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Tarihler 21 Kasim 2004’u gosteriyordu ve bu gunesli gunde Kuzey Almanya’nin bir
kasabasi “Medikal Hatalarin Masum Kurbanlarini Destekleyen Gruplarin Birinci
Kongresi” adli onemli bir toplantiya ev sahipligi yapiyordu. Bu tarihi bir andi. Alti farkli
Avrupa ulkesinden yedi kurulus vardi toplantida. Profesyonel ve comert
meslektaslarimizin ve dostlarimizin ev sahipliginde SIN bu toplantiya katilmaktan cok
buyuk zevk aldi. Orada bulunan butun gruplar Avrupa’da tibbi muayenenin iyi oldugu
konusunda hemfikirdiler ancak kacinilmaz olarak medikal hatalarin da ortaya cikmasi soz
konusuydu ve bunun %1 gibi bir kisminin hastayi kalici bir sakatliga ya da olume
goturebilme ihtimali vardi. Bunun da anlami Avrupa’da tibbi hatalarin gerceklestigi ve
binlerce insanin sakat kaldigi ya da oldugudur. Bu hastalar cok kotu kosullarda yasamak
zorunda kalmislardi ve bircogu ekonomik olarak buyuk kayiplara ugramisti. Toplanti
boyunca Avrupa’da tibbi hatalara maruz kalan kurbanlarin yasadigi travmalar ve
problemler konusunda bilgiler verildi. Avrupa’da yasayip tibbi hatalara maruz kalan
iatrojenik hastalarin karsilastigi bircok ortak sorun oldugu ortaya cikti. Bunlardan en cok
endise verici olani ise yanlis tedaviye maruz kalanlarin bunu ispatlayacak olan arastirici
ya da konuyu aydinlatici bir testle veya tibbi mudaheleyle karsilasmamalariydi. Bir diger
sorun da dogru medikal bilgiye ulasmak icin hastalarin tehdit iceren yontemler
kullanmasi. Bunlarin sonucunda kendi hukumetlerimize hem ulusal hem de uluslararasi
alanda sunulmak uzere iatrojenik hastalari korumak icin ortak bir deklarasyon
olusturulmasina karar verildi. Gelecekte daha cok isbirliginin saglanmasi sonucuna
varildi cunku bu sayede tibbi hatalara maruz kalan hastalarin Avrupada sesi daha iyi
duyulabilecekti. “Iatrojenik Avrupa Birlesmesi” (Iatrogenic Europe Unite) bize bu
hastalarin haklarini korumak icin firsatlar ve daha elverisli durumlar saglayacak.
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Birlikte Gucluyuz

