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Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

İnsan haklarının sağlık hizmetlerindeki yansıması olan hasta hakları ve tıp etiğinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hayata
geçirilmesi tıp ve hukuk uygulaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ders kapsamında tıp hukuku ve etiğinin güncel sorunları
çerçevesinde temel kavramlar açıklanarak, hasta haklarının güncel uluslararası bildirgelere ve tıp etiğine uygun bir şekilde ele alınması
ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders; 1.Hasta haklarının gelişimi ve güncel uluslararası hasta hakları bildirgeleri,2.Tıbbi teknolojinin gelişimi çerçevesinde ortaya
çıkan yeni tıbbi uygulamalar ve sorunların genel olarak değerlendirilmesi,3. Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması;
mahremiyet hakkı, aydınlatılmış onam...,4. Özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam; klinik araştırmalar, çocuklar, karar
verme yetisi olmayan hastalar...,5.Yaşamın başlangıcı ve sonuna ilişkin hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutlar; kişi, kişilik kavramları,
embriyo üzerinde deneyler, embriyo dondurulması, cinsiyet seçimi.....,6.Yaşamın başlangıcı ve sonuna ilişkin hukuki, etik, klinik ve
sosyal boyutlar; kürtaj, klonlama, gen analizleri,7. Yaşamın sonu ağırlıklı güncel sorunlar; ölüm, ölüm anının belirlenmesi, ötenazi....,8.
Gen analizleri; yararları ve sakıncaları.,9.Yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasından kaynaklanan hukuki ve etik sorunlar, konuya
ilişkin yaklaşımlar.,10. Üremeye yardımcı yeni teknikler ve hukuki boyutu, heterolog ve homolog yapay döllenme, embriyo nakli ve
hukuki sorunlar, taşıyıcı annelik.,11. Sağlık turizmi; tarihçesi, gelişimi ve türleri,12. Sağlık turizmi; hukuki, etik boyutu ve bu konuya
ilişkin güncel tartışmalar.,13.Olgu tartışması,14.Genel değerlendirme; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık hukukunun dayandığı ilkeleri ve uygulamaları tanıyabilecektir.
1.1.Sağlık hukukuna ilişkin temel ilkeleri, hukukî kavramları, ve bunların gelişim sürecini anlatır.
1.2.Hukuk kurallarının, sağlık hukuku alanında düzenleyici rolünü açıklar.
1.3.Yeni gelişmelerin ortaya çıkardığı gereksinimleri tanımlar.
2.Tıp alanındaki değişimlere paralel olarak hukuk kuralları ile arasındaki ilişkileri ifade edebilecektir.
2.1.Sosyal, siyasi, ekonomik, teknolojik gelişim ve değişimlere bağlı olarak sağlık hukuku alanında günümüze kadar ortaya
çıkan bakış açısı ile hukuk kurallarında görülen değişimleri ilişkilendirir.
3.Tıp hukuku kurallarını, çağdaş hukukları etkileyen temel konu ve kavramlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecektir.
3.1.Sağlık hukuku alanındaki güncel konuları, evrensel hukuk normları ve farklı düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak
değerlendirir.
2.2. Sağlık hukuku alanında doğruya ya da dolaylı olarak etkili olan etik ve hukuki yaklaşımları özetler.
2.3. Tıp hukukun temel kavram ve kurallarını tanımasına bağlı olarak, bunları hukukun diğer alanlarındaki düzenlemelerle
birlikte değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ders Akışı
Sıra

Konular

1

1.Hasta haklarının gelişimi ve güncel uluslararası hasta hakları bildirgeleri

2

2.Tıbbi teknolojinin gelişimi çerçevesinde ortaya çıkan yeni tıbbi uygulamalar ve
sorunların genel olarak değerlendirilmesi

3

3. Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı,
aydınlatılmış onam...

4

4. Özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam; klinik araştırmalar,
çocuklar, karar verme yetisi olmayan hastalar...

5

5.Yaşamın başlangıcı ve sonuna ilişkin hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutlar; kişi,
kişilik kavramları, embriyo üzerinde deneyler, embriyo dondurulması, cinsiyet
seçimi.....
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6.Yaşamın başlangıcı ve sonuna ilişkin hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutlar;
kürtaj, klonlama, gen analizleri

7

7. Yaşamın sonu ağırlıklı güncel sorunlar; ölüm, ölüm anının belirlenmesi,
ötenazi....

8

8. Gen analizleri; yararları ve sakıncaları.

9

9.Yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasından kaynaklanan hukuki ve etik
sorunlar, konuya ilişkin yaklaşımlar.
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10. Üremeye yardımcı yeni teknikler ve hukuki boyutu, heterolog ve homolog
yapay döllenme, embriyo nakli ve hukuki sorunlar, taşıyıcı annelik.
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11. Sağlık turizmi; tarihçesi, gelişimi ve türleri

12

12. Sağlık turizmi; hukuki, etik boyutu ve bu konuya ilişkin güncel tartışmalar.

13

13.Olgu tartışması

14

14.Genel değerlendirme

Ön Hazırlık

Kaynaklar
power point sunumlar, ele alınan konuya ilişkin olarak önerilecek çalışma metinleriDers notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik
ortamdaki kaynaklar.
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