman olmalarının gerekli olup olmadığına
dair bir bilgi çalışmada yoktur. Türkiye’de ise, yasa gereği beyin ölümü tanısının 4 uzman
hekim tarafından konulması istenmektedir.
 Destekleyici test (EEG, atropin testi vb.) uygulamanın zorunlu olduğu 28 ülkeden
birisi de Türkiye’dir.


Türkiye, apne testi zorunlu olan 41 ülke arasındadır.

13.1.3. Tıbbi Desteğin Kesilmesi
Beyin ölümü tanısı konan hastalarda tıbbi desteğin kesilmesi de yasalarla
belirlenmiştir. 20 Ağustos 1993 tarihli Organ Nakli Merkezleri Yönetmeliği (Ek-1) ve 1
Haziran 2000 tarihli Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği (Ek-1) maddelerine göre “Hasta
yakınına beyin ölümü deklare edildikten sonra hastaya uygulanan tıbbi destek
kesilebilir.” Günümüzde hastaların organ nakli için yıllarca beklemek zorunda kaldığı ve bu
süreçte kaybedildikleri gerçeği düşünüldüğünde “beyin ölümü” tanısını koyarak ve hasta
yakınlarını organ nakli konusunda cesaretlendirerek bu hastaların büyük çoğunluğunu
kurtarmak mümkündür.
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13.1.4. Beyin Ölümü ve Etik
Birçok ülkede beyin ölümü yasal ve tıbbi olarak kabul edilmiş olsa da sağlık ekibi
üyeleri de dâhil olmak üzere insanlar genellikle bu kavramı kabullenmekte etik ikilem içinde
kalmaktadır. Geleneksel ölüm tanımlarından farklı olması ve bazı etik sorunlar içermesi bu
kararsızlıkta rol oynamaktadır.
Beyin ölümü, doku ve organ nakliyle önemi artan bir konudur. Organ nakli için
sağlıklı gönüllüler olan canlı vericilerin riske edilmesi yerine kadavra donör sayısının
arttırılması gerekmektedir. Beyin ölümü tanısının doğru ve gecikmeden konmasında
anestezistlerin ve yoğun bakım uzmanlarının tıbbi ve hukuki açıdan önemli sorumlulukları
vardır.
Beyin ölümü gerçekleştiğinde tedavi ekibi ve aile yaşam desteğini çekme ya da
sürdürme konusunda bir karar verme sürecine girmektedir. Bu konu, yalnız sağlık ekibi
üyelerini değil; hukukçuları, filozofları ve din adamlarını da yakından ilgilendirmektedir. Söz
konusu olan geniş vicdani ve dinî tartışmalara açık olan insan yaşamının sonu konusunu
oluşturmaktadır.

13.2. Doku ve Organ Nakli
Dünyada, insanların doku ve organların gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır. Son
dönem organlarında hastalık olan insanların hayatta kalma oranlarının yeni teknolojiler
kullanılarak arttırılması doku ve organ nakline olan talebi arttırmıştır.
Doku ve organ nakli, en basit şekli ile yetersiz bir hâle gelmiş ve bireyin hayatını
tehdit eden hastalıklı doku ve organı yenisi ile değiştirmektir. Doku, organları meydana
getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olan ve aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı ilgisi
olan aynı kökten gelen hücreler topluluğuna verilen isimdir (kalp kapağı, kornea, kemik,
kemik iliği, kıkırdak, kemik, kas dokusu, bağ dokuları, kornea). Organ ise, Latin kökenli bir
kelime olup, biyolojide belirli bir görevi yapan ve sınırları belli doku grubu olarak
tanımlanmaktadır (böbrek, karaciğer, kalp, akciğer). Günümüzde kalp, akciğer, karaciğer,
böbrek, pankreas, ince barsak, kemik iliği, kan, deri, kornea gibi yaşamsal önemi olan pek çok
organın nakli gerçekleştirilebilmektedir.
Doku ve organ naklinin olağanüstü ve nadir görülen bir sağlık olayı olarak
düşünülmesi gerekmektedir. Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile doku ve organ nakli olasılığı,
hayati organ yetersizliği olan çok fazla hasta için umut olmuştur. Doku ve organ alıcılarında
endikasyonların genişlemesi, alıcı yaş oranının yükselmesi ve yüksek yaş oranının da bekleme
listelerine girmeye başlaması doku ver organ talebini arttıran faktörlerdendir (Kiper, 2001).
Teknolojik alandaki gelişmeler doğrultusunda, doku ve organ naklinde de büyük
gelişmeler yaşanmasına rağmen doku ve organ naklinin en önemli sorun nakledilecek doku ve
organın temin edilmesidir
Doku ve organların temini ve dağıtımı sadece tıbbi prensipler göz önüne alınarak
yapılan bir seçim yolu olmayıp, bunların yanında sosyal etik prensiplerinin de bulunduğunun
bilinmesi gerekir. Doku ve organ aktarımları verici, alıcı ve hekim üçgeni içinde
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değerlendirilmelidir. Bu üçgendekilerin her birinde farklı duygular ve sorumluluklar
bulunmaktadır.
Organ naklini desteklemesi ve nakillerin kolaylaştırılması amacıyla; 1980 yılında
“Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı” 1990 yılında “Türkiye Organ Nakli
Derneği”, 1997 yılında Türkiye Avrupa’daki “Transplantasyon Derneği”ne üye olmuş ve
2001 yılında “Ulusal Koordinasyon Merkezi” kurulmuştur.
Günümüzde gerek ülkelerin ulusal yasaları gerek uluslararası sözleşmeler organ ve
doku naklini destekleyici hukuki düzenlemelere sahiptir. 1997 tarihli “Biyoloji ve Tıbbın
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi İnsan
Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi”nin 19. ve 22. maddeleri, organ nakli konusunu
düzenlemektedir. Bu düzenlemelere göre, canlıdan organ alınması ancak zorunlu hâllerde
mümkün olabilir ve para karşılığı organ alınması yasaktır.
Dinî inançlar, kültür, gelenek, toplumsal değerler kanunla yönlendirilmemektedir
Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 6.3.1980 tarih ve 386
sayılı kararı ile ölüden organ nakli yapılabileceği bildirilmiştir. Katolik Kilisesi, Aristo ve
Thomas Aquinas felsefesinden kaynaklanan, insanın fizik bütünlüğünü bozan her türlü
yaralamayı reddeden bir ilkenin canlı bir insandan organ ve doku alınmasının da geçerli
olduğunu kabul etmekteydi. Bu inanışa göre alınacak bir organın diğer organlarla bir bütünlük
içinde fonksiyon göreceğine inanılıyordu. Daha sonra doku ve organ naklinin sonuçları ortaya
çıktıktan sonra Katolik Kilisesi olayı destekleyici bir tutum içine girmiştir.

13.2.1. Doku ve Organ Naklinin Tarihçesi
Dünyada ilk başarılı organ naklini 1954 yılında Boston’da Peter Bent Brigham
Hastanesi’nde Joseph E. Murray kadavradan böbrek nakli yaparak gerçekleştirmiş ve hasta 8
yıl yaşamıştır. İlk karaciğer naklini ise 1963 yılında Thomas Starzı gerçekleştirmiştir. İlk
başarılı kalp nakli ise 1967 yılında Cape Town (Güney Afrika’da) Grootee Schuur
Hastanesinde Dr. Christian Barnard tarafından yapılmış ve hasta 18 gün yaşamıştır. Dr. Bruce
Reitz 1981 yılında insan da ilk kalp-akciğer nakli ile 5 yıl yaşamasını sağlamıştır. Türkiye’de
ilk kez 22 Kasım 1968 yılında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Dr. Kemal Beyazıt
tarafından kalp nakli yapılmış ancak hasta kaybedilmiştir. İlk başarılı organ nakli ise, 3 Kasım
1975 yılında Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde bir anneden oğluna yapılan canlıdan canlıya böbrek nakli olmuştur. Bunu 1978
yılında aynı ekibin kadavradan yaptığı ilk böbrek nakli izlemiştir.
Ülkemizde organ bağışıyla ilgili çalışmalar ve uygulamalar 29/05/1979 tarih ve 2238
sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Yasası’na göre
yapılmaktadır. Yasaya göre, yeni doğmuş bebekten, 60 yaşa kadar olan bireyden ve ölmü
bireyden organ alınabilmektedir. 18 veya üstünde bir yaşta olup aklı dengesi yerinde olan tüm
bireyler organ bağışında bulunabilir. Bu yasa 2000 yılında “Organ ve Doku Nakli
Hizmetleri Yönetmeliği” ile güncelleştirilmiş ve bu bağlamda Ulusal Organ ve Doku Nakli
Koordinasyon Sistemi kurulmuştur.
Ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri, 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması,
Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun” ile 01.06.2000 tarih ve 24066 sayılı Resmî Gazete’de
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yayımlanarak yürürlüğe giren “Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği” ve bu
yönetmeliğe yönelik çıkarılan yönergeler kapsamında yürütülmektedir.

13.2.2. Verici (Donör) Açısından Organ Nakli ve Etik
Organ nakillerinde kaynak (verici, donör); canlı veya ölü (kadavra) olabilir. En uygun
organ kaynağı geri dönüşümsüz beyin hasarı saptanan, göreceli olarak genç, tıbbi açıdan
sağlıklı ve beyin dışındaki tüm organları iyi çalışan bir donördür.

13.2.2.1. Canlı Vericiler / Donörler
Canlı vericilerden organ alınmasında, canlı donörün organ verme nedenini bilmesi ve
bu işlemin sonunda kendisine zarar verilmesinden, başkasına yarar sağlayacağını bilmesi,
donöre rahatlık sağlayacağın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Verici adayı
organ verme kararını etki altında kalmadan vermelidir. Doku uyumuna göre 1.2.3. derece
akrabalar ve eşler tercih edilir. Vericinin fiziksel engelli olmaması gerekir. Çünkü verici
zihinsel engelli ise olayı anlayamaz ve sağlıklı karar veremez.
Donöre yüklenecek risk ile alıcının durumu mutlak karşılaştırılmalıdır. Alıcıda
kadavra kaynaklı organ alabilme şansının hiç olmaması veya bu sürenin belirsiz olması
önemli bir faktördür. Organ verme karşılığında maddi çıkar olmamalıdır. Organ nakillerinde
ticari boyut çok önemli olup kontrol edilmezse ancak parası olanlar için yaşam hakkı doğar.
Bu bakımdan organ ticareti ortamının yaratılmaması gerekir. Çünkü para ile alınacak bir
organ için her zaman satıcı bulunabilecektir. Özellikle etik değerlerin önemsendiği ülkelerde
maddi çıkar karşılığı canlı donörlerden böbrek sağlanmaktadır. 1978 yılında Avrupa
Konseyi’nin aldığı bir kararda insan organ ve dokuları herhangi bir çıkar karşılığında hiç
kimseye verilemez. Ancak donörün, organ çıkarılması nedeni ile uğrayacağı maddi zararın ya
da iş ve gelir kaybının karşılanması kabul edilir (Karar No: R(78) –Madde:9).
Canlı vericide eğer kemik iliği aktarımı yapılıyorsa, daha sonra bir yenilenme söz
konusu olduğu için verici yönünden bir kayıp olmayacaktır. Ancak çift organlardan birisi,
böbrekte olduğu gibi, alındığı takdirde vericinin kaybı olacaktır. Eğer bu planlama yapılırsa,
vericinin yaşamını tehlikeye düşüren bir durum tespit edilirse bu uygulamadan kaçınmak
gereklidir. Alıcının yaşamını kurtarmak ve bir yaşam kalitesi verilmek istenirken vericinin
hayatını riske atmamak gerekir. Çünkü verici sağlam bir birey olup başka bir bireyin sağlığı
için özveride bulunmaktadır.
Canlı vericilerden karaciğer aktarımı yapılırken de gerek etik açıdan son derece
dikkatli analiz edilmesi gerekir. Bu faktörler göz önüne alındığında vericilerin psikiyatrik
destek yönünden de gözden geçirilmesi gerekir. Akrabalar arası nakillerde donör adaylarına
çok rastlanmaktadır. Eğer hekim bu durumu tespit ederse organ naklini yapmayabilir.
Organ naklinde sağlık ekibi üyeleri (nakil ekibi) hastaya uygulanacak prosedür
hakkında yeterli bilgi verilir. Canlı vericiler de psikolojik testlerin yapılması zorunluluk
hâline getirilerek, kendini başkasının yerine koyarak gerçek gönüllük (alturistik voluntarizm)
olup olmadığı ortaya konulmalıdır. Mutlaka sağlıkları ve karşı karşıya kalabilecekleri riskler
açısından ve alıcıda görülebilecek komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmelidir. Canlı
vericilerin ömür boyu sağlık güvencesi içinde olması sağlanmalıdır.
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Organ naklinde etik sorun, tek boyutlu olmadığından doku ve organ nakli ile ilgilenen
hekimler, hemşireler, psikiyatristler, sosyologlar, yazılı ve sözlü basın, din adamları etik
sorunların çözülmesinde etik ile uğraşanlar ile iş birliğine gitmelidir.
Etik Olarak Canlı Verici Olabilecek Bireyler;
A- Birinci Derece Akrabalar
1.

Ana - Baba

2.

Kardeşler

3.

Çocuklar

B- İkinci Derece Akrabalar
1.

Hala, Dayı, Amca, Teyze, Yeğenler, Kuzenler

2.

Babaanne, Anneanne, Dede

C- Biyolojik olarak bağlantısız, duygusal olarak ilişkili gönüllüler
1.

Eşler (Karı-Koca)

2.

