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GİRİŞ  
  
1.   Tarih boyunca, hekimlerin ve onları temsil eden meslek kuruluşlarının, tıbbi 

etik standartlarının ihlali anlamını taşımak üzere kendi hükümetlerinin 
politikalarını benimseyip bu politikaları pekiştiren siyasal çalışma içine  
girme durumları olmuştur. Ayrıca, hekimlerin kendilerinin bilinçli olarak suç  
oluşturan eylemlere katıldıkları ve etik olmayan ideolojiler benimsedikleri 
örnekler de görülür. Günümüzde bile sürmekte olan ahlaki ve siyasal 
çatışmalar hekimleri ve onları temsil eden kuruluşları etik sınırların ötesine 
sürükleyebilmektedir.   

  
2.   Bu tür etik ihlallerinin önlenmesinde, hekimlerin ve onları temsil eden 

kuruluşların ulusal çatışmaların üzerine çıkma, karşılıklı mesleki desteği 
geliştirme ve hekimin hastasının sağlığına yönelik birincil yükümlülüğü dahil 
olmak üzere hareketlerini en yüksek tıbbi etik standartlara dayandırma 
sorumluluğunu üstlenmeleri gerekir.   

  
3.   Tüm ulusal tabip birliklerinin ve üyelerinin tıp etiğini gözetme, tarihsel ve  

halen sürmekte olan ulusal çatışmalarda mutlak doğruluk ve dürüstlük  
sergileme ve her tür etik dışı davranış örneğinden çıkan dersleri dikkate 
alma yükümlülükleri vardır. İnsan haklarının açık biçimde sahiplenilmesi; 
ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim ve başka temellere dayalı ayrımcılığın 
kesinlikle reddedilmesi ve tıp mesleğinin ahlaki başarısızlıklarıyla etkin 
biçimde yüzleşilmesi bunların arasında yer alır.    

  
4.   Hekimlerin, etnik ve ulusal çıkarların ötesine geçen mesleki ve etik  

yükümlülükleri vardır.  Siyasal, dinsel, etnik ve toplumsal köken ne olursa 
olsun ortak etik kurallar temelinde farklı  gruplar arasında köprü 
oluşturulmasında hekim kuruluşlarının oynayacakları roller vardır . Tabip 
birliklerinin temsilcisi oldukları tıp uzmanlığı, savaş ve diğer çatışmalı  
ortamlarda genel olarak insan haklarına saygının yeniden tesis edilmesinde 
güçlü bir özne oluşturabilir.   

  
  
 



ÖNERİLER  
  
5.   Dünya Tabipler Birliği ulusal tabip birliklerine şu çağrıda bulunur:   
  
5.1  Kalıcı dostluk ve işbirliği ruhuyla düzenli olarak toplanma;  
  
5.2  Birlikler arasındaki temas ve işbirliğini yeniden tesis etme amacıyla çatışma  
halindeki ülkelerin tabip birliklerinden meslektaşları toplantılara davet etmek  
üzere girişimlerde bulunma;  
  
5.3  En yüksek etik standartların ve hizmet düzeyinin sürekli kılınması için 
bölgesel ve küresel ölçeklerde tıp topluluğuyla bilgi ve deneyim alışverişimde  
bulunma;  
  
5.4  Herhangi bir yanlışı bulunmayanlar dahil tüm hekim kuşaklarının tıp  
etiğinin yaşamsal öneminin ve bu etikten ayrılmanın yol açabileceği olumsuz 
sonuçların farkında olmalarını sağlama. Bu da söz konusu ilkelerin temel tıp 
eğitimine içselleştirilmesiyle (bakınız: Tıp Eğitinin ve İnsan Haklarının Tüm 
Dünyadaki Tıp Okullarında Müfredata Dahil Edilmesine İlişkin DTB Kararı) 
hekimlerin mesleki yaşamları boyunca sürdürülmesiyle sağlanabilir ;  
  
5.5 Bu tür durumların bir daha tekrarlanmaması amacıyla tıp etiğinden  
sapmalara ya da insan hakları ihlallerine ilişkin belleği canlı tutmak üzere 
birlikte ve diğer yetkin mercilerle birlikte çalışma yükümlülüğünün kabul 
edilmesi;  
  
5.6 Acılı bir geçmiş sonrasında ya da halen sürmekte olan çatışma ortamlarında   
bile tıp mesleğinde yapıcı ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi. Bunun 
gerçekleşmesinde, mesleki dayanışma atmosferi içinde sürekli iletişim halinde 
bulunulması özellikle önem taşır.   
  


