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Malpraktis yada Demoklesin Kılıcı* Altında Hekimlik?
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
17 Nisan Perşembe
http://connect.ktu.edu.tr/solunum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu / Müessir Fiil
Suç, Kusur, Zarar, İlliyet Bağı
Malpraktis / Komplikasyon (izin verilen risk)
Ceza Kanunu, Tazminat Yükümlülüğü, İdari Soruşturma, Tabip Odası Onur Kurulu Disiplin Soruşturması
Tıpta Taksir ve Kasıta dayalı suçlar
Olası Kasıt, Bilinçli Taksir, Kastın Aşılması halleri
Kusursuz Sorumluluk
Diğer Suçlar (rüşvet, irtikap, görevin kötüye kullanılması, görev ihmali)
Sözleşme Sorumluluğu / Haksız Fiil Sorumluluğu
Hizmet Kusuru / Kişisel Kusur Ayrımı
Memurun Korunması, istisnalar
Zamanaşımı
Tazminat Miktarının Belirlenmesi, maddi ve manevi zarar



Damokles, M.Ö. 4. yüzyılda Sirakuza'da hükümdar olan Dionysios'un sarayında yaşamış kişidir. Efsaneye göre Damokles Kral Dionysios'un
yakın dostu olduğu için, daima kralla sohbet ederdi. Konuşmalarında çoğu defa krala krallığın bahşettiği mutluluktan bahseder dururdu. Bu
durumdan usanan kral, bir gün Damokles'e dönerek; Bu mutluluğu senin de tatmanı arzu ediyorum! demişti. Büyük bir ziyafet hazırlatarak tacını
ve tahtını kralın güç ve imkânlarına özenen Damokles'e bırakmıştı. Damokles de sevinçle krallık elbiselerini ve tacını giyip tahta oturmuştu.
Ziyafetin ortalarına doğru tam başının üstünde bir şeyin sallanmakta olduğunu gören Damokles, dikkatle bakınca bunun at kılına bağlı keskin
bir kılıç olduğunu görmüştü. Bu eski Yunan efsanesinden kaynaklanan Damokles'in kılıcı gibi deyimi, günümüzde de büyük görev ve
mesuliyetlerin aynı zamanda büyük tehlike ve sıkıntıları da beraberinde getireceğini vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır.

Konuşmacı: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon.
Tarih: 17 Nisan 2014 Perşembe
Saat: Toplantıya giriş / kayıt, saat 20.00'de sunum ise 20.30 de başlayacaktır.
Link: http://connect.ktu.edu.tr/solunum
Kayıt: Toplantıya katılmak için verilen linke (http://connect.ktu.edu.tr/solunum ) girdiğinizde "misafir olarak gir" kısmına
isminizi soy isminizi yazmalısınız. "odaya gir" tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize
dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar
bekleyiniz.
Gerekli Donanım: Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir,
sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun
için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (IPAD,
IPHONE) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.
Toplantı tüm hekimlere açıktır, bu davetiyeyi diğer meslektaşlarınıza iletebilirsiniz.