Arkadaşlık, sevgi bağlarıyla bağlı bireyler

13.2.2.2. Kadavralar
Kadavra kelimesi genellikle ölü bedeni tanımlamakla birlikte organ aktarımında beyin
ölümü olmuş, ancak kalbi atan bir canlıyı ifade etmektedir. Kalp atımına paralel olarak beyin
hariç, diğer organlar fonksiyonel tutulma gayreti içinde bulunulur. Kadavralar iki şekilde
tanımlanır.
1) Kalbi atan kadavralar
2) Kalbi atmayan kadavralar. Bunlar da ölümün hemen ardından resüsistasyon
yapılırken hasta yakınlarının onayı alınabilirse organ aktarımı gerçekleştirilir.
Canlı verici sayısının azaltılması, ancak kadavra vericilerin arttırılması ile
mümükündür. Bunun için;
 Kadavra naklinde model ülkeler incelenerek, organ temini için Verem Savaş
Derneği veya Sıtma Savaş Derneği gibi Sağlık Bakanlığına bağlı, bütün hastanelerde resmi
görevlilerin bir örgütün kurumsal yani organ naklinin bir devlet politikası olarak kabul
edilmesi,
 Kadavra bağışı yapan ailelere veya verici yakınlarına sağlık veya eğitimde
kolaylıklar, burs veya sigorta sağlanması,


Sansasyon ve abartıdan uzak basın yolu ile halkın bilgilendirilmesi,

 Eğitilmiş din adamları aracılığı ile kadavradan bağış konusunda halkın
aydınlatılması gerekli hatta zorunludur.
Kadavra vericisi olmak için öncelikle “beyin ölümü”nün gerçekleşmesi gereklidir.
Kadavra vericiler, sağlığında organ bağışı yapmış ise veya bu konuda yakınlarına vasiyeti
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varsa organların kullanımı konusunda bireyin bu kararına saygı duyulması gerekmektedir. Bu
karar olumsuz da olabilir. Organ bağışını sağlığında yapmış bir bireyin, organlarının
alınmasında aile bireyleri sorun çıkarmazlar. Ancak bu konuda herhangi bir bildirim yoksa
etik açıdan akrabalarına ve yakınlarına bu konuda kendileri ile sağlığında konuşup
konuşmadığı, bu yönde vasiyetinin olup olmadığı sorulmalıdır. Böyle bir durum yoksa
akrabalarının onayı alınmalıdır. Ancak ideal izin, bireyin kendisinin olmasıdır.
Ani bir kaza nedeni ile ölüm durumunda, aile üyeleri ile canlı organların bağışlanması
konusunda iletişime geçilmelidir. Aile üyelerinin kriz ve şok durumundayken gerçekten
gönüllü bir onay verip veremeyeceği düşünülmelidir. Organların alınmasındaki zaman faktörü
nedeni ile karar verme aciliyeti bir baskı faktörü olabilir.
Organ nakli iyi beslenen organ gerektirdiğinden dolayı, organ nakli mümkün
olduğunca ölümden hemen sonra yapılmalıdır. Bunun için, ölümün gerçekleştiğini belirleme
kriteri zorunludur. Kardiyopulmoner fonksiyonun geri dönüşümsüz olarak sonlanması bu
kriterlerdendir. Bununla birlikte, bu sonlanmanın geri dönüşümsüz olduğu birey için CPR
uygulanmalı mıdır? Şayet CPR başlarsa bağışlanan organlarda hasar görülebilir mi? Gibi
konular ve sorular ortaya çıkmaktadır. CPR’ın ne zaman ve hangi yoğunlukta başlatılmasına
ilişkin sorular, organ bağışlanmasına ilişkin en önemli konular hâline gelmiştir.
Bireyin yaşamı teknolojik destek ile sürdürülüyorsa, beyin ölümü nedenine yönelik
beyin ölümü kriteri dikkate alınmalıdır. Bazı uzmanlar, beyin fonksiyonlarının geri
dönüşümsüz olarak yok olmasının yeterli bir kriter oluşturacağını ileri sürmektedir. Beyin
ölümü kriterindeki böyle bir değişiklik sürekli bitkisel hayat ve sürekli komadaki organların
idareli kullanma olasılığına açık olabilmektedir ve bu etik açıdan bazı sorular oluşturmaktadır.

13.2.3. Alıcı Açısından Organ Nakli ve Etik
Organ naklindeki teknik ilerlemeler, yani immunosupresif ilaçlar, hastaları biyolojik
olarak en iyi şekilde muhafaza edilmeleri en ideal hedef olmakla beraber verici ve dolayısı ile
organ bulunduğunda, alıcının seçilmesi etik yönden önemli bir sorundur.
Alıcının belirlenmesi;


Hastaların organ gereksiniminin acil olması,



En iyi doku uyumu,



Yaş



Eşlik eden hastalıkların olması,



Hemodiyalizde eski olan hastanın tercih edilmesi,

 Maddi destek gibi faktörler göz önüne alınır. Tüm bu faktörler doğrultusunda alıcı
seçimine karar verilir.
Genelde organ nakli ve canlı vericinin daha fazla kullanıldığı böbrek naklinde etik
sorunlar çok yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; son dönem böbrek yetmezliği
gelişmiş bir hastaya seçilecek renal replasman tedavisine kim karar verecektir? Hekim bu
tedavinin hasta için en iyisi olduğuna tek başına karar verebilir mi? Nakledilecek organ nasıl
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temin edilecektir? Bir organ veya verici bulunduğunda bu kime, ne şekilde temin edilecektir?
Bu karar birebir hekimin kararı mı olacaktır? Bu soruları çoğaltmak mümkündür.
Dünyanın birçok ülkesinde organ nakillerinde ticareti önleyen, canlı donör nakilleri
konusunda düzenlemeler yapan, kadavra nakillerini tanımlayan yasalar vardır. Bu konularda
ilgili yasa 1947 yılında Fransa’da, organ ticaretini yasaklayan ilk yasa da 1967 yılında
İtalya’da yürürlüğe girdi. Ülkemizde organ nakli ile ilgili ilk yasa, 2238 sayılı Yasa olup
29.6.1979 tarihinde çıkarıldı. 21 Ocak 1982 tarihinde ise 2238 sayılı Yasa’nın bazı maddeleri
değiştirilmiş ve 2594 sayılı Yasa çıkarılmıştır. 2238 ve 2594 sayılı Yasalarda ölüden organ
alınması, ölünün vasiyeti olup olmaması, yakınlarının rızası, canlı donörler ve donör olabilme
ve özelliklerinden söz edilmektedir.

13.2.4. Doku ve Organ Naklinin Sağlık Bakımındaki Yeri
Bugün doku ve organ nakli ülkemizde sadece dünyada uygulanan ve tartışılan bir
konudur. Doku ve organ naklini bütün ülkeye yaymak, sağlık ekibi üyelerinin rol ve
sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu oluşum sağlanırken, organ ve dokuların
ulaştırılmasında gerekli ulaşım ve teknik olanaklar temin edilmelidir.
Eğitim konusu ise halkın organ ve doku naklindeki yararlar konusunda eğitilmesini
kapsamaktadır. Beyin ölümü hâlinin saptanması hâlinde artık hastanın hayata dönmesinin
olanaksız olduğu, anlatılmalıdır. Zaten ölmüş olan kişiden alınacak organın bir başkasının
hayatını kurtarmak gibi büyük bir fonsiyonu olduğu, bu organın vericide kalacak olursa zaten
kısa bir süre sonra yok olacağı açıklanmalıdır. Bunun sosyal, dini, ahlaki açılardan yararları
üzerinde durulmalı, bu konuda bir engel getirmemiş olan 2238 sayılı Yasa’ya işlerlik
kazandırılmalıdır
Aynı zamanda sağlık profesyonellerinin doku ve organ bağışına karşı tutumları ve
gönüllülükleri, beyin ölümü gerçekleşmiş hastaya yaklaşımlarını ve ailesinin karar verme
sürecini önemli derecede etkilediğinden hassas, duyarlı, destekleyici hemşirelik bakımı,
ailelerin organ bağışında bulunma cesaretini artıracağı bildirilmektedir.

13.3. Klonlama
Klon, ince dal, filiz demektir. Klon; Türkçede “kopya” kelimesi ile ifade edilen klon,
Fransızcada “copie”, Latincede “copia” kelimelerine karşılık gelmektedir. Klonlama ise; bir
hücreden çoğalan hücreler topluluğu anlamındadır. Bir diğeri ile her yönü ile aynı olacak
benzerlikte bir hücre veya tam bir organizma meydana getirme sürecidir.
Klonlama, herhangi bir vücut hücresinde nukleus almakla başlamaktadır. Bu nukleus,
nukleusu çıkarılmış olan bir ovum içine yerleştirilir. Bütün vücut hücrelerinin nukleusları
(eritrositler hariç) bütün genetik informasyonları içermektedir. Klonlama, temel olarak iki
farklı amaç ile yapılmaktadır. Bunlardan ilki; üreme amaçlı klonlama, ikincisi ise tedavi
amaçlı klonlamadır.
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13.3.1. Klonlama Yöntemleri
1. Hücre Kütlesinin Bölünmesi (Embriyo Klonlanması): Döllenmiş yumurtadan 1-2
hücrenin ayrılması ve bunların bağımsız olarak gelişerek birer embriyo meydana getirmesi
esasına dayanan yöntemdir. İlk olarak hayvanlar üzerinde uygulanmış olup, 1993 yılında
erken evredeki insan embriyolarında da başarı ile uygulandığı fakat embriyoların
yaşatılamadığı açıklanmıştır. Bu teknik doğada oluşan tek yumurta ikizliklerinin aynısı olup
hayvanlar üzerinde başarı ile uygulanabilir.
2.

Hücre çekirdeğinin yer değiştirilmesi



Kendi içinde üremeye yönelik klonlama / Erişkin DNA’sının klonlanması



Tedaviye yönelik klonlama / Biyomedikal klonlama

Bu yöntem, erişkin bir canlıdan alınan herhangi bir somatik hücrenin aynı türden
alınarak çekirdeği çıkartılan bir dişi üreme hücresi ile birleştirilmesi ve bu şekilde somatik
hücrenin alındığı canlının bir genetik kopyasının üretilmesidir. 1997 yılında koyunlar
üzerinde başarılmış ve bu tarihten itibaren değişik hayvan türlerinde başarı ile uygulanmıştır.
“Üremeye Yönelik Klonlama”, bu tekniğin yalnızca yeni bir canlı meydana getirilmesi için
yapılırken “Tedaviye Yönelik Klonlama” da işlemin başlangıç evresi “Üremeye Yönelik
Klonlama” ile aynı iken embriyonik gelişimin erken evresinde totipoteny, yani vücuttaki
bütün hücreleri meydana getirme potansiyeline sahip olan kök hücrelerin, bir doku veya bir
organ meydana getirmek ve bu doku veya organların DNA’sının sağladığı bireye geri
aktarılması amacı ile yapılan işlemdir. İşlem sırasında kök hücrelerin alındığı embriyonun
yaşamı sonlanmaktadır. Bu nedenle etik açıdan kaygılar embriyo oluşturma üzerine
yoğunlaşmaktadır ve embriyo hakları tartışmaya açılmaktadır.
Embriyonik kök hücre elde edilmesi için ikinci bir kaynak ise, yardımcı üreme
teknikleri (YÜT) ile elde edilmiş ve yedek olarak dondurularak saklanmakta olan
embriyolardır. Bu durumda da embriyoların farklı bir amaç için kullanılması etik bir sorun
hâline gelir. Bu etik kaygılardan yola çıkarak, embriyodan farklı kök hücre kaynakları
günümüzde araştırılmaktadır. Erişkin dokularda da kök hücre ve öncül hücrelerin bulunması
ile bu yönde de araştırmalar sürmekte olup bu çalışmalar kapsamında hücresel tedavi
yöntemleri de geliştirilmektedir.
Tedaviye yönelik klonlamanın amacı, hastanın sağlıklı olmayan doku veya organının
sağlıklı bir kopyasının aktarım amacı ile üretilmesidir. Bu tekniğin klasik organ ve doku
naklinden üstünlüğü bireyin kendi bu şekilde organ ve doku için başka bireylere
bağımlılığının ortadan kalkmasıdır. Bu teknik; kalp kapakçığı, karaciğer, böbrek, pankreas
gibi hayatî doku ve organlar üretme şansı verecektir.
Dünyada 700 bin kişi diyalize bağlı olarak yaşarken, Amerika’da 3 milyon kişi
konjestif kalp yetmezliği hastalığı ile mücadele edip yılda 250 bin tanesi bu hastalıktan
hayatını kaybederken, birçok hasta için umut olarak görülebilir. Böylece bireyin yaşamının
geri kalan kısmında bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar almak zorunda kalmamasıdır
Ancak, etik tartışmaların merkezinde, hastalık sonucu kaybedilmiş doku ve organların yerine
klonlama ile yenilerinin üretilmesi amacı ile yapılan tedavi amaçlı klonlama bulunmaktadır.
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13.3.2. Klonlamanın Kullanım Alanları
Klonlama teknolojisi, üstün genetik yapıya sahip ancak herhangi bir sebepten ötürü
ürüyemeyen ya da ölmek üzere olan bir canlıları çoğaltmada kullanılabilir. Nesli tükenmekte
olan hayvanları çoğaltarak mevcut biyolojik dengeyi korumada kullanılabilir. Transgenik
(genetiği değiştirilmiş) hayvanlar üreterek:
 Hastalıklara karşı dirençli olmaları, böylece uzun ömürlü ve sağlıklı olmaları
sağlanabilir.
 Tıbbi açıdan önem taşıyan proteinleri (insülin, interferon, vb.) üretmeleri
sağlanabilir.
 Bu hayvanların organ ve hücrelerinin insan vücuduna trasplante edilebilirliği
sağlanabilir
 Bu hayvanlar sayesinde, hastalık modelleri için yeni terapiler uygulanması ve yeni
ilaçlar test edilmesi için ortam sağlanabilir.

