T.C. EGE ÜNivERSiTESi HASTANESi HASTANE ETiK KURULU [HEK] YÖNERGESi
Ege Üniversitesi Senatosunun 20.07.1999 tarih ve 10/16 numaralı kararı ile kabul edilmiştir.
BiRiNCI BÖLÜM
Amaç-Kapsam-Tanımlar-Kuruıun

Oluşumu- Toplanma Şekli-Toplantı ve Karar Usulleri

AMAÇ
Madde 1
Her türlü sağlık hizmetinin yürütüımesindeki olumsuzluklara veya olası etik sorunlara, hastane
çalışanlarının karşılıklı hak ve sorumlulukları ile hasta hakları çerçevesindeki sorunlara çözüm üretmek
amacı Ile kurulmuş bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi Hastane Etik Kurulu (HEK], bu amacı
gerçekleştirmek için çalışmalarını T.C. Anayasası, Sağlık Mevzuatıyla ilgili kanunlar, yönetmelikler,
uluslararası hukuki metinler, kabul edilmiş diğer yasal mevzuat ile insan ve hasta hakları, vicdani ve
ahıaki değerler çerçevesinde yürütür.
KAPSAM
Madde 2
Bu yönerge Ege Üniversitesi Hastanesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görevalan her
akademik ve idari birimi ve çalışanlarını ve üretilen hizmetten faydalanma hakkına sahip olan bütün
fertleri kapsar.
TANıMLAR
Madde 3
Ege Üniversitesi Hastanesi Hastane Etik Kurulu [HEK], her türlü rutin sağlık hizmetinin yürütülmesinde
karşılaşılan etik sorunlara çözüm üreten, bu hizmetin en üst düzeyde yürütülmesi için öneriler
geliştiren, uluslararası standartlara

uygun ilkeler koyan, bu kurallara uyulup uyulmadığını inceleyen,

izleyen ve etik kuralların tüm hastane çalışanları ve hizmetten yararlananlar tarafından benimsenmesi
için çaba harcayan, bunun için eğitim/Öğretim programları önerileri hazırlayan, gerektiğinde
uygulayan ve karar verebifen bir kuruldur.
Madde 4
Kurum: Ege Üniversitesi Hastanesi
Hastane Çalışanları: Ege Üniversitesi Hastanesinde görev yapan:
Öğretim elemanı (Öğretim üyesi, uzman, araştırma görevlisi)
Yardımcı sağlık çalışanları (Hemşire, sağlık teknisyeni, hasta bakıcı)
Idari ve teknik hizmetler çalışanları
Sağlık hizmetindeki

tüm sözleşme!i çalışanlar

KURULUN OLUŞUMU
Madde 5
Hastane Etik Kurulu, Cerrahi Tıp Bilimlerinden bir üye, Dahili Tıp Bilimlerinden bir üye, Bilimsel
Araştırmalar Etik Kurulundan bir üye, Tıp Deontolojisi uzmanı bir üye, Hukuk Fakültesi mezunu ve tıp
hukukuna vakif bir üye olmak üzere 5 asil üyeden oluşmaktadır.
Madde 6
Hastane Etik Kurulu üyeleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanının belirlediği adaylar arasından
Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilir. Mazeretsiz birbiri arkası üç toplantıya gelmeyen ya da zorunlu
olarak dört toplantıya gelerneyen veya gelemeyeceği önceden belli olan üyenin yerine yenisi seçilir.
Madde 7
Hastane Etik Kurulu, kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçer.

..
TOPLANMA ŞEKıi
Madde 8
Hastane Etik Kurulu, ayda en az bir kez kendiliğinden veya gereksinim durumunda
belirlenen yer ve saatte toplanır.

başkanın çağrısıyla

TOPLANTı VE KARAR USULLERi
Madde 9
Hastane Etik Kurulu, en az üç üyenin katılımıyla toplanır. Oylamalar açık oyla yapılır. Kararlar oy
çokluğuyla alınır, çekimser kalınamaz. Eşitlik halinde başkanın görüşü uygulanır.
IKiNCi BÖLÜM
Hastane Etik Kuruluna Başvuru Koşulları
Madde 10
Hastane EtIk Kuruluna yapılacak başvurular yazılı dilekçe veya hazırlanmış form doldurularak
yapılabilir. Diğer mercilere yapılan başvurular geCiktirilmeksizin Hastane Etik Kurul başkanlığına
iletilir. Olayın vukuundan itibaren bir ay içinde iletilmeyen başvurular dikkate alınmaz.
Madde 11
Hastane Etik Kurulu, herhangi bir başvuru olmasa bile kendiliğinden
olduğu bir olay hakkında inceleme yapabilir.

