HEKİM HAKLARI
1. Hekimin mesleği uygularken ahlaki ilkelere bağlı olma hakkı:
Hekim mesleğini uygularken ahlaki ikilemlerde kalabilir, yasal, politik, toplumsal ve
ekonomik değerlerle çatışabilir, hekimin özgür ve bağımsız karar verme hakkı
olmalıdır.
2. Yeterli zaman ayırma hakkı:

Hekimden hastasına gerekli özeni göstermesi, bilgi ve belgeleri iyi bir şeklide
kaydetmesi, hastaya hastalığı ile ilgili bilgileri vermesi beklenmektedir. Bunların hepsi
zaman alan eylemlerdir. (Tababet Uzmanlık Yönetmeliği M.10.)
3. Hastayı reddetme hakkı:
Hasta- hekim ilişkisinin temelinde yer alan öğe güvendir. Bu durum hekimlik
onurunun korunmasının olmazsa olmaz koşuludur. Kısaca Doktor ya da Diş Hekimi
acil yardım, resmi ya da insani görevin yerine getirilmesi hariç olmak üzere, mesleki
ve kişisel nedenlerle hastaya bakmayı reddedebilir. (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü)
4. İyileşme garantisi vermeme hakkı:

Hekim bilimsel gereklere uygun olarak tanı koyar ve gereken tedaviyi uygular. Bu
çalışmaların şifa ile sonuçlanmamasından dolayı, deontoloji bakımından tenkit
edilemez. (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 13. madde)
5. Tedavi yöntemini seçme hakkı:

Bir hastalığın tedavisinde aynı anda birden fazla tedavi yöntemi uygulanabilmekte ise,
hekim bunlardan dilediğini seçmeye özgürdür. Fakat uzun zamandan beri bilinen ve
genel olarak kabul edilmiş yöntemlere öncelik vermelidir.
6. Danışma hakkı:

Hekimin gerek duyduğu anda konsültasyon hakkı olmalıdır.
7. Çağdaş, bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı:

Bu durumda resmi bir hastaya bakıyorsa hekim hastasını ileri bir merkeze sevk
edebilir.
8. Baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı:

Mesleki uygulamada hekimin gereksinim duyduğu klinik özgürlüğün sağlanmasına
engel olabilecek her türlü baskı girişimi mesleğin doğasıyla çelişir. Özellikle adli
hekimlik alanında sorun çıkartabilen bu durumda hekim; Cumhuriyet Savcılığına,
başvurabilir.
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9. Kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı:

Hastanın değerlerine saygı duyulan bir ilişkide hekim kendi değerlerini
savunabilir. Bir hekim kendi değerlerine ters düşen uygulamalara zorlanmamalıdır.
10. Sağlığını koruma hakkı:
Hekim, mesleğini uygularken sağlık risklerini en aza indirecek çalışma koşullarını
talep etme hakkına sahiptir.
11. Tanıklıktan çekilme hakkı:
Hekim meslek sırrının söz konu olduğu durumlarda tanıklıktan çekilebilir (Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 245/4, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
(CMUK) 48.madde).
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