13.3.3. Klonlama ve Etik Sorunlar
İnsanlarda üreme amaçlı klonlama, etik açıdan ciddi endişeleri de ortaya
çıkartmaktadır. Somatik hücre nükleer transferi kullanarak insan oluşturma olasılığı, önemli
etik sorunlar meydana getirir. Bu durum gerçekleştiği takdirde var olan “genetik çeşitliliğin”
yok olacağı ve böylelikle “doğal dengenin bozulacağı” konusundaki endişeler giderilene
kadar etik kuralların konulması, hukuksal düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz olmuştur. En
temel kaygı bu işlemin insan onuruna aykırı olduğu inancından kaynaklanmaktadır.
Klonlamanın olası olumsuz sosyal sonuçları arasında; geleneksel aile yapısında
çözülme, insanların birbirlerine, Tanrı ve doğa karşısında toplumsal saygılarının kaybolması
ayrıca suç ve güç amaçlarına yönelik kötü kullanılması sayılabilir. Ortaya çıkan klonların aile
bağlantısını belirlemede güçlükler olabilir. İnsan kopyalamanın ortaya çıkaracağı başka bir
sonuç da; dünyanın diğer kültürlerine mensup gruplarını kendine hizmet ile yükümlü gören
ırkçı bir anlayışın, hiçbir ahlaki kaygı taşımadan bu yöntemi kötüye kullanmasıdır
Bu konudaki ulusal ve uluslararası tartışmalarda klonlamanın insan için hem yararlı
hem de zararlı olabileceği kabul edilmektedir. Uygulama yapılırken avantaj ve
dezavantajlarının düşünülmesi gerekmektedir.
İnsan klonlama, sağlık ve insan haklarını koruyan hemşireler ve diğer sağlık
organizasyonları içinde etik olarak kabul edilemez bir durumdur ve bireyin biricik/eşsiz olan
genetik kimliğinin, insan onurunun ve insan bütünlüğünün ihlal edilmesidir. Uluslararası
hemşirelik kuruluşlarında; etkin ulusal ve uluslar arası analizler ve izlemler yapılmaktadır ve
insan klonlamanın etik, sosyal, yasal, bilimsel ve sağlıkla ilişkisinin tartışılması
gerekmektedir. DSÖ; klonlamanın insan bireylerini çoğaltmada kullanılan etik olarak kabul
edilemez olarak gördüklerini, bu uygulamanın yardımcı üreme tekniklerini düzenleyen, insan
onuruna saygı ve insan genetik materyalinin güvenliği gibi bazı temel prensipleri ihlal ettiğini
bildirmiştir. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi ise, insanların hiçbir şart altında
klonlanamayacağını ve insan genomunun insanlığın ortak malı olarak kalması gerektiğini
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bildirmiştir. ABD Ulusal Biyoetik Komisyonunun hazırladığı raporda, insan klonlanmasının
etik olarak kabul edilemeyeceğini, ancak insan klonlamaya yönelik deneylerin in vitro
embriyo oluşturma aşamasına kadar geliştirilmesine izin verilebileceğini bildirmişlerdir.
Bu konuları inceleyen politik kurullarda hemşirenin olması zorunludur. Hemşirenin
görevi, insan klonlama için profesyonel hemşirelik değerlerinin saklı olan anlamının bilimsel
olarak incelenmesi için profesyonel hemşirelik değerlerinin saklı olan anlamının bilimsel
olarak incelenmesi için destek vermeyi ve insan sağlığı için farklı klonlama tekniklerinin olası
yararlarının etik analizlerini kapsamalıdır.
Klonlama üzerine sürdürülen etik tartışmalar nedeni ile bu konudaki hukuksal
düzenlemeler de genellikle kısıtlı kalmakta veya yasaklayıcı tedbirler getirmektedir. Bu
bilgiler bağlamında çeşitli ülkeler klonlama konusunda yasalar ve yönetmelikler ile iç
hukuklarını düzenlemekte ve uluslararası belgeler de bu bakımdan yönlendirici veya yol
gösterici bir rol oynamaktadır.

13.4. Kök Hücre
Günümüzde, kök hücrelerin kendilerini yenileme yeteneğine sahip olmaları nedeniyle
bazı hastalıkların tedavisinde kullanılması önemli bir konu olarak gündeme gelmiştir
Kök hücre, farklılaşabilme özelliğine sahip, (teoride) sonsuz bölünme yeteneği olan,
farklı organ ve doku hücrelerine dönüşmemiş yani özelleşmemiş hücredir. Kök hücreler, insan
vücudunda 210 değişik dokuyu meydana getirebilen hücrelerdir. Kök hücreler, bugün yaşam
kurtaran hücreler olarak bilinirler. Bir yandan kendi yeteneğini meydana getirirken, bir
yandan da yenilecek dokunun gereksinimi olan ve farklanma yönünde ilerleyecek hücrelere
dönüşürler. Yetişkinlerde kök hücreler çeşitli organ ve dokularda bulunurlar.
Kök hücre araştırmalarında bugüne kadar ulaşılan nokta, gerçekten gelecek için umut
vericidir. Kök hücre araştırmaları istenilen doğrultuda geliştiğinde, bazı hastalıklar hücre
düzeyinde tedavi edilebileceği gibi, hücre ve organların nakli içinde kök hücre yeni bir
kaynak oluşturacaktır. Hastalıkların pek çoğunun vücuttaki belli bir hücre grubunun ölümü
veya fonksiyon kaybı sonucu oluştuğundan, vücudun bu hücrelerinin sağlıklı olanları ile
takviyesi sonucu hastaların sağlıklarına kavuşabileceğine inanılmaktaydı. Laboratuvar
ortamında embriyolardan kök hücreler elde edilmekte ve çoğaltılmaktadır. Kök hücreler;
kemik iliği, periferik kan kök hücresi, kordon kanı ve embriyoda bulunmaktadır.
Kök hücreler, kısa sürede hasarlı bölgeye giderek gerekli hücre tipine dönüşür ve
hasarlı dokuyu onarırlar. Kalp krizi geçirenlerde kalbe, karaciğer hasarı olanlarda karaciğere,
kemiği kırılanda kırık hattına giderek gerekli onarımı yaparlar, yani hangi tip hücre ve dokuya
ihtiyaç varsa ona dönüşürler. Kök hücrelerin vücutta fazla olduğu zaman fetal dönemdir.
Daha sonra yaş ile beraber kök hücre sayısı giderek azalır. Son yıllarda kök hücrelerin;
Hematopoetik hücrelere (eritrositler, lokositler, trombositler) ve bazı organ ve dokulara
(karaciğer, kalp, kıkırdak, kemik, kas, böbrek, beyin ) dönüşebildiği belirlenmiştir.

13.4.1. Kök Hücrelerin Genel Özellikleri
Kök hücreler farklı hücrelere dönüşebilme ve çok hızlı bölünüp çoğalabilme
(proliferasyon), kendilerini yenileyebilme (rejenerasyon) özellikleriyle diğer hücrelerden
ayrılmaktadırlar.
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13.4.2. Kök Hücre Nakil Çeşitleri
Otolog Kök Hücre Nakli: Hastanın iyi durumda olan kendi kök hücre kaynakları
nakil için kullanılmaktadır. Otolog kök hücre nakillerinde, kök hücreler hastanın uygun
dönemde yani hastalık düzelmişken ya da sabit durumdayken toplanmaktadır ve nakil için
kullanılmaktadır. Hazırlama işlemi tamamlandıktan yaklaşık 24-36 saat sonra dondurulmuş
kök hücreler eritilerek hastaya geri verilmektedir. Lenfomalar, solid tümörler (meme, akciğer,
over, testis vb) gibi kemik iliği dışındaki organ kanserlerinde de otolog kök hücre nakli
kullanılmaktadır. Otolog nakiller her zaman hastalığı tümüyle yok edemez, ilk tedavi kısmen
yararlı olur ya da hastalık tekrarlayabilir.
Allojeneik Kök Hücre Nakli: Kardeş, kardeş dışı akraba ya da akraba dışı gönüllü
vericiden alınarak yapılan nakillere allojenik kök hücre nakli denir.
Sinjeneik Kök Hücre Nakli: İkiz kardeşlerden (tek yumurta) alınarak yapılan
nakillerdir.

13.4.3. Kök Hücrelerin Farklılaşma Özelliği
 Totipotent kök hücreler: Embriyonik ya da ekstraembriyonik hücre tiplerine
farklılaşabilen kök hücrelerdir. Bu hücreler yaşayan bir organizmayı oluşturabilirler. Zigotun
ilk birkaç bölünmesiyle meydana gelen hücreler totipotenttir.
 Pluripotent kök hücreler: Totipotent hücrelerden daha az oranda farklılaşma
kabiliyetine sahiptir, ancak üç germ tabakasından meydana gelen neredeyse tüm hücrelere
farklılaşabilirler.
 Multipotent kök hücreler: Özelleşmiş hücre grupları oluşturulabilen kök
hücrelerdir.
 Oligopotent kök hücreler: Lenfoid ya da miyeloid kök hücreler gibi sadece
birkaç hücre tipine farklılaşabilirler.


Unipotent hücreler: Sadece bir hücre tipini üretebilirler.

Kök hücre çalışmalarında ortak amaç, hasta yaşam kalitesinin ve hastalık prognozunun
iyileştirilmesi, pek çok hastalıkta tam iyilik hâlinin sağlanması olarak özetlenmektedir. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, kalp ve damar hastalıklarında hücresel tedavi hedefleri arasında
pek çok hastalık yer almaktadır. Bunlar arasında akut miyokard infarktüsü, kronik miyıkard
iskemisi ve kardiyomiyopati gösterilmektedir. Hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik ve
tremor ile karakterize nörodejeneretif bir bozukluk olan Parkinson hastalığının tedavisinde ise
kök hücre naklini, dejenere olan Dopaminerjik nöronların işlevlerinin restore edilmesini
amaçlamaktadır. Bu bağlamda; embriyonik kök hücrelerle kendini yenileme ve onarım
kapasitesi olmayan hücrelerin kaybına bağlı olarak gelişen hastalıklar tedavi edilebilecektir.
Bunlar arasında Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, multiple skleroz, kaza sonucu oluşan
felçler ve sinir hücrelerinin yitirilmesi ile gelişen diğer hastalıklar, kalp krizi sonucu oluşan
kalp kası yetmezliği, kemik ve eklem iltihabı, osteoartrit veya çeşitli nedenlerle oluşan
kıkırdak ve kemik kayıpları, kanser ve bağışıklık sistemi hastalıkları ile diyabet sayılabilir.
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13.4.4. Kök Hücre Kullanımının Tarihi Gelişimi
Kök hücrelerin tedavide kullanımı ilk kez 19 yy. Rudolf Ludwig Karl Virchow ‘un her
hücrenin bir başka hücreden köken aldığını belirlemesi ile başladı. İlk kök hücre terimi ise,
1868 yılında Ernst Heinrich Philipp August Haeckel tarafından kullanıldı. İkinci dünya
Savaşınından sonra hücresel tedavi yöntemlerinde önemli çalışmalar başladı. 1998 yılında
insan embriyonik kök hücre dizileri ilk kez türetildi. 2001 yılında İsrailli araştırmacılar, insan
embriyonik kök hücre dizilerinin genetiğinin değiştirilmesi üzerinde çalıştılar.
Kordon kanı ile ilgili gelişmeler incelendiğinde; 1988 yılında kordon kanı ile ilk kez
kök hücre nakilleri yapıldı. Eurocord kuruldu. Erişkinlerde birden fazla kordon kanı ünitesi
aynı anda kullanılarak yapılan nakiller, beklenenden çok daha iyi sonuç sağladı ve kordon
kanı nakillerinin %30’u erişkinlerde uygulandı. Bugün bu oran %56’ya yükseldi. Türkiye’de
1995 yılında ilk kordon kanı aktarımı Ankara Tıp Fakültesi ile Hacettepe Tıp Fakültesi
arasında iş birliği ile bir talasemili olguya gerçekleştirilen nakil, rejeksiyonla sonuçlandı ve
sonra aynı vericiden yapılan yoğunlaştırılmış hazırlama rejimi ve zayıflatılmış
immünsupresyon ile başarılı bir kimerizm elde edildi. Türkiye’de ise kordon kanı aktarım
sayısı oldukça azdır.
Türkiye’de Hematopoetik Kök Hücre Aktarımı 1980’lerde başladı ve nakil merkezi
sayısı 1990’lar sonrası arttı. Akraba dışı nakillerde 2000’li yıllarda başlanmış olmakla birlikte
akraba vericiler hâlâ %90’a yakın sıklıkla kullanılmaktadır. En sık kullanım alanı 1.tam
remisyonda akut lösemiler ve miyelodisplastik sendromlar izlenmektedir.

13.4.5. Kök Hücrelerin Kullanım Alanları
 Genlerin ve hücre farklılaşmasını öncüleyen yönlendirmenin moleküler
düzeneklerinin belirlenmesi,
 Kök hücreler özellikle iyileştirici-yenileştirici tıbbi uygulamalardaki potansiyel
rolleri nedeniyle araştırılmaktadır.