gerekli gördüğü veya tanık

Madde 12
Hastane Etik Kuruluna başvuru şartları gerçekleştiği takdirde şikayet işleme konularak toplantının
gündem maddeleri arasına alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hastane Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 13
Hastane Etik Kurulu, aşağıdaki sorunları insani, ahlakive vicdaniyönden

inceler.

a) Tıp öğrencilerinin hastane personeli ile hasta ve hasta yakınları ile ilgili sorunları
b) Hasta haklarına ilişkin sorunlar
c) Anabilim dallarının uzmanlık alanlarının tıp pratiğindeki uygulama alanlarında yaşanan sorunlar
d) Hastane içinde hizmet veren tıbbi birimler arasındaki anlaşmazlıklar
e) Her kim tarafından olursa olsun, kurumun itibarını zedeleyen durumlar

f) Hastane personelinin kendi aralarında ve hasta/hasta yakınlarıyla olan iletişiminde
aykırılık gösteren davranışlar

tıp etiğlne

g) Hastanede hastalara sağlanan tıbbi olanakların eşit ve düzenli dağılımı, kullanımına ilişkin sorunlar
h) Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunca gerekli görülen durumlarda danışmanlık görevi
i) Prognozu ağır hastaların tedaViyi reddetmesi veya yanda kesmesine ilişkin sorunlar

j) Reanimasyon bölümlerinde yaşam desteğinin sonlandırılmasına ilişkin olarak yaşanan problemler
k) Tıbbi ekip tarafından hastaya yapılan kötü ve yanlış uygulamalar [Malpraktis olguları1
Madde 14
Hastane Etik Kurulu, hastane içindeki eksikliğini gördüğü tıp etiği ile ilgili teorik ve pratik uygulama
noksanlıklarını tespit ederek bunu gidermeye yönelik Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı tarafından
yürütülen Tıp Etiği Bilgilendirme Programına destek verir ve hastane tıp personelinin bu programlara
devamının sağlanmasının takipçisi olur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar alma ve Kararların Niteliği - Soruşturma Usulleri _ Yürürlük
Madde 15
Hastane Etik Kurulu,
kısa sürede yaparak
tavsiye niteliğindeki
türlü soruşturma en

kendisine iletilen başvuruları geniş bir açıdan ele alarak gerekli araştırmayı en
bağımsız, tarafsız, yapıcı, yönlendirici, Çözüm getirici tıp etiği ilkelerine saygılı ve
kararlarını mümkün olan en kısa sürede gerekli yerlere yazılı olarak bildirir. Her
üst düzeyde gizlilik içinde yürütülür.

Madde 16
Hastane Etik Kurulu, çalışmalarında bağımsız olup, görev ve yetkileri hakkındaki konuları ahlaki, insani
ve vicdan; kanaatine göre tıp etiğine uygun olup olmadığına karar verir. Hastane Etik Kurul kararlarına
itiraz edilemez.
SORUŞTURMA USULLERI
Madde 17
Hastane Etik Kurulu, araştırdığı veya soruşturduğu konuyla ilgili olarak her türlü yazılı evrakı, dosyayı
isteyebilir, gerekiyorsa ilgili kişilerle konuşabilir, sözlü ya da yazılı savunmalarını alabilir.
Madde 18
Hastane Etik Kurulu, gündemine gelen sorunun Çözümüne yardımcı olacağına inanılan bir görüşün
alınması için ilgili kurumlardan belirleyeceği bilirkişi ya da bilirkişilere başvurabilir.
Madde 19
Hastane Etik Kurulu, sonuca ulaşmayı çabuklaştırmak amacıyla kendi üyeleri arasından seçeceği bir
üyeye özellik arz eden bir konuyu ya da başvuruyu araştırması, gerekli verileri toplaması görevini
verebilir. Bu üye yapacağı çalışmayla ilgili tüm bilgileri ve izlenimlerini kurula aynen aktarır.
YÜRÜRlÜK
Madde 20
Bu yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe girer ve Ege Üniversitesi
Rektörü tarafından yürütülür.

