Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sağlık Hukuku Doktora Programı
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU II
Ders Tasarımı (Syllabus)
Dersin Tanımı
Adı

Kodu

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU II

SHKD1219620

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Bahar Dönemi

3+0

3

8

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ

Dersi Verenler

Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Dersin temel amacı hukuk ve tıbbi uygulamalar arasındaki ilişkiyi son gelişmeler kapsamında ayrıntılı olarak ele almaktır. Ders
kapsamında tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları açıklanarak, hekimin ve diğer sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğunun
uluslararası bildirgelere ve tıp etiğine uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders; hasta hakları ve gelişimi,genel olarak tıp hukuku ve temel kavramları,sağlık çalışanları ve hasta ilişkisinin hukuki niteliği,sağlık
çalışanlarının hukuki sorumluluğu, sağlık çalışanlarına yönelik davalar,aydınlatılmış onam,özerklik ve paternalizm.,tıbbi kayıtlar,organ ve
doku nakli,kamu sağlığı,klinik araştırmalar,klinik araştırma etik kurulları,olgu tartışması,olgu tartışması,genel değerlendirme; konularını
içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

- Tıbbi uygulamalarda ortaya çıkması muhtemel temel hukuki ve etik ikilemlerin anlaşılması
- Kişiliğin korunması çerçevesinde, paternalizn, özerklik ve aydınlatılmış onam kavramlarının değerlendirilmesi.
- Tıp uygulaması ve hukuku bakımından, tıbbi kötü uygulama kavramı ve yapısı hakkında fikir sahibi olma.
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ders Akışı
Sıra

Konular

1

hasta hakları ve gelişimi

2

genel olarak tıp hukuku ve temel kavramları

3

sağlık çalışanları ve hasta ilişkisinin hukuki niteliği

4

sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğu, sağlık çalışanlarına yönelik davalar

5

aydınlatılmış onam

6

özerklik ve paternalizm.

7

tıbbi kayıtlar

8

organ ve doku nakli

9

kamu sağlığı

10

klinik araştırmalar

11

klinik araştırma etik kurulları

12

olgu tartışması

13

olgu tartışması

14

genel değerlendirme

Ön Hazırlık

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