Tedavi amaçlı kullanımı

13.4.6. Kök Hücre ve Etik
Kök hücre naklinde etik ve deontolojik sorunlar yaşanabilmektedir. Kök hücre
naklinde İnsan Lökosit Antijenleri Doku Grubu Uyumu önemlidir. Haploidentik kavramı
anneden veya babadan alınan, İnsan Lökosit Antijenleri doku grubunun yarısına uyumu
belirtmekte ve kardeş bulunamayan zorunlu durumlarda aile içi vericilere başvurulmaktadır.
Kök hücre aktarımında vericiler; kan bağışına göre akraba veya akraba dışı verici
olarak adlandırılırlar. Büyük çoğunluk olarak önce kardeşler taranırlar, sonrasında aile içi
tarama, anne ve baba doku grupları çalışıldıktan sonra ortaya haplo tip analizine göre devam
ettirebilir. Akraba evliliği veya doku gruplarının ortak paylaşımı gibi durumlarda, kardeş dışı
akraba verici bulunma olasılığı artar. Her kardeş için İnsan Lökosit Antijeni identik kardeş
bulunma şansı yüzde 25’tir. Kardeş sayısı arttıkça İnsan Lökosit Antijenleri uyumlu verici
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bulunma olasılığı artmaktadır. Aile içi verici bulunamadığı, bulunsa da vericinin gönüllü
olmadığı veya donasyon için genel bulunması durumunda akraba dışı tarama programına
hasta alınmaktadır. Akraba dışı taramalarda yurt içi ve dışı gönüllü verici bankaları ve kordon
kanı bankaları ortak veri tabanlarından taranarak uygun adaylar bulunmaya çalışılır.
Gönüllülük en önemli öncelik olduğu için akraba vericiler İnsan Lökosit Antijenleri doku
grubu uyumlu bulunması durumunda Kök Hücre toplanması konusunda önünde
seçeneklerden ve olası risklerinden haberdar edildikten sonra doku taraması, etik açıdan da
uygundur. Zarar vermeme ve yararlılık ilkelerine göre, hekim ve diğer sağlık alanı çalışanları
hastayı sonunda kadar tedavi ederek acısını dindirmeli ve ona yararlı olmalıdır.
Kök hücre araştırmalarında başlıca tartışılan konu, embriyonik kök hücrelerin elde
edilme süreci embriyonun zarar görmesi ile sonuçlandığından embriyonik kök hücre
kullanımına odaklanmasıdır. İlk olarak insan embriyosunun hasar görmesinin insan varlığının
öldürülmesi olup olmadığıdır. İkinci etik sorun ise; fetüsün kullanılması gibi insani olmayan
uygulamalar ile insan yaşamına bir mal/eşya gibi davranmak kaygan zemine yol
açabileceğinden insan embriyoları araştırmalarının kendi kendilerine hatalı olmayacağı
düşüncesi oluşursa bu endişeyi arttırmasıdır.
İnsan yaşamının ne zaman başlığı ve erken embriyonun etik/ahlaki durumla birlikte bir
birey olarak düşünülüp düşünülmeyeceği hakkındaki görüşler, embriyonik kök hücre
araştırmaları ile ilişkili etik tartışmaların merkezi olarak düşünülür. Yaşamın başlangıç anını,
gametlerin birleşmesi olarak kabul eden görüş, araştırma amaçlı kök hücre eldesi için
blastosistlerin feda edilmesinin etik açıdan kabul edilemeyeceğini belirtmektedir. Bu nedenle
embriyonik kök hücre araştırması için blastosistler yok edilemezler. Böylece embriyonik
gelişimin 14.gününe kadar blastosistlerden embriyonik kök hücresi eldesinin serbest olması
etik kurul izni ile olabilir.
İnsan yaşamının ve kişiliğin konsepsiyon / döllenme ile başladığına inanan bireyler,
insan embriyonunun hasarlanmasının öldürmek olduğunu, bu yüzden kök hücre
araştırmalarında embriyonun kök hücrelerinin kullanılmasına ahlaken asla izin
verilmeyeceğini savunmaktadır. Embriyonun yaşayabilme noktasında zarar görmediği
görüşünü savunanlar, araştırmalar için erken embriyonik doku kullanımına izin
verilebileceğini düşünebilir. Bu kararı ileri sürenler, yaşam öyküsü ve hafızanın kişilik için
gerekli olduğunu, erken embriyonun kişiliğe sahip olmadığının tartışıldığını, bunun için insan
sağlığına potansiyel olarak yararları olabilecekse erken embriyonik doku kullanılan
embriyonik kök hücre araştırmaları yapmanın ahlaken kabul edilebileceğini belirtmektedir.
Invitro fertilizasyon sonucu elde edilen, fakat uterusa aktarılamayan fazla embriyoların
etik kurul izni ile kullanılabilmesi de bir diğer görüştür. Belirlenecek belirli bir tarih öncesnde
in vitro fertilizasyonla elde edilmiş ve dondurulmuş durumda bulunan embriyoların etik
kurulların ve ebeveynlerin izni ile kullanılabilmesi de düşünülmektedir. Burada bu izinlerin
kesinlikle olması gerekmektedir. Çünkü bu embriyoların bir ticari mal gibi dolaşması etik
açıdan son derece sakıncalı bir durumdur. Kamu sektörünün desteği ile embriyonik kök hücre
elde edilmesini yasaklayan ancak belirli tarihten önce oluşturulan embriyonik kök
hücreleriyle araştırmaların yapılmasına izin verilmesi de istenmektedir.
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Yurt dışından ithal edilen embriyonik kök hücreler üzerinde araştırma yapılması diğer
bir etik sorundur. Bu durumun insanlık yararına olacağı düşünülürken aynı zamanda
embriyonik kök hücre elde edilmesinin yasak olması bu konudaki farklılığı gözler önüne
sermektedir.
Kök hücre araştırmaları ile ilişkili olarak diğer etik sorunlar, donörden bilgilendirilmiş
onam alma, embriyo çiftliklerinin artma olasılığı ve bu hücrelerden elde edilen biyolojik
materyallerin sahipleri konuları kapsar. Kök hücre araştırmalarından beklenen sonuçlarının
insan genetiği ve insan yaşam siklusunu değiştirebilme olasılığından dolayı, insanın anlamını
değiştirdiği kadar, insan yaşamımın uzaması, sosyal ve çevresel sonuçları da
değiştirebilmektedir.
2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kararname ile embriyonik kök hücre
eldesinin kamu tarafından finansmanı üzerinde yasağın koşullu olarak kaldırılması çalışmaları
başlamıştır. Böylece gerekli yasal koşulların sağlanması durumda, in vitro fertilizasyon
sonucu elde edilen, ancak uterusa aktarılmayan fazla embriyoların kullanılması yoluyla
embriyonik kök hücre üretimini içeren araştırmalar kamu tarafından finanse edilebilecektir.
Araştırmalarda kullanılmak üzere üretilecek insan embriyonik kök hücrelerinin elde edilmesi
sürecinde uyulması gereken şartlar ve hastalardan alınması gereken bilgilendirilmiş onam ile
ilgili prosedürlerin bir yönerge ile belirlenmesi gerekir.
Türkiye’de bu konuda genelge ve yönerge çıkarılmıştır. Yine ülkemizde embriyonik
kök hücre kullanımı yasaktır. 1 Mayıs 2006 tarihli “Kök Hücre Çalışamaları Hakkında Sağlık
Bakanlığı Genelgesi”nde söyle belirtilmektedir. “Kök hücre nakli özellikle hematolojik,
onkolojik hastalıklarda bir tedavi yöntemi olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Son yıllarda
farklı hastalıklarda da tedavi amaçlı kök hücre kullanımı gündeme gelmiştir.
Dünyada ve ülkemizde kök hücre nakli ile tedavi konusunda hâlen yoğun araştırmalar
yapılmakta olup, konu ile ilgili haberler basın ve yayın organlarında sıklıkla yer almaktadır.
Bazı hastalıkların tedavisinde ümit verici bir yöntem olarak değerlendirilmesine karşın, henüz
kök hücre nakli yapılan hasta sayısı çok azdır ve uygulamanın başarısı veya uzun vadede
tedavinin hastada meydana getireceği yan etkiler konusunda yeterli bilgi mevcut değildir.
Bakanlık tarafından kök hücre nakli çalışmaları ile ilgili olarak, çalışamanın yürütüleceği
kurum bünyesinde gerekli altyapının oluşturulması ve çağdaş bilimin gereklerine uygun
olarak uygulama yapılabilmesi amacı ile Kök Hücre Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu
oluşturulmuş ve Klinik Amaçlı Embriyonik Olmayan Kök Hücre Çalışmaları Havuzu
hazırlanmıştır.
Klinik kök hücre çalışmalarının başlatılabilmesi için;
 Benzer çalışmaların öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda
hayvan üzerinde yapılmış olması,
 İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda
ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından insan üzerinde de
yapılmasının gerekli kılması
 Çalışmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki
bırakmamasıdır.
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Kök hücre araştırmalarında başlıca yaşanan etik sorunlar; embriyoların kullanımı,
erişkin kök hücre araştırma etiği, bilim adamlarının sorumluluğu, hayvanların deneylerde
kullanılması ve dinlerin konuya yaklaşımı alanlarında devam etmektedir. Bunun yanı sıra,
European Group on Ethics (EGE) kök hücre araştırmalarında kadın haklarının önemi üzerinde
durarak bu araştırmalarda kadının, embriyonik ve fetal dokunun en yakın kaynağı olması
sebebiyle hassas bir noktada olduğuna ve söz konusu araştırmalarda kadınların risk ve baskı
altında kalabileceklerine dikkat çekmiştir.
İslam dini ise, insan ve toplum için faydalı olabilecek her türlü araştırmayı, genel
ahlaki ve manevi değerlere ters düşmemesi ve hukuk düzeni sınırları içinde olması hâlinde
desteklemektedir. İslam dinine göre, insan, kendisini oluşturan dokulardan ibaret bir varlık
değildir. İnsan olma özelliğini ruhunun kendisine verilmesiyle kazanır ki bu evre embriyonun
fetüs hâlini aldığı, organlarının belirginleşmeye başladığı sekizinci haftadır. Gerek dünyada
gerek ülkemizde erişkin kök hücre araştırma veya uygulamalarını yasaklayan bir düzenleme
bulunmamaktadır.
Tıp alanında geniş bir alana yayılmaya başlayan kök hücre nakli hemşirelik alanında
da özel branşlaşmayı beraberinde getirmektedir. Bu özel alan onkoloji, yoğun bakım, pediatri,
kadın doğum ve psikososyal hemşireliği içeren alanlarda uzmanlaşmayı ve yoğun bakım
becerilerini gerektirmektedir. Hemşirelerin kök hücre nakli gibi özel bakım gerektiren bir
alanda son gelişmelerden haberdar olmaları, bilgi ve becerilerini yenilemeleri kaçınılmazdır.
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Uygulama Soruları
1) Beyin ölümü kriterlerini tartışınız.
2) Doku ve organ naklinin önemini açıklayınız.
3) Doku ve organ naklinde sağlık ekibinin yaşayabileceği olası etik sorunları
açıklayınız.
4) Klonlamanın getireceği etik sorunları tartışınız.
5) Kök hücre naklinin avantaj ve dezavantajlarını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çağımız insanoğlunun şaşırtıcı buluşlarına tanık olmakta, tıp alanındaki gelişmeler
insanlığın yeryüzü serüvenini daha sağlıklı ve mutlu kılma umudunu kuvvetlendirmektedir.
İnsan sağlığı için olası yararlarına rağmen, bu gelişmeler ciddi etik sorunlara yol açmaktadır.
Teknoloji uygulamalarından doku ve organ nakli, klonlama ve kök hücre bilim dünyasında ve
toplumda çok tartışılmaktadır.
Doku ve organ nakli, klonlama ve kök hücre alanlarındaki bilgi ve bilimsel ilerlemeler
ile gelişmektedir. Bu alanlardaki ilerlemeler, hemşirelik uygulamalarını geliştirmekte ve
genişletmektedir. Bu değişim içinde hemşirelik, yaşamları bu teknolojiden etkilenen hasta ve
ailesinin gereksinimlerine duyarlı ve insan odaklı olarak kalmaya devam etmektedir. Doku ve
organ nakli, klonlama ve kök hücre alanlarındaki teknolojik gelişimler ile hasta ve ailesinin
gereksinimlerini farkına varmak ve bireye özgü bakımı sürdürmek etik sorunları beraberinde
getirmektedir. Bu teknolojileri kullandıkça uygulamaya ilişkin yeni etik sorunlar da var olan
sorunlara eklenmektedir. Hemşireler, doku ve organ nakli, klonlama ve kök hücre
alanlarındaki gelişmeleri takip etmeli, bilgi birikimlerini arttırmaları ve bu gelişmeleri bakıma
entegre edebilmelidirler.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi organ ya da doku nakli kapsamında yer almaz?
a) Kan
b) Kornea
c) Akciğer
d) Karaciğer
e) Kalp
2)

Aşağıdaki sağlık ekibi üyelerinden hangisi beyin ölümünü tespitinde yer almaz?

a) Kardiyolog
b) Beyin cerrahı
c) Anestezi-reanimasyon uzmanı
d) Nörolog
e) Hemşire
3) Aşağıdakilerden hangisi kök hücrelerin genel özelliklerinden biri değildir?
a) Farklı hücrelere dönüşebilmesi
b) Tüm alanlarda kullanılabilmesi
c) Çok hızlı bölünebilmesi
d) Çoğalabilme özelliğinin olması
e) Kendilerini yenileyebilmesi
4) Organ ticaretini yasaklayan ilk yasa hangi tarihte çıkarılmıştır?
a) 1961
b) 1963
c) 1965
d) 1967
e) 1969
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5) Aşağıdakilerden hangisi özelleşmiş hücre grupları oluşturabilen kök hücre
çeşididir?
a) Totipotent kök hücreler
b) Pluripotent kök hücreler
c) Multipotent kök hücreler
d) Oligopotent kök hücreler
e) Unipotent hücreler
6) Doku ve organ naklinde, yaşanabilecek etik sorunları tartışınız.
7) Klonlamanın kullanım alanlarını açıklayınız.
8) Beyin ölümünde klinik tanıya yardımcı olarak kullanılan laboratuvar ve
görüntüleme yöntemlerini kısaca açıklayınız
9) Ülkemizde doku ve organ naklinin tarihçesini kısaca açıklayınız.
10) Doku ve organ naklinin sağlık bakımındaki önemini tartışınız.
Cevaplar
1) a, 2) e, 3) b, 4) d, 5) c
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14. ÇAĞDAŞ BAKIM, TEDAVİ GİRİŞİMLERİ VE ETİK YÖNLER-2



Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr. Nuray Turan tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Yardımcı Üreme Teknikleri
14.2. Ötanazi
14.3. Hibernasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yardımcı üreme tekniklerini açıklayınız.
2) Yardımcı üreme tekniklerinde yaşanan etik sorunları irdeleyeniz.
3) Ötanaziyi tanımlayınız.
4) Ötanazi türlerini açıklayınız.
5) Ötanazide sağlık ekibi üyeleri ve hasta açısından görülen etik sorunları
tanımlayınız.
6) Hibernasyonu kısaca tanımlayınız.
7) Hibernasyon türlerini açıklayınız.
8) Hibernasyonu etik açıdan irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler-2

Yardımcı üreme tekniklerini
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler-2

Yardımcı üreme tekniklerinde
yaşanan etik sorunları
irdeleyebilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler-2

Ötanaziyi tanımlayarak ve
ötanazi türlerini
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler-2

Ötanazide yaşanan etik
sorunları tartışabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler-2

Hibernasyon türlerini
açıklayabilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çağdaş Bakım, Tedavi
Girişimleri ve Etik Yönler-2

Hibernasyonu etik açıdan
irdeleyebilmek

Okuyarak / Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Yardımcı üreme teknikleri