IEU BIRLIGI IKINCI KONGRESI
3 TEMMUZ 2005 HOLLANDA
IEU Birligi’nin Ikinci Kongresi, 3 Temmuz 2005 tarihinde Hollanda’nin Utrecht sehrinde
gerceklestirildi. Polonya’dan (Oncelik Zarar Vermemek - Primum Non Nocere - First Do
No Harm) yeni bir grup da kongreye katildi. Ilk kongrenin deklarasyonu hastalarin
haklarinin kanunlara konmasi onermisti; bu da alti ulke tarafindan imzalandi ve bunlar
IEU Birligini meydana getirdi. IEU’nun bu deklarasyonu nasil dagitacagi, ayrica hangi
kisilere ve kurumlara gonderecegi konusunda kararlar alindi. IEU’nun amaci zarar goren
hastalarin goruslerinin de goz onune alinmasi ve bu hastalarin endiselerini en ust duzey
makamlara duyurmaktir. Genelde idareciler, memurlar ve medikal gorevliler karar alma
surecinde zarar goren hastalarin dusuncelerini ve endiselerini gormezden gelmektedir,
ozellikle de iatrojenik hastalarda. Asagida Ikinci IEU Kongresi’nin fotograflarini
gorebilirsiniz.
Temsil edilen ulkeler: Irlanda, Almanya, Buyuk Britanya, Hollanda, Kuzey Irlanda,
Polonya
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IEU DEKLARASYONU
DEKLARASYON
IATROJENIK AVRUPA BIRLESMESI
IEU DEKLARASYONU 2005
KANUNDAKI HASTA HAKLARI
Birinci IEU Kongresi sirasinda Avrupa’da tibbi hatalara maruz kalan kurbanlarin
yasadigi travmalar ve problemler konusunda bilgiler verildi. Avrupa’da yasayip tibbi
hatalara maruz kalan iatrojenik hastalarin karsilastigi bircok ortak zorluklar oldugu ortaya
cikti.
Ne Yapilmali?
Zarar goren hastalarla ve iatrojenik hastalarin karsilatigi sorunlari dile getiren gruplarla
ulusal ve uluslararasi alanda cok ciddi toplantilar yapilmali, en oncelikli olarak da zarar
goren hastalara gercek uzmanlar tahsis edilmeli. Bugunku ‘inkar et, ustunu ort’
kulturunden artik vazgecilmeli, ‘durustluk ve aciklik’ ilkeleri benimsenmeli; saglik
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uzmanlari artik medikal hatalar sonucunda zarar goren hastalari konusunda durust
olmalidir.
Birlik hastalarin tam olarak korunmasini talep etmekte, hasta haklarinin hukuki metinlere
gecmesini savunmaktadir: saglik uzmanlari hukuki zorunluluk altinda her turlu medikal
hatalari aciga cikarmali ve zarar goren hastalari mutlaka rapor etmelidir.
•
•
•
•

•

•

medikal hatalarin acik, tam ve durust bir sekilde rapor edilmesinin yasal
zorunluluk altina girmesi hastanin ve ailesinin gordugu zarari belirler.
iatrojenik magdurun tam iyilestirici tedavisinin yasal zorunluluk altina girmesi
gereklidir.
iatrojenik hastanin zararinin tazminatinin adaletli bir sekilde karsilanmasinin yasal
zorunluluk altina girmelidir – Magdurlar Tazminat Fonu
yasal haklar, tum manuel ve bilgisayar tabanli medikal kayitlari gorme ve bunlari
duzeltme hakki saglar. Hastanin yazili izni olmadan hastanin bilgilerinin
elektronik veritabanina gecirilmesine engel olunmali, bu da yasal zorunluluk
altina girmelidir.
medikal hatalari temel sebepleriyle kaydeden ulusal ve uluslararasi sistemlerin
gelistirilmesi ve bu sistemlerde hastanin tecrubelerinin de yansitilmasi yasal
zorunluluk altina girmelidir.
ulusal ve uluslararasi alanda hastalari koruyan ve medikal hatalari onleyen
sistemler gelistirilmelidir.

IEU Birligi
Ulusal, Uluslararasi ve Avrupa duzeyindeki Medikal Kurumlara ek olarak (doktorlar
ve cerrahlar)
Ulusal hukumetleri; Saglik Otoritelerini; Avrupa Kurumlarini; Dunya Saglik
Orgutunu (WHO)
Iatrojenik hastalara karsi ahlaki, etik ve hukuki sorumluluklarini yerine getirmeye
cagiriyor. IEU Birligi hem doktora hem de hastaya daha yararli olacak bir kulturel
degisimi gerceklestirmeye cagiriyor. Boylece hastalarin sagligina kavusmalari da
kolaylasacaktir.
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HIC KIMSE MEDIKAL HATALARA BAGISIK DEGILDIR
http://www.sin-nl.org/IEUdeclaration.htm
Tarihler 21 Kasim 2004’u gosteriyordu ve bu gunesli gunde Kuzey Almanya’nin
Dormagen kasabasi “Medikal Hatalarin Masum Kurbanlarini Destekleyen Gruplarin
Birinci Kongresi” adli onemli bir toplantiya ev sahipligi yapiyordu. Bu tarihi bir andi.
Alti farkli Avrupa ulkesinden yedi kurulus vardi toplantida.
Orada bulunan butun gruplar Avrupa’da tibbi muayenenin iyi oldugu konusunda
hemfikirdiler ancak kacinilmaz olarak medikal hatalar da olacakti. Amerika, Kanada ve
Avustralya’da yapilan arastirmalarin sonucunda, hastalarin %10’unun medikal hataya
maruz kaldigi ortaya cikarken bunun %1 gibi bir kisminin hastayi kalici bir sakatliga ya
da olume goturebildigi de ortaya cikmistir. Bunun da anlami Avrupa’da medikal hatalarin
oldugu ve binlerce insanin sakat kaldigi ya da oldugudur. Bu insanlar cok kotu kosullarda
yasamak zorunda kalmislardir ve bircogu ekonomik olarak buyuk kayiplara
ugramislardir. Ayrica boyle medikal hatalar Avrupa sosyal sistemine buyuk zarar
vermektedir.
Toplanti boyunca Avrupa’da tibbi hatalara maruz kalan kurbanlarin yasadigi travmalar ve
problemler konusunda bilgiler verildi. Avrupa’da yasayip tibbi hatalara maruz kalan
iatrojenik hastalarin karsilastigi bircok ortak sorunlar oldugu ortaya cikti.

