
Etik, kelime anlam› olarak ahlak demektir. Hekimler için bu kelime hiç de yabanc› de¤ildir. Hekimlik mesle¤inin var oldu¤u zaman-
dan beri, hekimlikte etik söz konusu olmufltur. Etik kurallar›n uygulanmas› için Sümerlerden beri hekimlerin uymas› gereken yapt›r›m-
lar konmufltur. Bu yapt›r›mlar hekimin ölümle cezaland›r›lmas›na kadar a¤›rlaflt›r›lm›flt›r. 

Etik kurallar daha çok hekimin ahlaki yap›s›, uygulamalar› ve kiflili¤i ile ilgilidir. Di¤er yandan alaca¤› ücret dahi o zaman›n ölçüt-
lerine göre belirlenmifltir. Tarih boyunca bu uygulamalar ufak tefek baz› de¤iflikliklerle devam ederken M.Ö.300 y›llar›nda Hypokrat
hekimlik mesle¤ini yapanlar için hepimizin bildi¤i ve günümüze kadar devam eden yemin etme prensibini koymufltur. Bu prensipler
oldukça kapsaml›d›r, günümüzde de geçerlidir. 

Böylece hekimlik mesle¤inin onurlu ve sayg›n bir flekilde uygulanmas› sürmüfltür. Bizden önce yaflayan meslektafllar›m›z hekim-
likte etik kurallar›n uygulanmas› için gayret göstermifllerdir. Hatta t›p fakültesinde bildi¤imiz gibi etik dersleri okutulmaktad›r. Ancak
bu dersler günümüzde hekim olmayan kimseler taraf›ndan verilmektedir. Bu derslerin uzun y›llar boyunca edinilmifl klinik deneyimi
olan tecrübeli hekimler taraf›ndan verilmesi gerekmektedir. Hasta bakmayan, hasta hekim iliflkilerini yaflayarak bilmeyen kiflilerin ne
pratikteki güçlük ve gerçekleri bilip hissetmesi ne de kuramsal dersi anlam›na uygun vermesi olas› de¤ildir. 

Hekimlik, insan sa¤l›¤› ile u¤raflan bir meslektir.Dünyada insan›n sa¤l›¤› her fleyden önde gelir, sayg›nd›r. Sa¤l›¤›n korunmas›, dev-
letin, toplumun her kesiminin, sivil toplum örgütlerinin bafll›ca görevidir. ‹nsan sa¤l›¤› ile u¤raflan meslek için elbette baz› prensipler
konmal›d›r. Hastaya yap›lan giriflimler, do¤ru ve yerinde olmal›d›r. Aksi halde dönüflü olmayan kal›c› sekelller ve ölüm olaylar› yafla-
nabilir. Etik kurallar mesle¤in öneminden dolay› gereklidir. Bu meslek bir ciddiyet ve disiplin içinde yap›lmal›d›r. Hekimlik mesle¤ini
yapanlar insan›, sevmeli mesle¤ini sevmeli her zaman özveride bulunmal›d›r. Etik kurallara her zaman uymal›d›r. 

Etik kurallar son y›llarda daha çok gündeme gelmifltir. Toplumun bozulmaktan korunmas› ancak etik kurallar›n uygulanmas› ile
mümkündür. Her mesle¤in etik kurallar› vard›r. Asl›nda etik kurallar sadece meslek sahipleri için de¤il, her insan için gereklidir. Üni-
versitelerimizin sadece t›p fakültelerinde de¤il, bütün fakültelerinde e¤itimlerine uygun olarak etik de¤erlerle ilgili dersler okutulma-
l›d›r.

Günümüzde etik de¤erlerin gerekli oldu¤u sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan da anlafl›lm›flt›r. Medyada giderek ilk s›ray› alan flid-
det, terör ve sald›r›larla kendini gösteren toplum çöküntüsü ancak toplumun bu flekilde etik kural ve tav›rlar›n› koymas› ile düzelebi-
lir.

Son on y›llarda hekimlikte bafl döndürücü ilerlemeler kaydedilmektedir. Yeni ilaçlar›n keflfedilmesi, afl›lamalar, cerrahi yöntemle-
rin geliflmesi radyolojik ve nükleer görüntüleme yöntemlerindeki yeni keflifler, hücresel ve genetik dal›ndaki ilerlemeler insan sa¤l›-
¤›na yeni kazan›mlar getirmifltir. Hijyen flartlar›n›n iyileflmesi, daha konforlu yaflam insan ömrünü uzatm›flt›r. Bunlar elbette sa¤l›kla
u¤raflanlar›n bilimsel denemeleri ve yo¤un çal›flmalar sonucunda olmufltur.