Ötanazi



Hibernasyon



Sağlık bakımı



Teknoloji



Etik



Hemşirelik
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Giriş
Günümüzde, toplumsal değişimin ve gelişimin hızla artmakta ve yoğunlaşmaktadır.
Teknolojinin hızla transfer edilmesi toplumları henüz çözüme bağlanmamış sorunlarla karşı
karşıya bırakmaktadır. Özellikle sağlık alanında karşılaşılan etik sorunların bu durumu açıkça
sergilemektedir. Yardımcı üreme teknikleri, ötanazi ve hibernasyon bu süreçte teknolojik
gelişmelerden etkilenmiş ve etik sorunları beraberinde getirmiştir. Hemşirenin teknoloji ve
yaşanan etik sorunlar açısından öncelikle bilimsel, temel varlığı ile gelişen yeni bilgilere
ulaşabilmeli ve bilgileri uygulamaya yansıtabilmelidir.
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14.1. Yardımcı Üreme Teknikleri
Yardımcı üreme teknikleri, fertilizasyonun laboratuvar ortamında ovum ve spermin
manipülasyonu ile gerçekleştiği teknolojileri tanımlamaktadır.
Gebe kalamama ve çocuk doğuramama bir çift için çok üzücü bir deneyim olması
nedeni ile süreci kolaylaştırabilen herhangi bir teknoloji, yaşamı güzelleştiren bir hediye
olarak görülür. Medyanın yardımcı üreme teknikleri ve diğer infertilite tedavileri ile ilgili
yayınlar yapması, insanların bu sorunlar ile ilgili bilgilerinin artması, sosyolojik değişiklikler
nedeni ile geç evlenme ve çocuk doğurma yaşının ertelenmesi gibi nedenlerle infertilite
kliniklerine başvuru artmıştır. Başlangıçta evli çiftlerin gametleri ile yapılan basit yardımcı
üreme teknikleri uygulamalarında etik açıdan herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Ancak,
uygulama teknikleri geliştikçe gereksiz yapılacak uygulamalar ve uygulamaların kötüye
kullanılması ihtimalleri sınırların yeniden tespit edilmesi ve bazı kavramların yeniden
tanımlanmasını gerekli kılmıştır.
Yardımcı üreme teknikleri aynı zamanda toplum ahlak yapısını oluşturan bazı sosyal
değerlerin beklenenden hızlı değişeceği endişesini de doğmuştur. “Yaşamın başlangıç anı,
doğum öncesi insan, hayat ve bu hayatın korunma değeri, annelik, babalık, aile ne demektir?
Anne, baba kimdir?” gibi birçok soru gündeme gelmiştir. Yardımcı üreme teknolojilerinde
biyoetiğin asıl sorununu, üçüncü kişilerden alınan gamet ya da embriyo kullanımı ve taşıyıcı
annelik uygulamaları (heterolog döllenme) oluşturmaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 16 madde uyarınca yetişkin erkek ile kadının,
aile kurma hakkı vardır. Ülkemiz aile kavramı düşünüldüğünde; doğurma ve döllenme hakkı
gereğince devlet, teknolojinin ve etik kuralların makul gördüğü çerçevede bireylere bu hakkı
tanımalıdır. Her ülke kendi kavramları doğrultusunda, yasa ve yönetmeliklerini vatandaşları
lehinde planlamalı ve düzenlemelidir.
Ülkemizde Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmeliği 21 Ağustos
1987 yılında 19551 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 1996, 1998,
2001 ve 2005 yıllarında bazı değişiklikler yapılmıştır. En son 06 Mart 2010 tarihinde Resmî
Gazete’de yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir ve hâlen bu şekliyle yürürlüktedir.

14.1.1. Yardımcı Üreme Teknikleri Çeşitleri
Yardımcı üreme tekniklerinin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu teknikler sayıca fazla
görünmekle birlikte, aralarındaki fark sadece aşılanan hücrenin veya embriyonun nereye
(örneğin uterus, tuba, yumurta hücresi) ve döllenmiş hücrenin döllenmenin kaçıncı günü
yerleştirildiğinden kaynaklanmaktadır.

14.1.1.1. İntrauterin İnseminasyon (IUI)
Aşılama veya suni/yapay olarak adlandıırlan IUI yöntemi erkekten alınan ve yıkanan
sperm hücrelerinin kadının serviksine yakın bir yere, vajina içerisine enjekte edilmesi
anlamına gelmektedir. Böylelikle sperm hücrelerinin uterusu geçerek döllenmenin
gerçekleşeceği fallop tüplerine ulaşması sağlanmış olur.
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Aşılama yöntemi rahim içi döllenme olması nedeni ile bir ‘in vivo’döllenmedir. Bu
yönteme sperm sayısı veya kalitesi düşük olduğu durumlarda veya sperm hücrelerinin kadının
uterusuna ulaşmasına engel durumların bulunması hâlinde başvurulmaktadır. Söz konusu
yöntem, cerrahi girişim gerektirmediği ve basit olduğu için oldukça kolay
uygulanabilmektedir. IUI’de başarı oranı %10-25’tir.

14.1.1.2. İn Vitro Fertilizasyon / Embriyo Transfer (IVF/ET)
IVF/ET, tüpte (in vitro) döllenmenin (fertilizasyon) sağlanması ve oluşan embriyonun,
çocuğu taşıyacak olan kadının uterusuna yerleştirilmesi (embriyo transfer) işlemidir. Bu
nedenle IVF yöntemi, ‘tüp bebek’olarak adlandırılmakta ve yaygın olarak bu isim
kullanılmaktadır. Tüp bebek, tubanın tıkanık olması veya hasar görmesi, erkeğe ait
infertilitenin söz konusu olması gibi durumlarda uygulanan bir yöntemdir.
ET (embriyo transfer), döllenen hücrenin uterus ağzı yoluyla (transservikal) enjekte
edilmesi işlemine denir. Döllenmiş hücrelerden elde edilen embriyoların kaç tanesinin uterusa
transfer edileceği kadının yaşı, sağlığı ve embriyoların kalitesi ile ilişkilidir.
İnfertilitenin tedavisi IVF-ET ile gerçekleştirilmiştir. İlk embriyo transferi çalışmaları
1890 yılında yapılan tavşan deneyleri ile başlamıştır. 1978 yılında İngiltere’de ilk tüp bebek
Louise Brown doğdu ve uygulamayı Dr. Edward gerçekleştirdi. Yöntem, ilk defa başarıya
ulaştı. Ancak bu başarının ardında yardımla üreme konusunda deneysel bir birikim
bulunmaktadır. 1791 yılında Hunter isimli İngiliz hekim tarafından, ardından 1804 yılında
Fransa’da böyle bir deney gerçekleştirildi. Verici yapay döllenme düşüncesi ise, başından
itibaren direnç ile karşılanmış ve Vatikan tarafından uygunsuz bulunmuştur. Buna rağmen
uygulama, ilk kez 1884 yılında ABD’de sınıfın en iyi vericisi seçilerek Dr. Pancost tarafından
denenmiştir. 1940 yılında Dr. Parker ise, sperm dondurma tekniklerini denemişti. 1949
yılından itibaren çiftlik hayvanlarında embriyo transferi çalışmaları yapılmış, böylece
hayvanların genetik potansiyellerini arttırmak amaçlanmıştır. 1978 yılında bu birikim süreci
sonuç verdikten sonra, Fransa’da ilk tüp bebek Amandine ve bu tarihten itibaren binlerce
bebek tüp teknikleri sayesinde doğmuştur. 1984 yılında Melbourne Dr. Carl Wood ilk
dondurulmuş embriyon bebek Zoe’nin doğumuna eşlik etti. Hollanda ve İngiltere’deki diğer
hekimler Wood’u izledi. Böylece tıbbi ve biyolojik ilerlemenin hızı arttı. Bugün yardımcı
üreme teknikleri dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizde ise, ilk uygulama, dünyadaki ilk uygulamadan yaklaşık 11 yıl sonra
gerçekleştirildi ve Türkiye’nin ilk tüp bebeği 18 Nisan 1989 yılında doğdu. Bu tarihten
itibaren, 1990’lı yılların sonuna kadar sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük
şehirlerdeki birkaç hastanede gerçekleştirilebilen ve toplum tarafından pek bilinmeyen bir
tedavi yöntemi olarak kaldı. Ancak 2000’li yıllarda artan başarı oranı, ödenebilir ücretler ve
sosyal güvenlik sisteminin bu uygulamaları kapsar hâle gelmesi ile yılda 40-50 bin çiftin
tedavi gördüğü bir alan hâline gelmiştir. Bu alanda Türkiye, şu an Dünya’da ilk on ülke
arasında yer almaktadır.
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Ancak tüp bebek tedavisinde yaşanan bu gelişmeler, etik sorunları beraberinde
getirmiştir. Özellikle son yıllarda, gerek Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan
yönetmelikler, gerekse mesleki derneklerin oluşturduğu uygulama kılavuzları ile uygulama
yöntemlerine ve transfer edilen embriyo sayısına getirilen kısıtlamalar getirmiştir.
Merkezlerin başarı oranlarını koruyabilmek ve hatta arttırabilmek için yüksek teknoloji
kullanılan donanım ve gelişmiş tıbbi protokollerin klinik uygulamalarda kullanılması
sonucunu doğurmuştur.
6 Mart 2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ‘Üremeye Yardımcı
Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te bu
durum, “Merkezlerde ÜYTE uygulamasında birden fazla embriyo transfer edilmemesi esastır.
Ancak, 35 yaşına kadar birinci ve ikinci uygulamada tek embriyo, üçüncü ve sonraki
uygulamalarda iki embriyo, 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda en fazla iki embriyo
transfer edilebilir.” şeklinde yer almaktadır. Transfer sonrası kalan embriyoların durumu ise
yine aynı sayılı yönetmelikte şu şekilde karara bağlanmıştır: “Adaylardan fazla embriyo elde
edilmesi durumunda eşlerden her ikisinin rızası alınarak embriyolar dondurulmak suretiyle
saklanır. Saklama süresinin bir yılı aşması hâlinde her yıl embriyonun saklanması için çiftler
mutlaka başvuruda bulunarak taleplerinin devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçelerini
vermelidir. Eşlerin birlikte talebi, eşlerden birinin ölümü veya boşanmanın hükmen sabit
olması hâlinde ya da belirlenen sürenin son bulduğunda saklanan embriyolar müdürlükte
kurulacak komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir. Bakanlıkça elektronik
kayıt sistemi oluşturulması hâlinde merkezde saklanan embriyolara ilişkin bilgiler bu sisteme
kaydedilir.” Ayrıca yönetmelik bireyleri yanlış yönlendirecek, yanıltacak yayın ve reklamları
yasaklamıştır. Cinsiyetle ilgili ciddi bir hastalıktan kaçınma hâli hariç, doğacak çocuğun
cinsiyetini belirleme amaçlı gonad ve / veya embriyo seçimi ve transferini de yasaklamıştır.

14.1.1.3. İntra Sitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)
İlk olarak 1992 yılında uygulanan yöntem, nedeni bilinemeyen veya erkeğe bağlı
infertilite söz konusu olduğunda başvurulan bir yardımcı üreme tekniğidir. ICSI, sperm sıvısı
içindeki spermatozoidin (sperm hücresi) sayısının az olduğu, hareketliliğinin ve şeklinin
sağlıklı olmadığı durumlarda aralarından en kaliteli spermatozoidin ejakülasyon (boşalma)
veya çeşitli cerrahi girişimler sonucu alınarak yumurta hücresi (oosit) içine enjekte edilmesini
ifade etmektedir. Bu yolla oluşan embriyolar uterusa serviks yoluyla (transservikal)
yerleştirilir.

14.1.1.4. Gamet İntra Fallopian Transfer (GIFT)
GIFT, yumurta hücrelerinin (oosit) ve spermin tubaya direkt transferidir. Yani GIFT
ile gametler, döllenme için tubaya özel cihazlar ile göbek çukurundan girilerek yerleştirilir.
Döllenme işlemi, organizma içinde gerçekleştiğinden GIFT, IVF’nin aksine “in vitro”
olmayıp bir “in vivo” döllenmedir ve ilk defa 1984 yılında uygulanmıştır. Tubanın sağlıklı
olduğu durumlarda yararlanılan bir yöntem olan GIFT’e genel anestezi ve cerrahi girişim
(laparoskopi) gerektirmesi nedeniyle nadiren başvurulmaktadır. GIFT’in, döllenmenin in vivo
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olması nedeni ile dinî, ahlaki ve geleneksel nedenlerle IVF’ye alternatif olarak
düşünülebileceği varsayılmaktadır.

14.1.1.5. Zigot İntrafallopian Transfer (ZIFT)
ZIFT, yumurta hücrelerinin (oosit) toplanıp, laboratuar ortamında (in vitro) döllenme
sağlandıktan sonra oluşan zigotun cerrahi girişim (laparoskopi) ile tubaya transferidir. Bu
yöntem, IVF ile GIFT’in birleşimidir ve ilk olarak 1986 yılında uygulanmıştır. GIFT ve
ZIFT’in maliyetli olması ve cerrahi girişim gerektirmesi nedeniyle kullanımları yaygın
değildir.

