Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Konsey Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde tanısı konan ve tedavisi planlanan hastaların incelenip,
tartışıldığı ve bu tedaviler sırasında kullanılacak tıbbi malzemelere karar verildiği tıbbi
konseylerin oluşturulma ve genel çalışma ilkelerini belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu yönergenin uygulanmasında;
a) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
b) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
c) Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Merkez: Erciyes Üniversitesi Tıp Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Merkez Müdürü: Erciyes Üniversitesi Tıp Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başhekimini,
e) Tıbbi Konsey: Belirli bir hasta grubunun tanı ve tedavi sürecinde gereksinim duyulan
işbirliğini sağlamak üzere ilgili anabilim/bilim dalı temsilcilerinden oluşan, hasta ile ilgili
bilgilenme, tartışma ve karar verme süreçlerinin yaşandığı, periyodik olarak ayda en az 1 (bir)
kez toplanan kurulu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tıbbi Konseylerin Kuruluşu, Faaliyet Alanları, Yükümlülükleri ve Çalışma İlkeleri
Tıbbi Konseylerin Kuruluşu
MADDE 3 – (1) Tıbbi konseyler, Anabilim/Bilim Dallarından konuyla ilgili öğretim
üyelerinden birinin veya birkaçının kendi anabilim dallarının akademik kurullarının kararı
veya Tıp Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün talebi ve Dekanın onayıyla
kurulur.

MADDE 4 -(1) Bir tıbbi konsey konuyla ilgili tüm Anabilim/Bilim Dallarının uzmanlarından
oluşur.
MADDE 5 - (1) Aynı amaca yönelik birden fazla tıbbi konsey oluşturulamaz.
Tıbbi Konseylerin Faaliyet Alanları
MADDE 6 – (1) Tıbbi konseyler güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin tartışır. Sürekli tıp
eğitimi sürecinin yanı sıra tıpta uzmanlık ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin mezuniyet
sonrası eğitiminin de bir bölümünün gerçekleştirildiği, tedaviler sırasında kullanılacak
malzemelere karar verir.
Tıbbi Konseylerin Yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Her tıbbi konsey aldığı kararları konsey defterine veya Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan HBYS otomasyon programına kaydetmekle
yükümlüdür.
(2) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü konseylere vaka sunumu veya
konseye sunulan vakayı değerlendirmek amacıyla hastane otomasyonunda düzenleme
yapabilir.
(3) Anabilim/Bilim Dalı başkanları acil durumları da dikkate almak durumundadır. Bu
nedenle Anabilim/Bilim Dalı başkanları konseye sunulan olguların değerlendirilmesine icapçı
uzmanların katılımını sağlar.
Tıbbi Konseylerin Çalışma İlkeleri
MADDE 8 – (1) Hastanın tedavisini gerçekleştirmekten sorumlu olan Anabilim/Bilim Dalı
temsilcilerinden biri, tartışılmasını istediği olgu veya olguları tıbbi konseye sunar. Konsey
toplantı gündemini oluşturan konuları görüşür ve karara bağlar.
(2) Konsey verdiği kararlarda tıbben ve hukuken sorumludur.
(3) Konsey kararı oluşabilmesi için biri diğer branştan olmak kaydıyla en az üç konsey
üyesinin onayı gereklidir.
(4) İkiden fazla branş dahil olan konseylerde karar oluşabilmesi için her branştan en az bir
konsey üyesinin onayı gereklidir.
(5) Olumsuz görüş veren konsey üyesi gerekçesini karar defterinde açıklar ve alternatif
çözümü sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 9 – (1) Her tıbbi konseyde, tartışılan olgulara ilişkin verilerin ve alınan kararların
yer aldığı kayıtlar (kâğıt veya elektronik ortamda) tutulur.
MADDE 10 – (1) Bu yönergede yer almayan konularda veya ortaya çıkabilecek sorunlarda
düzenleme yapmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu yönerge hükümlerini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