‹laç firmalar› sa¤l›k konusunda bafl döndürücü yat›r›mlar yapmaktad›r. Bafll›ca amaç insan sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesi söz konusu ise
de ticari amaçlar göz ard› edilemez. ‹laç denemeleri insanlar üzerinde ancak hekimler taraf›ndan yap›labilir. Bu nedenlerle hekimle-
re önemli görevler düflmektedir. ‹laçlarla yap›lan denemeler gerekli hayvan deneyleri yap›ld›ktan sonra, gönüllü insanlar üzerinde uy-
gulan›r. ‹laç denemelerinin yap›labilmesi için etik ve yasal düzenlemelere gidilmifltir. Hiç kimseye haberi olmadan zorla veya korku-
tarak deneme yap›lamaz. ‹nsanlar gönüllü olsalar dahi, onlar›n zarar›na olabilecek denemeler yap›lamaz. 

Ayr›ca son y›llarda, Dünya da insan haklar›na ve dolay›s› ile insan›n hür iradesine sayg› daha çok gündeme gelmifltir. ‹nsan›n be-
deni kendisine aittir, r›zas› olmadan hiçbir giriflim yap›lamaz, denilmektedir.

T›p bilimi kendisine özgü dili ve kurallar› olan bir bilimdir.Ço¤u kez ortak dil olan Latince kelimeler kullan›lmaktad›r. ‹nsanlar›n bu-
nu anlamalar› her zaman mümkün de¤ildir. Hekim insanlar üzerinde araflt›rma yaparken insan›n veya hastan›n r›zas›n› almak zorun-
dad›r. Hastaya ne yapaca¤›n›, nas›l yapaca¤›n› tarafs›z bir flekilde ve onun anlayaca¤› dilde anlatmas› gerekir. Örne¤inx “sana ponk-
siyon lomber yapaca¤›m” dedi¤i zaman hasta bunu anlamayacak; ancak belinden bir i¤ne ile su al›p onu hastal›¤›n›n tan›s› için in-
celeyece¤im demesi halinde anlayabilir Bu nedenle hekim hastaya anlayabilece¤i dille yapaca¤› ifllemi ve çal›flmay› anlatmal›d›r.
Hastay› bask› alt›nda b›rakmamal›d›r. “‹stedi¤iniz zaman bu araflt›rmadan ç›kabilirsiniz. Size yap›lan tedavi ve muamele de¤iflmeye-
cektir” demesi gerekir. Görülebilecek yan etkiler hasta konuflarak bilgilendirilmeli, ayr›ca sigortalanmal›d›r. Bütün bunlar anlat›ld›k-
tan sonra hastan›n imzas› al›nmal›d›r. Hasta yatarken al›nan imza geçerli de¤ildir. Hatta bu imza bir flahidin yan›nda al›nmal›d›r. 

Hal böyle olunca araflt›rmalar zorlaflmakta, en kötüsü de hekimler sorumluluk alt›na girmektedir. Örne¤in hekim hastas›na bu ifl-
lem yap›lmazsa sen ölürsün derse hasta hekim beni korkuttu¤u için bu ifllemi kabul ettim, diyebilir. Bunun tersi de söz konusu olabi-
lir: “Hekim bana hastal›¤›m hakk›nda yeterli bilgi vermedi, gerekenleri yeterince anlatmad›, anlatsayd› kabul ederdim” diyebilir. Her
iki durumda da hekimin mesle¤ini yapmas› zorlaflmaktad›r. Bu uygulamalar sadece ilaç araflt›rmalar› için de¤il hastaya yap›lacak her
ifllem ve her tedavi için gereklidir. 

‹flte hekimin hastay› tedavi etmedeki sorumlulu¤u ve bilimsel araflt›rmalar›n zorlu¤u burada bafllar.
Hasta-hekim iliflkilerinde de¤erlendirmeyi yapan hukukçular aras›nda da standart bir görüfl yoktur. 
“Hekimi bu kadar bask› alt›nda b›rakmak do¤ru de¤ildir. O zaman t›pta ilerlemeler yeni bulufllar, nas›l olacak,, diyenler de vard›r.

Bu tart›flmalar her zaman güncelli¤ini koruyacakt›r. Bu konuda ki tutars›zl›klar, kan›ma göre, mesle¤in içinde olmayanlar›n koydu¤u
kurallard›r diye düflünülebiliriz. 

Hastalar aras›nda çocuklar›n ayr› bir yeri vard›r. Çocuklar büyüklerin küçültülmüfl bir prototipi de¤ildir. Onun kendine ait özellikle-
ri vard›r. O büyüklerden farkl› olarak geliflim içindedir. Hayat›n›n ilk senesinde do¤um kilosunun üç kat›na ulafl›r. Böyle h›zl› bir büyü-
me içinde olan çocuklar›n fizyolojisi farkl›d›r. Özellikle sindirim sistemleri farkl›d›r. Bundan dolay› her canl› do¤du¤u andan itibaren

Etik ve Pediatrik T›bbi Uygulama
Turgut Özeke

Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Emekli Ö¤retim Üyesi, Prof.Dr.