14.1.1.6. Tubal Embriyo Transfer (TET)
TET yöntemi, ZIFT’e benzemektedir. Ancak, bu uygulamanın ZIFT’ten farkı, tubaya
doğrudan yapılan transfer ZIFT’teki gibi zigot olmayıp, zigotun hücre sayısının artmasından
sonraki aşama olan embriyonun transferidir.
Yardımcı üreme yöntemleri, taraflara ait hücrelerin (oosit ve spermatozoid)
döllendirilme yöntemleri ile ilişkilidir. Bu teknolojiler sayesinde; döllendirilen hücreler, evli
çiftlere ait olabileceği gibi yumurta ve/veya sperm ya da embriyo bağlı (donasyon) yoluyla da
olabilir. Evli çiftlerin hücreleriyle yapılan döllenmeye “homolog döllenme”, donör
kullanılarak oluşturulan döllenmeye de “heterolog döllenme” denir.
Yumurta bağışıyla gebelik, ilk defa 1983 yılında sağlanmıştır. Yumurta bağışı, kadının
yumurta üretemediği veya yumurtalarının sağlıksız olduğu durumlarda başvurulan bir
yöntemdir ve erken menopoza giren kadınlar için de uygulanmaktadır.
Sperm bağışı sağlıklı spermin olmadığı durumlarda çiftler tarafından başvurulan bir
yöntem olduğu gibi çocuk sahibi olmak isteyen bekâr kadınlara da uygulanmaktadır. Bu
amaçla, birçok ülkede sperm bankaları kurulmuştur. Sağlıklı sperm üretemeyen, sperm
sayısının ve kalitesinin düşmesine sebep olan bir tedavi gören veya testisleri alınan bireyler bu
yönteme başvurmaktadır. Embriyo bağışı da, yine çiftin her ikisinin de hücrelerinin yeterli
veya sağlıklı olmadığı durumlarda yapılır. Ayrıca sperm bağışının yeterli olmadığı, yani
yumurtalıklarının veya sağlıklı yumurta hücrelerinin olmaması gibi nedenlerden ötürü çocuk
sahibi olamayan bekâr kadınlar da embriyo bağışına başvurabilir.
Embriyo bağışı, tüpte döllenme sonucu oluşan embriyoyu, onu taşıyacak kadına
nakletmek şeklinde yapılabileceği gibi, bir kadının uterusunda bulunan embriyonun alınarak
başka bir kadının uterusuna yerleştirilmesi, yani uterustan uterusa embriyo nakli şeklinde de
olabilmektedir. Bu durumda, embriyonun tüpte döllendirilerek oluşturulması bir “in vitro”
döllenme iken, doğrudan cinsel ilişki ile veya aşılama (IUI) yoluyla hücrelerin uterus içinde
döllenip başka bir kadına transfer edilmesi, döllenmenin rahim içinde gerçekleşmesi sebebiyle
bir “in vivo” döllenmedir (Çam, 2014).
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14.1.2. Yardımcı Üreme Teknikleri ve Etik
21. yüzyılda, yardımcı üreme tekniklerindeki gelişmeler aynı zamanda genetik
biliminin ilerlemesine katkı sağlamıştır. Ancak yardımcı üreme teknikleri, insan onuru, zarar
vermeme ve yarar sağlama, eşitlik, gizlilik ve adalet gibi etik ilkelere dikkat edilerek sağlık
ekibi üyeleri tarafından uygulanmalıdır.
Yardımcı üreme tekniklerinin infertil çiftlere sağladığı faydalar önemli ölçüdedir. Bu
teknikler aracılığı ile birçok infertil çift, çocuk sahibi olmaktadır. Ancak hangi koşullarda ve
kimlere uygulanabileceği hususunda ortaya çıkan etik sorunlar, yardımcı üreme tekniklerinin
faydalarının yanında pek çok etik sorunun da olduğunu göstermektedir. Yardımcı üreme
tekniklerini felsefi tartışmalara yol açan sorular genellikle; “Her şey mümkün mü?”, “Her
mümkün olan yapılmalı mı?” ve “Yapılan şey gerçekten istenilen şey mi?” gibi sorulardır.
Yardımcı üreme teknolojilerinin doğallığı ve yapaylığı (yaşamın suni olarak
başlatılması), insan preembriyosunun ahlaki ve etik açıdan durumu, ailenin rolü, konumu ve
genetik bağlantı sorunu, gerektiğinden fazla sayıda embriyo elde edilmesi ya da sağlıklı
olanların terme kadar ulaştırılması, dünya nüfusunun aşırı artmasına katkıda bulunması,
sadece çok sağlıklı olan embriyoların kullanılması, kullanılmayan embriyoların atılması,
sperm, ovum, gamet vericileri, cinsiyete göre embriyo seçimi ve klonlama yaşanan etik
sorunların başında gelmektedir.
Aynı zamanda taşıyıcı annelik etik yönden tartışılan, hukuki yönden çözüme
ulaşamayan sorunlardan biridir. Kadının mesleki açıdan engel oluşturacağı ya da estetik
amaçlarla taşıyıcı annelik yoluna gitmesi gibi tıbbi veya fizik herhangi bir sorunun olmadığı
durumlarda da uygulamanın etik olup olmadığı tartışılmaktadır. Aynı zamanda taşıyıcı
anneliğin ticari bir pazar durumuna gelme olasılığı, konunun riskini oluşturmaktadır.
Üreme teknolojilerine yönelik etik açıdan sorunlara neden olan bir diğer nokta, insan
embriyosunun, embriyo üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılmasıdır. Yani,
döllendirilmiş embriyoların sadece birkaç tanesi uterusa yerleştirilmektedir. Kalan embriyolar
daha sonra kullanılmak üzere dondurularak laboratuvarda saklanmaktadır. Saklanan
embriyolar, gebelik gerçekleşmediği takdirde anne uterusuna tekrar transfer edilmekte veya
atılmaktadır. Embriyoların atılması ya da araştırma amacıyla yapılan deneylerde kullanılması
savunulmamaktadır. Bu şekilde embriyoların deneylerde klonlama, melez embriyolar yaratma
gibi amaçlarla kullanılması etik açıdan tartışmaların doğmasına sebep olmaktadır.
Embriyoların sinir sistemi oluncaya kadar acı hissetmedikleri düşünüldüğünden, embriyoların
deneylerde kullanılabileceği düşünülse de insan embriyonunun potansiyel insan olması, diğer
insanlar gibi kendi üzerlerinde karar verme konusunda onay verme yeteneklerinin olmaması
ve söz konusu araştırmalarda embriyodan sağlanan yararın embriyonun kendisine yönelik
olmaması embriyo üzerine deney yapmayı sorgulanır kılmaktadır. Deneyler esnasında
embriyonun ölme ihtimali söz konusudur ve başkalarının yararı için bir insanı öldürmenin
ahlaki olmadığı genel kabulünden yola çıkarak, embriyonun kullanılıp sonra da yok edilmesi
uygun görülmemektedir. Bu nedenle embriyo ve embriyoyu oluşturan yumurta veya sperm
hücrelerinin ticari bir mal gibi algılanmasının ahlak ile bağdaşamayacağı açık olduğundan pek
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çok ülke yasalarında bu kaygı ile insan kökenli biyolojik maddelerin para ile alınıp satılmasını
engelleyen yasal düzenlemelere gitmiştir.
IVF merkezlerinin gelişmesi, spermlerin dondurularak saklanması ve sperm bankaları
uygulamaları, verici spermleri ile döllenme yönteminin yaygınlaşmasına ve aynı zamanda etik
sorunlara yol açmıştır. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların yaygınlaşması ve bu yöntemin
kullanılması, hastalığın bulaşmasına yardımcı olabilmektedir. Bunun için donörlerin dikkatli
bir taraması yapılmalıdır. Donörün adını gizleme ise, geleneksel olarak sürdürülmektedir.
Ancak doğumdan sonra bebekte herediter bir anormallik varsa, donörün kimliği ortaya
çıkarılması gereklidir.
Yardımcı üreme teknikleri ile ilgili tartışma ve kararların, bireysel vicdana ya da etiğe
bırakılamayacak kadar geniş alanlara sahip olduğu görülmüştür. Konunun annelik, babalık,
hayat ve ölüm gibi temel kavramlarla ilgili tartışma açması nedeniyle, evrensel yönleri olduğu
gibi aynı zamanda bu yöntemlerin hangisinin ahlaka uygun olmadığı konusunda fikir birliği
olmadığı ve yasal düzenlemelerin de ülkelere göre farklılık ortaya konmuştur.
Yardımcı üreme tekniklerinin, çiftlerde biyolojik, psikososyal, ekonomik, kültürel ve
etik yönden birçok sorun yarattığı görülmektedir. Yardımcı üreme tekniklerinin uygulanması
ve bu süreçte yaşanan etik sorunlar sırasında, bireylerinin duygusal durumunu anlayıp yardım
edebilecek, onlarla en sık karşılaşan sağlık ekibi üyesi hemşiredir. Hemşirelik bakımının
genel amacı, eşlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal durumlarının değerlendirilmesi, bu alandaki
sorunların ve gereksinimlerin belirlenmesi ve bu gereksinimlere uygun bakımın
sağlanmasıdır. Çiftlerin tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde yardımcı üreme tekniklerinin
yarattığı sorunları farkında olarak, hemşirelik bakımını sunmak çok önemlidir. Bu süreçte
hemşirenin, uygulayıcı, araştırıcı, hasta hakları savunuculuğu ve danışmanlık rolü ön plana
çıkmaktadır. Hemşire, etik kuramlar ve etik karar verme modelleri aracılığı ile ortaya çıkan
etik sorunları diğer sağlık ekibi üyeleri ile iş birliği yaparak çözümlemelidir. Bu nedenle
hemşirelerin yardımcı üreme teknikleri alanında daha fazla bilgisi olması, uzmanlaşmaları ve
özellikle danışmanlık ve eğitim alanında beceri geliştirmeleri oldukça önemlidir.

14.2. Ötanazi
Kelime kökeni Yunanca Eu (iyi) ve Thanatos (ölüm) kelimelerinin birleşmesinden
meydana gelen ötanazi, “iyi ölüm, acısız ölüm veya yapay ölüm” anlamına gelmektedir.
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, ölme hakkıdır. Ötanazi, iyileşmesi mümkün
olmayan hastanın duyduğu dayanılmaz acı ve sıkıntıları ortadan kaldırma amacıyla, hekimin
hastayı özgür iradesiyle verdiği rızasıyla öldürmesi ya da ölmesini sağlama amacıyla tedaviyi
kesmesidir. Hukuk biliminde ise ötanazi; “hak ve hürriyetler” açısından ele alınmış “ölüm
hakkı” olarak tanımlanmıştır. Ötanazi, bireyin iradesine bağlı olup olmaması ya da ötanazide
uygulanan usullere göre çeşitli tanımlar almaktadır. Romalı tarihçi Suetonius, tarihte
euthanasia kelimesini kullanan ilk yazardır.

303

14.2.1. Ötanazi Türleri
14.2.1.1. İrade ile İlgili Ötanaziler
İradeye Bağlı Ötanazi (Gönüllü Ötanazi): Bilinci yerinde olan bir hastanın, isteği
doğrultusunda yapılan ötanazidir. İrade öncelikle karar verme yeteneğine sahip olmayı
gerektirir. İradeye bağlı ötanazi, yardımcı aracılığı ile intihara benzetilebilmektedir. Fakat
farklı özelliklere sahiptir. Yardımcı aracılığı ile intihar, bir bireyin bir başkasını daha ziyade
intihara özendirme, tavsiye veya araç temini aracılığı ile yönlendirmesi şeklinde gerçekleşir.
Tıbbın en fazla sempati ile karşılanan ötanazi talepleri ise, terminal dönemde olmayan ve bu
konuda isteği olduğunu beyan eden hastalardan gelen isteklerdir.
İrade Dışı Ötanazi (Non-Volonter Ötanazi): Bilinç kaybı olan bir hastada,
yakınlarının iradesi ile gerçekleştirilir. Bilinç kaybı kavramı, ötanaziyi haklı kılan nedenlerin
oluşması hâlinde hastanın iradesinin alınma olanağı bulunmadığı ve psikolojik / nörolojik
nedenler ile meydana gelen zihinsel kapalılık durumunu belirtmektedir. Bu tip ötanazi,
hastanın yakınlarının veya hastayı kanunen temsile yetkili bir bireyin bulunmadığı hâllerde
ise, hastanın varsayılan iradesine uygun olarak gerçekleştirilebilen ötanazi türüdür.
Gönülsüz Ötanazi (İnvolonter Ötanazi): Hastanın açık veya varsayılan iradesine
dayanmaksızın yapılan ötanazi olup, hekim iradesine bağlı olarak uygulanan ötanazi türüdür.
Hastanın isteği dışında ancak tıbbi zorunluluklar karşısında başvurulan ötanazi, gönülsüz
ötanazidir. Hasta, yaşama iradesini kaybetmemiş ancak hekimin hastalığı doğal seyrine
bırakmaktan başka yapacağı bir şey kalmamışsa uygulanan pasif ötanazi, gönülsüz ötanaziyi
oluşturur.

14.2.1.2. Aktif-Pasif Ötanazi
Aktif Ötanazi: Olumlu bir eylemle tıbbi yoldan ölümün sağlanmasıdır. Bir başka
ifade ile ölümü sağlayan tıbbi yöntemlerin doğrudan doğruya kullanımı aktif ötanazidir.
Örneğin; hastada ölüm sonucu doğuracak ilacın hastaya enjekte edilmesi, yüksek dozda
morfin veya poasyum klorid verilmesi aktif ötanazidir. Aktif ötanazi, hekimler tarafından
genelde kabul edilmeyen bir çeşittir.
Pasif Ötanazi: Olumsuz bir fiille yapılan ötanazidir. Yani, yaşamı destekleyen ve
uzatan tedavinin verilmemesi veya geri çekilmesi durumudur. Pasif ötanazi, tıp etiği gereği
olduğu kadar, aynı zamanda yasa gereği tıp adamına bağlanan yaşatma yükümünü yerine
getirememe veya sona erdirme anlamındaki hareketsizlik durumlarını anlatır. Yaşam
fonksiyonları tıbbi yöntemlerle sürdürülen bir kimseye uygulanan tedavinin kesilmesidir.
Respiratörün çekilmesi, pasif ötanaziye örnek olarak verilebilir. Bu arada hastanın yaşamını
sürdürebilmesi için gerekli beslenmenin durdurulması talebinin bundan böyle yapılmaması da
pasif ötanaziyi oluşturur.

14.2.1.3. İç Ötanazi-Dış Ötanazi
Bu ayrım iradeli ötanazinin türleri olarak ortaya çıkar.
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İç Ötanazi: Bir kimsenin kendi ölümüne iradesini kullanarak razı olmasıdır. Ötanazi,
intihar ile benzeşirse de, intihar kişinin hayatına kendi bildiği yöntem ve yollarla kendi
isteğiyle son vermesidir. İç ötanazi ile irade hastadan gelmekle beraber, ölüm sonucunu
doğuran eylem hekimler tarafından yerine getirilmektedir.
Dış Ötanazi: Kendisine yasal olarak bu konuda yetki verilmiş bireylerin iradesi
alınması yolu ile üçüncü bir bireyin ölümünün sağlanması hâlidir. Hasta yakınlarının
iradesine bağlı olarak gerçekleşen irade dışı (non-volonter) ötanazi veya bunu kabul eden
ülkelerde olduğu gibi mahkeme kararına dayanan gönüllü ötanazi, dış ötanazi olarak
anlamlandırılır. Dış ötanazinin hekim talebi üzerine gerçekleştirildiği durumlarda vardır.

14.2.1.4. Medikal Ötanazi
İntihara yardımın yasal olarak yasaklanmadığı bazı ülkelerde, sadece hekim kararı ile
ötanazinin gerçekleştirilmesi yeterli görülmektedir. Bu durumda medikal ötanazi söz
konusudur. Yine, ötanazi de en tecrübeli ülke olan Hollanda’da mahkeme kararı olmaksızın
hekimin bir başka meslektaşı ile yaptığı konsültasyon sonucunda alacağı karar ile ötanaziye
olanak verilmektedir.

14.2.2. Ötanazi Uygulama Koşulları
Ötanazinin koşulları farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Ancak temel olarak bu şartlar
birbirine zıtlık oluşturmamaktadır. Genel hatlarıyla ötanazinin gerçekleştirilebilme koşulları;


Ötanazinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bir hastanın bulunması gerekir.
Burada hastalık kavramı geniş anlamda yorumlanmalıdır. Yani hastalığın türü, önem
taşımamaktadır. Hastalık terimi, her türlü hastalığı içine almaktadır.


