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CPME 8 Kasım 2003 tarihinde Viyana’da yapılan Genel Kurul toplantısında Savaş, Savaş 
Mağdurları, Sağlık Hizmetleri ve Tıp Mesleğinin Rolü Üzerine Karar başlıklı politika 
belgesini kabul etmiştir (CPME 2003/183 Final EN/fr)  

 
SAVAŞ, SAVAŞ MAĞDURLARI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIP MESLEĞİNİN ROLÜ 

ÜZERİNE KARAR  
 

• Barışın, gerek kişilerin gerekse toplumun sağlığı açısından temel ön koşul 
olduğunu, (referans: WHO/UNESCO Alma-Ata bildirgesi)  

• Yeni hazırlanan AB Anayasası taslağının, temel değerler arasında insan 
yaşamına saygıyı da gözeten Temel İnsan Hakları Şartına yer verdiğini, 

• Hekimlerin fiziksel ve zihinsel acıları hafifletme, insan yaşamını sürdürme ve 
koruma gibi etik yükümlülükleri olduğunu, 

• Savaşın kişileri, toplumsal altyapıyı ve sağlık hizmet sistemlerini yıkıma 
uğrattığını, 

• Savaşın nasıl sürdürüleceğine ilişkin uluslararası anlaşmaların ve yasaların 
mevcut bulunduğunu, 

• Halen birçok kıtada dehşet verici sivil kayıplara, toplumların altyapısının tahribine 
ve insan yaşamındaki temel ahlaki değerlerin çoğunun silinip gitmesine yol açan 
silahlı çatışmaların sürdüğünü  

 
dikkate alan CPME şu görüşleri benimsemektedir:  
 

• Hekimler, savaşın ve silahlı çatışmaların yol açtığı büyük insani kayıplar ve ahlaki 
değerlerin uğradığı zarar karşısında sessiz kalamaz ve kalmamalıdır. 

• Ulusal hükümetler ve uluslararası kuruluşlar savaşı önlemek için makul her tür 
çabayı göstermelidir.  

• Savaşa dahil olmayanların – özellikle çocuklar ve güç durumda olan nüfus 
kesimleri – sağlık çalışanlarının ve tesislerinin korunmasına her durumda özen 
gösterilmelidir.  

• Çatışmanın tüm tarafları, yaralanan savaşçıların tahliyesi, bu kişilere nasıl 
davranılacağı, sağlık durumları ve ülkelerine geri gönderilmeleri gibi konulardaki 
yükümlülüklerini yerine getirmelidir. 

• Savaş durumunda çatışan tüm taraflar sağlık hizmeti sistemlerine ve örneğin su 
ve kanalizasyon şebekesi gibi diğer temel halk sağlığı altyapısına ilişkin zararın 
asgari düzeyde tutulması için her tür girişimde bulunmalıdır. 

• Savaşın mümkün olan en kısa sürede ve en az yaşam kaybıyla sonlandırılması 
için her tür çaba harcanmalıdır.  

• Uluslararası topluluk, savaştan etkilenen topluluklarda yeniden imar çalışmalarına 
yardım için elinden gelen her şeyi yapmalıdır.   

• Tıp mesleğinin ulusal ve uluslararası düzeylerdeki rolü, hükümetleri yukarıda 
sıralanan ilkelere saygı göstermeye özendirmek, insani yardımların yerine 
ulaşmasına yardımcı olmak, insanların acılarını hafiflemek, yeniden imar 
çabalarına ve savaştan etkilenen topluluklardaki meslektaşlara destek vermektir.  

 
Dolayısıyla CPME:  
 



• Bu etik ve hukuksal ilkelere gerekli saygının gösterilmesi için ulusal hükümetler ve 
uluslararası kuruluşlar nezdinde bizzat çalışmalar yürütür.  

• Söz konusu etik ve hukuksal ilkelerin üye devletlerce, Avrupa kurumlarınca ve 
küresel düzeyde benimsenmesi için Hükümetler Arası AB Anayasası 
Konferansında lobi faaliyeti yürütür.  

• Bu açıklamayı en geniş çevreye yayar.  
 

	