77

GüncelPediatri

       



kendi annesinin sütünü almal›d›r. Bu onun hem yasal, hem de etik hakk›d›r. Zaten annelik duygusu o kadar kuvvetli bir duygudur ki
her anne kendi yavrusunu beslemek ister. 

Ama maalesef günümüzde çocuklar baz› reklamlar ve beslenme tekni¤ine ba¤l› hatalar nedeni ile anne sütünden mahrum kalmak-
tad›r. Dünyada endüstri devriminden, yani annelerin çal›flmaya bafllamas›ndan sonra, mama piyasas› h›zla geliflmifltir. 

Çocuklar›n hastal›klar› da ilaçla tedavi edilir. ‹laçlar, genellikle büyükler üzerinde yap›lan çal›flmalardan al›nan sonuçlar do¤rultu-
sunda kullan›lmaktad›r. Çocuklar üzerinde do¤rudan do¤ruya büyükler gibi deneme yapmak pratikte pek mümkün de¤ildir. Çocuklar
üzerindeki çal›flmalar daha çok gözleme ve istatiksel bilgilere dayanmaktad›r. Geliflmekte olan bir organizma üzerinde flu ilaç nas›l
etki yap›yor diye araflt›rma yap›lamaz. Yap›lmas› etik de¤ildir. Birleflmifl Milletlerin kabul etti¤i “Çocuk haklar›” sözleflmelerinde de
çocuklar› koruyucu temel maddeler vard›r. 

Önümüzdeki Nisan ay›nda yürürlü¤e girecek Türk Ceza Kanunda, ‘’Çocuk üzerinde hiçbir bilimsel deney yap›lamaz,, denmektedir.
Bu kanunun uygulanmas› halinde, zaten k›s›tl› ve yap›lmas› zor olan çocuklar üzerinde bilimsel çal›flmalar hiç yap›lamayacakt›r. Bu
durumda çocuklar, ancak büyükler üzerinde yap›lan çal›flmalardan al›nan sonuçlara göre tedavi edilebilecektir.

‹flte bu nedenlerle fiubat ay›nda bu yasa hükmünün de¤iflmesi için mecliste giriflimler yap›lmaktad›r. Çocuk derneklerinin ve Sa¤-
l›k Bakanl›¤›n›n da görüflü olas›d›r ki bu do¤rultudad›r.

Birleflmifl Milletler birinci dünya savafl›ndan sonra çocuk haklar›n› kabul etmifl Türkiye de dahil 179 ülke bu anlaflmay› imzalam›fl-
t›r. Bu anlaflmay› ilk imzalayanlardan birisi de Türkiye olmufltur. Büyük Atatürk 1924 y›l›nda Çocuk Esirgeme Kurumu’nu kurmufl, Mec-
lisimizin aç›l›fl›n› ise çocuk bayram› yaparak dünyaya örnek olmufltur. Günümüzde ise, ülkemizden yap›lan yurt d›fl› yay›nlar›n ço¤u-
nu çocuk hekimlerinin etik kurul onay›n› alarak gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar oluflturmaktad›r. 

Pediatride t›bbi uygulamalar, bilim dal›m›z›n isminden de anlafl›laca¤› üzere önce sa¤l›kl› çocuk üzerinde olmal›d›r. Her çocuk, an-
nenin gebeli¤i s›ras›nda, do¤umda ve do¤um sonras›nda t›bbi bak›m almal›d›r. Bu onun en tabii hakk›d›r. Her çocu¤a bu hizmeti ver-
mek devletin sorumlulu¤unda olmal›d›r. 

Do¤umdan itibaren çocuk ayl›k kontrollere tabi tutulmal›d›r. 
Yeterli beslenemeyen çocuklar›n ailelerine yiyecek yard›m› yap›lmal›d›r. 
Her çocu¤un bir sa¤l›k karnesi olmal› afl›lamalar› düzgün bir flekilde ve zaman›nda yap›lmal›d›r.
Her çocu¤a yeterli besin, bar›nak ve temiz bir ortam haz›rlanmal›d›r.
Hasta çocuklar için poliklinik ve hastane hizmetleri karfl›l›ks›z verilmelidir. 
Hastanede çocuklar sevgi ve sayg› görmeli, yap›lacak muayene ve tetkikler bu anlay›fl içinde yap›lmal›d›r.
Çocuklar mümkün oldu¤unca travmaya az maruz kalmal›d›r. Örne¤in invaziv giriflimler mecbur olmad›kça yap›lmamal›d›r.
Çocuklar için hastaneler ve hekim korkutucu yerler olmamal›d›r. Yap›lacak laboratuar tetkiklerinde çocuklar›n önceli¤i olmal›d›r.
Sonuç olarak çocuklar›n gerek yasal olarak belirlenmifl gerekse etik olarak birçok haklar› vard›r. En önemli hakk› ise sevgi hak-

k›d›r. Sevgi çocuk yaflam›nda di¤er yapt›r›mlar› geçersiz k›lan en önemli hak ve gereksinimdir. 
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