Hastalığın tedavi edilemez olması gereklidir.



Hastalık ıstırap/acı verici düzeyde olmalıdır.



Ölüm, kasıtlı olarak meydana getirilmelidir, kaza eseri olmamalıdır.

 Öldürme fiili üçüncü bir şahıs tarafından gerçekleştirilmelidir. Ötanazide, öldürme
fiilinin hekim tarafından gerçekleştirilmektedir.
 Öldürme fiili hastanın menfaatinin bunu gerektirdiği düşüncesine dayanmalıdır.
Örneğin; hastanın çektiği acı ve ağrıların neden olduğu acıdan bir an önce kurtulması gibi.
 Ötanazi uygulamasının acısız bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir. Talep
edilen ölüm, hasta için o an çektiği acı ve ağrıdan daha ağır olmamalıdır.
 Ötanazi uygulaması henüz fetüs aşamasında gündeme gelmemelidir. Bu ayrım
yapılmadığı takdirde, ötanazi ve kürtajı birbirinden ayırmak mümkün olmamaktadır.
 Her şeye rağmen yaşamak isteyen hastaya ötanazi uygulanmamalıdır. En ağır
hastaların dahi yaşama isteğine saygı gösterilmelidir.
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14.2.3. Ötanazi İle İlgili Görüşler
Dünya’da ötanazi ile ilgili tartışmalar çok eskiye dayanmaktadır. Ötanazinin tarih
boyunca hem kötülendiği hem de savunulduğu görülmektedir. Bilimsel olarak 20.yy bu
konudaki düşüncelerin alevlendiği, güncelleştiği bir dönemdir. İnsanı yaşatmak temel ilke
olmakla birlikte, sağlık alanındaki gelişmeler, insanların dünyaya bakış açısının, yaşam
felsefesinin, beklentilerinin değişmesi hangi koşullarda ve ne için sorularının sorulmasına yol
açmıştır. Ancak insan, yaradılışından doğan bazı değerlere sahip olduğu gibi, toplumsal bir
varlık olduğu için toplumsal değerler taşımaktadır. Hukuk düzeni de, bütün bu değerleri
saymakta ve korumaktadır. Bu değerler içinde bulunanlardan vücut bütünlüğü ile ilgili
olanlar, çok önemlidir ve bu nedenle hukukun üzerinde önemle durduğu konular olmuştur.
Tüm bu görüşlerin yanı sıra Dünya Tabipler Birliği’nin ötanaziye karşı tavrını çok
açık olarak belirtmektedir. 1987’de kabul ettiği ve hâlâ geçerli ötanazi bildirgesinde, “Bir
hastanın yaşamını, kendi ya da çok yakınlarının izniyle bile olsa, sonlandırmak olan ötanazi
etik değildir.” şeklindeki açıklamaları bile tartışmaların sona ermesine engel olamamıştır.

14.2.3.1. Ötanaziyi Destekleyen Görüşler
Bilim adamları ve hekimler, bazı nedenlerle ötanazinin uygulanmasını kabul
etmektedirler. Aşağıda yer alan koşullar ötanazi için önemlidir.
a) Hastanın rızasının olması,
b) Hastanın dayanılamayacak derecede şiddetli acısının/ağrısının olması
c) Hastanın, hastalığının tedavisinin mümkün olmamasıdır.
Acıya dayanamayan hastanın ölmeyi istemesi, tedavisi imkânsız bir hastalığın olması,
bir kaza sonucu tedavisi imkânsız bir sakatlığa sahip olunması ve bu durumun hastada büyük
bir ümitsizlik yaratması gibi nedenler ötanaziyi destekleyenler için önemli olmaktadır.
Bu nedenle bu görüşü destekleyen bireyler, ötanazinin adam öldürme suçundan farklı
olduğunu değişik açılardan savunmaktadırlar. İntiharda öldürme olayını bizzat bireyin kendisi
uygulamakta, ötanazi de ise bu işlemi, hasta yerine hekim uygulamaktadır. Yine bu görüşü
destekleyenler, ötanazi de adam öldürme şeklinde zarar verme amacı yerine, hastanın
acılarına son verme amacında olduğunu ve manevi açıdan ümitsiz bireye yapılan iyilik
şeklinde yorumlamaktadırlar.

14.2.3.2. Ötanaziyi Desteklemeyen Görüşler
Ötanaziyi benimsemeyen birçok görüş vardır. Bu karşıt görüşlerin çeşitli nedenleri
bulunmaktadır. Bu nedenler;
a) Tıp, sürekli gelişmekte olup, her gün yeni buluşlar yapılmaktadır. Bu bakımdan
bugün tedavisi mümkün olmayan bir hastalık, yarın tedavisi gerçekleştirilebilir.
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b) Bir hastalığın tanısı, her zaman doğru olmayabilir. Herhangi bir yanıltıcı sonuç,
hekimin bilgisinin güven verici olup olmaması açısından önemlidir.
c) Bazı hukukçular, hastanın kendisinin öldürülmesini istemesini, psikolojik
dengesizliğe bağlamakta ve hastanın rızasının iradeli bir karar olmadığını savunmaktadırlar.
d) Hekime verilebilecek öldürme yetkisi süistimallere yol açabilir ve bu durum
bazen sakatlıkların, bazı tedavisi ümit verici hastalığı olan hastaların öldürülmesine kadar
yayılabilir.
e) Gelenekler de ötanaziye karşı çıkar. Dinî inanışlara bağlı olan toplum özellikle
kaderci görüşe sahip olduklarından ve Tanrının verdiği canın yine Tanrı tarafından
alınacağına inandıklarından dolayı, böyle bir uygulamayı benimsememektedirler.
f) Hekim, daima tedavi edici bir birey olması gerektiğinden bu görevi dışında bir
uygulama yapamaz.
Bütün bu nedenlerin yanında en önemli durum, hastanın yaşam hakkının
korunmasıdır. Burada yaşam kalitesi azalmış, ölümcül hastalara çok daha iyi destekleyici
bakım ve tedavilerin uygulanması gereklidir.

14.2.4. Ceza Hukuku Açısından Ötanazi
Dünya’da ötanazi, nitelik ve ceza verme açısından farklılık gösterse de genelde suç
olarak kabul edilmiştir. Alman Ceza Hukuku açısından, bir bireye aktif fiilde bulunmak
suretiyle ve ihmalli bir davranışla zarar verme hâli suç olarak kabul edilir. Bunun dışında
kalan pasif ihmalli davranışların, verdiği zarar nedeni ile cezalandırılması ise Alman Ceza
Kanunu’nun 226. maddesi kapsamına sokulabilen özel bir tehlike durumu olduğundan
olasıdır. Alman Ceza Kanunu’nun 216. maddesi ise, akıl hastaları dışında, rıza ile öldürme
olayının meydana gelmesinde en az üç yıl hapis cezası verilmesini öngörür. 1889 tarihli eski
İtalyan Ceza Kanunu, rıza ile öldürme adi öldürme olarak kabul ederken, 1930 tarihli İtalyan
Ceza Kanunun 579. maddesi ise 6-15 yıl arasında verilen daha hafif bir hapis cezası uygular.
İsviçre Ceza Kanunu’nun 101. maddesi ise, 8 gün-2 yıl arasında hafif bir hapis cezası verir.
Ayrıca Danimarka Ceza Kanunu (m.239), Avusturya Ceza Kanunu (m.139-a), Fin Ceza
Kanunu (Fasıl XXI), Yunan Ceza Kanunu (m.300), İzlanda Ceza Kanunu (m.213), Norveç
Ceza Kanunu (m.213), Polonya Ceza Kanunu (m.227) gibi ceza kanunlarında da mağdurun
yani ötanazi uygulanılacak hastanın rızası ile bu işlemin yapılması, cezayı hafifletici bir unsur
olmaktadır.
Bazı ceza yasaları, rıza ile tıbben de olsa öldürme fiilinin yapılmasından hiç söz
etmedikleri gibi bu kanunlara göre bu fiil, adam öldürme suçunu oluşturur. Buna örnek Fransa
Ceza Hukuku’dur.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ötanazi de hastanın vasiyetini mutlak anlamda arayan
bazı eyaletlerde, hastanın yazılı ve önceden verilen açık iradesi bulunmadıkça yapay yaşam
desteğinin kaldırılması mümkün değildir. Yalnızca pasif ötanazi, hukuka uygun kabul edilir.
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İstemli pasif ötanazi, ABD’de yüksek mahkemelerin kararı ile uygulanmaya başladı ve
Federal Yüksek Mahkeme’nin kararı ile anayasa ve hukuka uygunluğu doğrulandı.
Genel olarak İngiliz Hukuku’nda ötanazi uygulanmasının kabul edilmediği ve şüpheli
hâllerin sıkı şekilde denetlendiği gözlenmektedir.1962 tarihine kadar teşebbüs hâlinde kalan
intihar bile, 1961 tarihli “Şahıslara Karşı İşlenen Cürümler Hakkında Kanun” hükümleri
uyarınca para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılmakta ise de bu tarihte
intihar suç olmaktan çıkarılmıştır.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ötanazi Ceza Kanunu bakımından suç sayılmaktadır.
1986 tarihli Japon Ceza Kanunu, özel bir intihar yolu olan ve toplumsal kabul gören
“harakiri” yapanı, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca ötanaziyi de
kabul etmez. Kanada Ceza Kanunu, bir bireyin doğrudan veya dolaylı yoldan ölümüne neden
olan bireyin, adam öldürme suçu işlemiş sayılacağını öngörür. Yasaya göre, öldürmeye rıza
ve öldürmeyi talep veya buna izin vermek, bunu yapanı sorumsuz kılmaz. Ölüm hakkı,
Kanada Anayasası ile de tanımlanmamıştır. Ancak buna rağmen, mahkemelerin yorum
yaparak ötanaziye olanak verildiği görülmektedir. Avusturalya Hukuku da ötanaziyi yakın
zamana kadar yasa dışı gören sistemlerdendir. Halkoyunun %81 oranında verdiği kabul oyu
ile yürürlüğe koyulan ilk ötanazi kanunu, 16 Haziran 1995 yılında Avusturya Kuzey Bölgesi
Parlamentosu tarafından yasallaştırılmıştır. Kanunun, ölümcül derecede hastaların, talebi
üzerine hekim tarafından öldürülmesine yetki vermektedir (m. 2.,3.,4.,5.,7.) 1.7.1996 tarihinde
yürürlüğe giren yasa, ötanazi talebinde bulunan hastanın durumunu 3 hekim tarafından
değerlendirilmesini öngörür. Bu hekimlerden biri, konunun uzmanı ve diğer psikiyatristtir.
Üçüncü hekim ise, hasta ile ötanazör hekimin ana dili itibari ile aynı dili konuşmamaları
hâlinde, konuşma ve ötanazi sertifikasını elinde bulunduran ve hasta ile aynı dili konuşan,
tercüme ile görevli bir yetkili psikiyatristtir. Hastanın ötanazi yolundaki iradesini açıkladığı
anda hastanın depresyonda olup olmadığının belirlenmesi koşulu ile ötanazi kararının
verilmesi gerekmektedir.
Lüksemburg Hukuku’nda, 17 Mart 2009 tarihinde ötanazinin gerçekleştirilmesi
hakkında kanun yürürlüğe girmiştir ve böylece ötanazinin uygulandığı üçüncü Avrupa ülkesi
Lüksemburg olmuştur. Ötanazinin uygulanması için dayanılmaz acılar içindeki hastanın
hekim tarafından iyice aydınlatılması ve hastanın kendi iradesi ile onayı gerekir. Hastanın
bilincinin yerinde olmaması durumunda, hastanın ailesinin ve hekimin ötanazi için onayı
gerekmektedir.
Hukuksal açıdan ele alındığında Türkiye’de ötanazi ile ilgili herhangi bir yasal
düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Türk hukukunda ise, ötanazi, adam öldürme kapsamına
girmekte ve 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun aktif ötanazi için 81. ve 82.
maddeleri pasif ötanazi için ise 83. ve 85. maddeleri uyarınca işlem yapılır. Yine Türk Ceza
Kanunu’nun 84. maddesi de intihara yardım eden kişi hakkında cezaları belirtir. Ayrıca,
1960’dan günümüze yürürlükte olan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü incelendiğinde de, özellikle
madde 11’in aktif ve pasif ötanazi kapsamına girdiği ve ötanaziyi yasakladığı görülmektedir.
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14.2.5. Ötanazi ve Etik
Dünyada ve ülkemizde etik ve politik alanlarda tartışmalara yol açan ötanazi, sağlık
çalışanları arasında da bireyin yaşamını koruma, sürdürme, iyileştirme görev ve
sorumlulukları ile özerkliğe saygı ilkesinden kaynaklanan ikilemlere neden olmaktadır.
Hipokrat andında ötanazi yasaklandığı gibi, Hemşirelik Ahlak Kuralları’nda da hasta
istemeden hemşirenin hiçbir girişimi yapamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda ele
alındığında sağlık bakımında görev alacak hemşirelerin temel eğitimlerinde ötanazi
konularının yer alması ve bu konudaki etik, politik ve yasal sorunların tartışılması önem
kazanmaktadır.
Sonuç olarak; çaresi olmayan hastalıklarda hastalar için ötanazi uygulamak, Türk
hukunda bir öldürme fiili olarak kabul edilmektedir. Ayrıca dinî ve geleneksel görüşlere de
aykırı düşmektedir. İlkeler tetratında yer alan zarar vermeme, yarar sağlama ilkeleri ile
hastayı sonunda kadar bakım ve tedavisini sağlamak ve terminal dönem de hastayı
rahatlatmak ve yaşam kalitesini yükseltmek sağlık ekibi üyelerinin en önemli rol ve
sorumluluklarıdır.

