TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİ
KULLANIMINA İLİŞKİN BİLDİRGE
4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği
Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda kabul edilmiştir.
20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği
II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiştir.

Tıbbi uygulamalara teknolojinin girmesi ve teknolojinin gelişmesi, bir çok yeni
durumlar ortaya çıkarmıştır. Bu yeni durumların özelliği, çoğunlukla daha
önceleri insanın yapabilme sınırları dışında olan birçok yöntemin olanaklı hale
gelmiş olmasıdır. Bugün yaygın olarak benimsenen tutum, bilimsel ve teknolojik
ilerlemelerin olanaklı kıldığı tüm yeniliklerin bir an önce yaşama geçirilmesi,
gerçekleştirilmesi yönündedir. Diğer taraftan bu sürecin insanın ahlaksal
sorumluluk alanını genişlettiği ve kısmen de değiştirdiği açıktır. Tıptaki her türlü
gelişmenin ortak öznesi insandır, ortak eylemi - amacı da insanın gönenci ve
sorunlarının çözümü olmalıdır; teknoloji sadece araçtır.
Teknolojinin açtığı yeni alanlarda yerleşik normların olmaması, tam eylem
özgürlüğüne kapı açabilmektedir. Bu durum da bilim ve teknolojiyi istenmeyen,
tehlikeli olabilecek, kimi zaman etik-dışı bir yöne doğru sürükleyebilmektedir.
İkilemler teknolojinin sunduğu olanaklara gerçekten gereksinim duyup
duymamak ve bunlardan adaletli bir şekilde yararlanmak üzerine kuruludur.
Tıbbi teknoloji çoğu zaman hastanın çaresizliğini giderirken, kimi zaman da
“yararsız tıbbi girişim/boşuna tedavi” kavramlarının tartışılmasına yol
açabilmektedir. Klonlama, genetik araştırmalar, yeni gelişen tanı ve tedavi
yöntemleri, piyasaya sürülen yeni ilaçlar ve aşılar, yardımcı üreme teknikleri bu
bağlamda değerlendirilebilecek konular arasındadır.
Türk Tabipleri Birliği aşağıdaki ilkeleri benimser:
•

Yüksek teknolojilerin kullanımında hem toplumun hem de bireyin
yararları gözetilmeli ve teknoloji insanlığın geleceğini tehlikeye atacak
biçimde kullanılmamalıdır.

•

Gerektiğinde etik kurulların görüşü ve onayı alınmalıdır.

•

Gelişmekte olan tıbbi teknolojilerin sunduğu hizmetler gerektiği yerde
ve zamanda konusunda yetkin uzman hekimlerce kullanılmalı ve bunlar
kanıta dayalı tıp ilkeleriyle uyumlu olmalı, gereksiz kullanımdan
kaçınılmalıdır.

•

Pahalı yüksek teknolojilere gereksinimi olan bireylerin bu teknolojilere
erişim ve kullanım adil biçimde olmalıdır.

39



TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİ

•

Yüksek teknolojilerin uygulamasında akılcı kullanım, denetim ve
bilgilendirme yapılmalıdır.

•

Yüksek teknolojilerin kullanımında hekim-endüstri bağlamında çıkar
çatışmaları önlenmelidir.

•

Yüksek ve yeni teknolojinin kullanımı ile ilgili görüş oluşturmak ve
danışmanlık hizmeti amacıyla hastanelerde etik değerlendirilmelerin
yapılması özendirilmelidir.

•

Yeni teknoloji geliştirme, kullanım ve sunumunda evrensel etik ilkelere
uyulmalıdır.

•

Yüksek teknoloji geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için çevre, sağlık ve
güvenlik üzerinde geniş araştırmalar yapılmalıdır.
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