•
•

•

•

•
•
•

Medikal hatalarin magdurlari/akrabalari sunlarla karsilasabilirler:
Medikal hatalardan olenler nadir olarak olen hastanin akrabalarina durustce ifsa
edilir, bu da hasta akrabalarini travma icinde birakir.
Iatrojenik medikal durumun dogasi ve kapsami hakkinda dogru bilgiye
ulasamama. Kacamak cevaplar veren saglik gorevlileri yaniltici bilgi verirler cunku
hatanin sonucunun ustesinden gelmeleri cok zordur. Ayni zamanda isverenden ve sigorta
sirketiden gelen baskilar sonucu saglik gorevlileri hastayi magdur durumda birakan
kanitlari gostermemeye calisirlar. Bu da sessizligi saglamaya calisip ortbas etmekten
baska bir sey degildir. Zarar yok = Dava yok
Dogru medikal dokumanlari elde etmedeki zorluk: en onemli ya da en kritik
olanlar ortadan kaybolur, bazi dokumanlar hastanin dogruyu bilmesine ragmen
yalanlanir, hatta bazi durumlarda hicbir kayit bulunamaz.
Psikiyatrik etiketlendirme sonucu dogru olmayan, kucultucu yakistirmalar
hastanin kayitlarina gecirilir. Bunun tek amaci hastanin guvenilirligini zedelemektir ve
feci sonuclara yol acabilir, hastanin iyilesmesi icin ihtiyaci olan tedaviyi imkansiz hale
getirir. Bu da hastanin refahini zedeler, onun yasamini riske atar.
Gercek diagnostik ve tedavinin yapilmamasi sonucu hasta kara listeye alinir,
tedavi sonucunda hastanin zarara ugrayabilecegi belirtilir.
Ikinci gorusun zorlugu ya da inkari – profesyonel olarak daha yuksek makamlara
giden sikayetlerin kapanmasi bir uluslararasi fenomendir.
Cok fazla harcama gerektirdiginden, medikal uzmanlarin kendi meslektaslari
aleyhine konusmak istememesinden ve medikal konularla ilgilenen avukatlarin
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•