14.3. Hibernasyon
Hibernasyon, Latince “Hibernus” kelimesinden gelmektedir ve kış uykusu
anlamındadır.

14.3.1. Hibernasyon Türleri
14.3.1.1. Doğal Hibernasyon (Doğal Kış Uykusu)
Doğada çok görülmektedir. Bazı canlıların vücut sıcaklıklarını 1-5 dereceye düşürmesi
ile kış uykusuna yatmasıdır. Örneğin; sürüngenler, kirpiler, yarasalar, dağ fareleri ve ayılar,
beslenme olanaklarının daraldığı kış aylarında bu duruma girerler. Bu hayvanlar, genellikle
ortam (çevre) ısısının birkaç derece üzerinde olacak şeklide vücut sıcaklıklarını donma
noktasında yeniden düzenleyerek düşürürler. Bu süreç, hibernasyon olarak bilinmektedir,
birkaç haftadan birkaç saate kadar sürmektedir ve vücut sıcaklığında, metabolik aktivitede,
kalp hızında, enerji ihtiyacında şiddetli bir düşüşü de kapsamaktadır. Böylece hayatta kalma
kolaylaşır. Kalp dinamizmi, yapay olarak soğutulanlara göre daha iyidir. Koagülasyon zamanı
ve glisemiyi düşürmüştür. Karbonhidratlar az, fakat proteinler daha fazla harcanmaktadır,
solunum yavaştır, kanda potasyum artmaktadır. Bazal metabolizma ileri derecede azalmış ve
ekonomik bir yaşam tarzına girilmiştir.

14.3.1.2. Yapay Hibernasyon (Yapay Kış Uykusu)
Vücutta genel bir soğuma sağlayarak, hücrelerin ve dokuların enerji harcamasını
azaltan tedavi yöntemidir. Bu durum, hastayı soğuk suya sokarak, içinde soğuk su dolaşan
boru ağıyla kaplı özel bir örtüyle sararak (yüzeysel soğutma) ya da hastanın kanını vücut dışı
dolaşımda soğutarak elde edilebilir. Vücut dışı dolaşım yoluyla vücut sıcaklığını kısa sürede
(10-15 dakika) çok düşürmek, hatta 5°C-10°C’ye indirmek olanaklıdır. Aynı zamanda
vücudun ısı denetimini düzenleyen sinirsel mekanizmaları da çeşitli ilaçlarla baskılamak
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gerekir. Nörolojik ilaçlar verilen hastanın genel soğutulması ile Yapay Hibernasyon meydana
gelir.

14.3.2. Yapay Hibernasyonun Tarihi Gelişimi
Yapay hibernasyonun tarihi gelişimi çok eski yıllara dayanmaktadır. 1798 yılında
Liverpool’da Dr.James Curie, soğuk suda tutulmuş bir insanın organizmasındaki etkileri
incelemiştir. Napoleon ordusunda görev yapan cerrah Larrey, 1807 yılında Eylau savaşında,
19̊C de birçok yaralıyı ampute etmiş ve ağrı duymadıklarını görmüştür. 1905 yılında Simpson
ve Herring, Yapay Hibernasyon terimini ilk kez kullanmışlardır. 25̊ C’nin altındaki bir
sıcaklığın genel bir anestetik madde olarak rol oynayacağını belirtmişlerdir. 1923 yılında
Dogliotti Frazer, travmatik şoklarda, deri altına morfin uygulayarak hem sedatif, hem de
metabolik faaliyetleri azaltıcı etkiler elde etmek istemiştir. Amaç; yavaşlamış bir hayat elde
etmek ve vejetatif denge düzenlemektir. 1938 yılında ise, Amerikalı sinir cerrahı Temple Fay,
karsinonayı vücut sıcaklığını azaltarak tedavi etmiştir. 1947 yılında Edinburg da Delorme,
hemorajik şokun vücut sıcaklığı düşürülmüş köpeklerde normal sıcaklıktaki köpeklerden daha
iyi tolere edildiğini göstermiştir. 1950 yılında Bigelow ve meslektaşları rektal sıcaklığı
azaltmışlardır. 1951 yılında ise, Edinburg’da yaşayan Dolerme ve Hollanda’da yaşayan
Boerema tarafından pervascular soğutma kullanılmıştır. 1951 yılında Fransa’da Lamborit ve
Huguenard, chlorptomazine’le yapay hibernasyon üzerinde çalıştılar. Nitekim, MI karışımı
denen karışım, 1951 yılından itibaren deneysel olarak Laborit, klinik olarak da Huguenard
tarafından kullanılmıştır. Bu karışım, Promethazine (0.03 gr.), Chlorptomazine (0.05 gr.) ve
Pethidine (0.10 gr)’ı içermekte olup Cocktail Lytic adıyla bilinmektedir ve ameliyatta 75
dakika önce intravenöz olarak hastaya verilmektedir. Etki elde edildikten sonra soğutmaya
geçilmektedir. 1959 yılında Drew, derin hipertermi uygulamıştır.
Bu yaklaşıma yönelik ilk girişim New York’ta 1964 yılından itibaren faaliyet gösteren
“Ölümsüzlük Peşinde Koşanlar Derneği” tarafından yapılmıştır. Ancak çok pahalı bir yöntem
olan hibernasyon, çok yaygın bir uygulama niteliği taşımamaktadır.

14.3.3. Yapay Hibernasyonun Geleceği ve Etik
Bugün daha henüz uygulanamayan, ancak düşünülebilen ve henüz sonuç alınamamış
bir yöntem olan hibernasyon, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan bir bireyin ölmeden
önce dondurulması için kullanılabilecek bir metot olarak görülmüştür. Böylece hastalığın
tedavisi bulunduktan sonra, hasta yeniden normal yaşama döndürülmektedir. Aşırı
soğutmanın derinliği oranında tüm hücrelerdeki metabolizma olayı, aynı oranda düşmektedir;
böylece ölüm olayları da geciktirilir. Bu hipotez, modern bir ötanaziyi belirtir. Bu da pek
geçerli sayılmaz. Amerika’da aşırı soğutma bankaları, bu işin yapılmasını isteyenlerden belli
bir ücret talep etmektedirler.
Bu yöntemin tedavisi mümkün olmayan hastalığı olan insanların dondurulmasında
kullanımı, etik açıdan bugün bile bazı zararlı yönlere sahiptir. Ancak ileride bu zararlı
durumların düzeltilmesi ile hibernasyon, etik açıdan tedavisi olmayan insanlar için yararlı
hâle getirilebilir.
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Hücrelerin yaşantısını korumak için aşırı derecede soğutma, çok emek isteyen bir iştir.
Tüm canlı dokuların içinde likit vardır. Bunlar dondukları zaman buzlaşırlar. Yavaş yavaş
soğutulunca, hücrelerin kenarlarını zedeleyen büyük buz kristalleri oluşmaktadır. Eğer
dondurulma daha çabuk olursa, önce hücrelerin dış yüzleri buzlaşır, daha sonra yavaş yavaş
donmaya başlayan hücrelerin içini bir çığ gibi sarar, hücreyi tamamen saran bu buz gömleği
hücrenin çatlamasına neden olur. Bu hücre çatlamasını önlemek için birkaç komplike
yöntemler düşünülmüştür. Bu yöntemler, basit hücre topluluklarında geçerlidir, komplike
olanlarda uygulanamaz. Bu bakımdan insanları dondurarak yaşamını sürdürmek düşüncesi,
bugün için henüz çözümlenememiştir.
İnsanların ölümlerine neden olan hastalığı tedavi edecek ve yaşama döndürecek
olanakların bulunabileceği güne kadar dondurulmaları ve hastalığın bakım ve tedavisi
bulununca da tekrar canlandırılmaları etik yönden bazı sorunları da beraberinde getirmektedir.
Hibernasyon ile ölmüş kabul edilip de dondurulan bireyler, dondurulmuş ve ölmemiş bireyler
midir? Yoksa ölmüş bir bireyin dondurulması mıdır? Bu yöntem ile ölmüş insanların henüz
canlılığını yitirmemiş dokularından hemen alınıp korunması koşulu ile yararlanılabilir. Böyle
uygulamalar bugün yapılmaktadır. Doku ve organ nakillerinde, ölüden organ nakli yapılabilir.
Bu arada hibernasyon ile ölmüş bireylerin dondurulmadan önce beyinlerinin gelecekteki bir
dirilme işlemini denemeye değmeyecek derecede hasar görmüş olmaları olasıdır.
Eğer dondurularak yaşatma teknik uygulamalar, yeniden insan vücudunun çözülerek
canlandırılmasına olanak verilmesi, birtakım sorunları doğuracaktır. İnsanların belli bir süre
dondurularak bekletilmesi büyük masrafları gerektirmektedir. Ayrıca dondurulmuş ve yıllarca
dünya yaşamından uzak kalmış bir insanın tekrar canlanınca yeni ve kendi döneminden farklı
olan dünya koşullarına adapte olması oldukça zor olacaktır. Bu durum, bireyde psikolojik
bozukluklar oluşturabilir. Aynı zamanda etik açıdan uygun görülmemektedir. Donmuş
bireyler, dondurulmuş ve ölmemiş bireyler olduğuna göre dondurulmuş birey ölmemiş, eğer
tekrar canlandırıldığında özbilinci ve birey oluşumu da yeniden kazanırsa bu bireylere
dondurulmuş ve ölmeyen bireyler denilebilir. Var olmayı isteyebilme kapasitesine sahip olan
her varlık birey sayılır. Böylece ahlaken önemli olan tüm şeylere sahip demektir.
Miras hukuku açısından malları hibernasyon uygulanan bireyler için, saklı mı
tutulacaktır? Yoksa ailelerine miras mı kalacaktır. Adları nüfus kütüğünde kalmaya devam
edecek mi? Ayrıca bunların yanında bireyin dondurulmaya izin verip vermeyeceği konusu da
önemlidir. Bugün için bu durum isteğe bağlıdır. Ayrıca çözülmeye onam verme nasıl olacak
ve reddedilme olanağı olabilecek mi? Bazı etikçilere göre, dondurulmuş insanlara yeni
insanlar eklendikçe, her çözülmeyi erteleme olayı, o bireyin yeniden canlandırılma şansını
kendi döneminden uzaklaştıracak ve tekrar gireceği yeni dünyaya uyum sağlamasını
zorlaştıracaktır. Ayrıca yeni bulunan bir tedavi yöntemi, o sırada yaşamını sürdüren canlılara
uygulanır ve olanaklar dondurulmuş ve ölmemiş bireylere yetişmezse, adalet ilkesi ile
örtüşmez. Ancak hangi grubu önce kurtarmak gerektiği etiğin üzerinde duracağı geleceğin
önemli bir konusu olacaktır.
Tıbbın her alanında olduğu gibi dondurularak bekletme ve tekrar canlandırma
yönteminde geleceğe yönelik ilerlemelerin kaydedileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda
hibernasyonun getireceği ve sağlık ekibi üyelerinin karşılaşacağı etik sorunlar kaçınılmazdır.
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Uygulama Soruları
1) Yardımcı üreme tekniklerini açıklayarak, hemşirenin rol ve sorumluluklarını
irdeleyiniz.
2) Yardımcı üreme tekniklerinin neden olduğu etik ikilemleri tartışınız.
3) Ötanazinin koşullarını açıklayınız.
4) Yapay hibernasyonun uygulama alanlarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çağımız insanoğlunun şaşırtıcı buluşlarına tanık olmakta, tıp alanındaki gelişmeler
insanlığın yeryüzü serüvenini daha sağlıklı ve mutlu kılma umudunu kuvvetlendirmektedir.
Ancak sağlık alanında yaşanan gelişmeler, tıp ve hukuk alanını karşı karşıya getirmekte ve
ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Teknolojinin sağlık bakımı alanındaki faydaları
genellikle hem mesleğini uygulamayanlar hem de hastalar açısından ciddi ikilemleri de
beraberinde getirmektedir. Sağlık ekibi üyeleri hasta ve ailesinin yarar ve zarar konusunda
farklı görüşlere sahip olabilirler. Burada bireyin kişisel değerleri önemli bir rol oynamaktadır.
Bakım ve tedavi konusundaki karar ne olursa olsun, hemşirelik hasta ve yakınlarına en iyi
kalitede bakıma ve iletişime odaklanmalıdır.
Bu tartışmalar arasında yardımcı üreme teknikleri, ötanazi, hibernasyon önemli bir yer
oluşturmaktadır. Yeni teknolojiler, kullanıldıkça bu uygulamalara ilişkin yeni konular ortaya
çıkmaktadır. Teknolojiye bakmaksızın hemşirelik ile ilgili etmenler, tutumlar ve değerler,
iletişim ve birey merkezli bakımı sürdürme ile ilişkilidir.
Etik ilkelerden olan zarar vermeme ve yarar sağlama ilkeleri, hastayı iyileştirme ve en
azından rahat bir durumda olmasını sağlar. Hipokrat Andı ve Hemşirelik Andı tüm bu konular
ile gili yüzük, yönetmelik hastayı son dönemine kadar bakım ve tedavisini sürdürmeyi ve son
dönemde de rahatlatmak ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ötanaziyi suç saymayan devletlerden biridir?
a) Türkiye
b) Güney Afrika
c) Fransa
d) Hollanda
e) Rusya
2) “Kendisine yasal olarak bu konuda yetki verilmiş bireylerin iradesi alınması yolu
ile üçüncü bir bireyin ölümünün sağlanması hâli” olarak tanımlanan ötanazi türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Medikal ötanazi
b) Aktif ötanazi
c) Dış ötanazi
d) İç ötanazi
e) Aktif ötanazi
3) “Yapay Hibernasyon” terimi ilk kez hangi tarihte kullanılmıştır?
a) 1705
b) 1755
c) 1805
d) 1855
e) 1905
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4) Aşağıdakilerden hangisi nedeni bilinemeyen veya erkeğe bağlı infertilite söz
konusu olduğunda başvurulan yardımcı üreme tekniğidir?
a) İntra Sitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)
b) Gamet İntra Fallopian Transfer (GIFT)
c) Tubal Embriyo Transfer (TET)
d) Zigot İntrafallopian Transfer (ZIFT)
e) İntrauterin İnseminasyon (IUI)
5) Aşağıdakilerden hangisi ötanaziyi destekleyen ya da savunan görüşlerin,
gerekçelerinden biridir?
a) Hastanın psikolojik sorunlarının olması
b) Hastalığın tanısının doğru olmaması
c) Hastanın rızasının olması
d) Hastalığının tedavisinin mümkün olması
e) Hekime verilen öldürme yetkisinin suistimale neden olması
6) Yardımcı üreme tekniklerinden etik ikilem yapabilecek beş örnek veriniz.
7) Yapay hibernasyonun getireceği etik sorunları yazınız.
8) Ötanazi ile ilgili görüşleri gruplandırarak açıklayınız.
9) Ötanazinin uygulanma koşullarını kısaca açıklayınız.
10) Yapay hibernasyonun uygulama alanlarını irdeleyiniz.
Cevaplar
1) d, 2) c, 3) e, 4) a, 5) c
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