•

azligindan oturu tazminat icin hukuki yollari aramak zorlasmistir. Bu da herhangi bir
etkili tazminat hakkini sabote etmektedir.
Iatrojenik hastalar potansiyel davaci olarak gorulurler, bu yuzden de (istenmeyen
kisi) - persona non grata – ilan edilirler. Onlarin davayi kazanmamalari saglamak icin de
gerekli olan bilgi onlara verilmez, dogrular gizli tutulur. Iste burada bariyerler ortaya
cikmaya baslar.
Profesyonellerin ittifaki, hassas ve masum olan hastanin durumundan daha
gucludur, burada onemli olan doktorlarin ve cerrahlarin etik, ahlaki ve hukuki
gereklilikler dogrultusunda hastaya ihtiyaci olan tedaviyi saglamalaridir.
Medikal hatalardan ciddi sekilde zarar goren hastanin durumunu en iyi “carpip kacan”
araba benzetmesi aciklayabilir. Saglik uzmanlari, kaza sonucunda olumlere sebep olan
soforlerin aksine, meydana gelen medikal kazalari ve olumleri rapor etmeme opsiyonuna
sahip. Aslinda etik, ahlaki ve hukuki degerleri gormezden gelip hasar gormus hastayi
tedavi etmeyebilir, boylece hastaya zarar geldigini inkar edebilir. Sorumsuzca araba
kullanan her sofor adli takibatla karsilasir. Dogru bilginin inkari ve medikal hatanin
olusmasindan sonra hastanin tedavi edilmesinin reddedilmesi trajik ve talihsizdir, ancak
“carpip kacan” araba fenomeniyle tamamen ortusmektedir. Asagida belirtilen gruplar
suna inaniyor ki yukarida yazilanlar zarar goren hastalarin medikal suistimali sonucunda
ortaya cikmaktadir ve Birlesmis Milletler Insan Haklari Evrensel Bildirgesi (Universal
Declaration of Human Rights) 25. maddesi 10/12/48 ile celismektedir. Avrupa insan
haklari, hasta haklarini korunmasi konusuna da deginmelidir.
Ne Yapilmali?
Zarar goren hastalarla ve iatrojenik hastalarin karsilatigi sorunlari dile getiren gruplarla
ulusal ve uluslararasi alanda cok ciddi toplantilar yapilmali, en oncelikli olarak da zarar
goren hastalara gercek uzmanlar tahsis edilmeli. Bugunku ‘inkar et, ustunu ort’
kulturunden artik vazgecilmeli, ‘durustluk ve aciklik’ ilkeleri benimsenmeli; saglik
uzmanlari artik medikal hatalar sonucunda zarar goren hastalari konusunda durust
olmalidir.
IEU Birligi hastalarin tam olarak korunmasini talep etmekte, hasta haklarinin hukuki
metinlere gecmesini savunmaktadir:
•
•
•
•
•

saglik uzmanlari hukuki zorunluluk altinda her turlu medikal hatalari aciga
cikarmali ve zarar goren hastalari mutlaka rapor etmelidir.
medikal hatalarin acik, tam ve durust bir sekilde rapor edilmesinin yasal
zorunluluk altina girmesi hastanin ve ailesinin gordugu zarari belirler.
iatrojenik magdurun tam iyilestirici tedavisinin yasal zorunluluk altina girmesi.
iatrojenik hastanin zararinin tazminatinin adaletli bir sekilde karsilanmasinin yasal
zorunluluk altina girmesi – Magdurlar Tazminat Fonu
yasal haklar tum manuel ve bilgisayar tabanli medikal kayitlari gorme ve bunlari
duzeltme hakki saglar. Hastanin yazili izni olmadan hastanin bilgilerinin
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•

elektronik veritabanina girmesine engel olunmasinin yasal zorunluluk altina
girmesi saglanmalidir.
medikal hatalari temel sebepleriyle kaydeden ulusal ve uluslararasi sistemlerin
gelistirilmesi ve hastanin tecrubelerinin de yansitilmasi yasal zorunluluk altina
girmelidir.
ulusal ve uluslararasi alanda hastalari koruyan ve medikal hatalari onleyen
sistemlerin gelistirilmelidir.

IEU Birligi
Ulusal, Uluslararasi ve Avrupa duzeyindeki Medikal Kurumlara ek olarak (doktorlar
ve cerrahlar); Ulusal hukumetleri; Saglik Otoritelerini; Avrupa Kurumlarini; Dunya
Saglik Orgutunu (WHO)
Iatrojenik hastalara karsi ahlaki, etik ve hukuki sorumluluklarini yerine getirmeye
cagiriyor. IEU Birligi hem doktora hem de hastaya daha yararli olacak bir kulturel
degisimi gerceklestirmeye cagiriyor. Boylece hastalarin sagligina kavusmalari da
kolaylasacaktir.
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