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Özet

Summary

Bir yazar; "Güzel her insanla ilgilidir. Güzel her insanýn
sonucudur. Güzeli araþtýran estetik de insanlýðýn ortak
sorunudur" der (1). Ýnsanlar belli bir ölçüde belli bir
çerçevede güzelle ilgilenir. Her insan güzelin izleyicisi, kurucusu ve alýcýsý olabilir.

An author says beauty is mankind' s concern , so aesthetics which searches for beauty is a common problem of
mankind . To some extent, human beings are interested in
beauty within certain limits. Any person might be an observer,
creator or receiver of beauty. In this study, first of all, the term
"aesthetics" is analysed and responsibilities of observers, and
receivers of beauty and those of doctors have been discussed.
In order to have a cosmetic success with cosmetic indications
in Plastic and Reconstructive Surgery field, obtaining an enlightened onom is important,because it is not possible to guarantee success and in such risky cases, the term "patient" may
show variations in meaning.

Çalýþmamýzda önce "estetik" kavramý ele alýnmýþ,
güzelliði isteyen karþýsýnda güzelliði sunan hekimin etik açýdan sorumluluðu tartýþýlmaya çalýþýlmýþtýr.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanýnda kozmetik
endikasyonlu, kozmetik baþarý için garanti verilmesi
olanaksýz giriþimlerde hasta kavramýnýn da farklýlýðý nedeniyle aydýnlatýlmýþ onam saðlama ayrý bir öneme sahiptir.
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Bir deðer olarak ortaya çýkan güzel, bizi
dünyaya baðlar, dünya ile bütünleþtirir. Güzel
deðerlidir, insan olmakla ilgilidir, insaný geleceðe
açacak bir güçtür; buna göre insan olmanýn temel
koþuludur. Deðeri deðer kýlan onun insaný tartýþýyor, insaný amaçlýyor olmasýdýr. Deðer, her zaman insani olmakla deðerdir. Yapýt deðerlidir,
çünkü onda insan vardýr.

gusuyla güzelin algýlanmasýyla ilgili þey anlamýna gelen aisthetiko (duyum) ya da estetik, güzelin
ve güzel sanatlarýn yapýsýný inceleyen bir felsefe
dalýdýr (1).
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Terimi bugünkü anlamýyla ilk kullanan ve estetiðin bir felsefe dalý olarak yerleþmesini saðlayan
Alexander
Baumgarten'dir.
Baumgarten'in
''duyusalýn yetkinliði'' öðretisini geliþtirdiði
"Aesthetica" adlý yapýtýndan bu yana estetik,
güzelin bilimi olarak anlaþýlmýþtýr. Gerçekten de
güzel ve sanat Platon'dan beri felsefi düþüncenin
konusu olmuþ, ''estetik'' felsefenin ayrý bir dalý
olarak geliþmiþtir (2).
Estetik insanýn dýþ dünyaya iliþkin güzel ve
çirkin sözcükleri ile dile getirdiði tepkiler ile ilgilidir. Güzel ve çirkin terimlerinin kapsamlarý belirsiz, anlamlarý da öznel ve görecelidir, yalnýzca
güzel ve çirkinle sýnýrlý deðildir. Anlamlý, denT Klin Týp Etiði 2001, 9
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geli, uyumlu vb. gibi bir dizi baþka kavramlar ya da
kategoriler de bu deðerlendirmeye girer. ''Estetik''
kavramý bir yandan güzelin yalnýzca öznel olmayan nesnel bir içerikte bir tanýmýný yapmaya,
öte yandan da deðiþik terimler arasýndaki baðlantýlarý belirlemeye çalýþýr. Temel sorunlarý ise estetiðin nesnesine, estetik yaþantýya, estetik düzenlemeye, estetik hazza ve anlama iliþkindir.
Estetik alýmlayýcý: (özne) Sanat yapýtýnda ya
da bir doða görünümünden haz duyan estetik tat
alan varlýktýr. Estetik nesne: Burada nesne terimine iki anlam verilebilir.
1-) Maddi Nesne: Öznenin zihninden baðýmsýzdýr.
2-) Ereksel Nesne: Ýnsanýn nesneye yüklediði
anlamdýr.
Estetik nesne ereksel anlamýyla tanýmlanýrsa
o zaman estetik kuramýn asýl konusu da estetik
yaþantý olur. Ahlaki davranýþlar da (iyi-kötü) bir
çýkar öðesi vardýr. Evrensel sayýlan bir davranýþ
ölçüsü bütün insanlara benimsetilmek istenir.
Bilimde (doðru-yanlýþ) nesnelerin iç yapýlarýný,
iþleyiþlerini ve neden sonuç iliþkilerini araþtýrýr.
Oysa estetik yaþantýnýn ''öznesi'' estetik nesne ile
bir merakýný gidermek için ilgilenmez; estetik nesneyi bir baþka amaca hizmet eden bir araç olarak da
görmez. Estetik yaþantýda insan karþýsýndaki estetik nesneyi hep belli uzaklýktan seyreder, estetik
yaþantý, kullanma hakkýna sahip olma, tüketme ve
ahlaki açýdan yargýlama gibi davranýþlarý dýþarýda býrakýr.
Felsefenin bir dalý olarak estetik ve baþlýca
bakýþ açýlarý, estetiði felsefenin bir dalý olarak
düþünenler törebilimde iyi kavramý, mantýkta
doðru kararý ne ise estetikte de güzel kavramý o
dur demektedirler. Güzelin geçmiþi felsefenin
baþlangýç dönemlerinden de eskidir. O' önce mitoslara konu olmuþtur. Eski çaðda güzel, tanrýlarýn
ya da kahramanlarýn sahip olduklarý önemli özelliklerden biridir. Homeros'un M.Ö. 9. yy'da Ýliada'da anlattýðý Trio savaþýna, tanrýçalar arasýndaki güzellik yarýþmasý neden olur. Aphrodite,
Hera ve Athena "altýn elma"yý "en güzel tanrýça"ya verme yetisine sahip Paris'i etkileyebilmek
için birbirleri ile yarýþýrlar. Sonunda Paris kendisine en güzel kadýný armaðan edecek olan
Aphrodite' yi seçerek ona verir. Paris'in dünyanýn
en güzel kadýný olan Helena'yý Trio'ya kaçýrmasý
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ise Akhaiolar ile Tria'lýlar arasýnda ünlü savaþa yol
açmýþtýr.(3)
Güzel nedir? Nerededir? Düþünsel alanla,
doðrulukla ilgisi nedir? Estetiðin tarihinde güzel
kavramý ile bilginin bir niteliði olan "doðru"
arasýnda bir paralellik kurulmuþtur. Oysa güzel ile
doðruluk arasýnda böyle bir benzerlik kurmak pek
de mümkün görünmemektedir. "doðru" bilgimizin
içeriðinin objesine uygun olmasý demekten "güzel"
varolan üzerine söylenen önermenin yüklemi ya da
öznesidir.
Güzel nedir? sorusunu ilk kez felsefi bir yaklaþýmla soran ve bu soruya yanýt arayan Platon olmuþtur. Antik çaðda güzel sanatlar ile zanaatlar
henüz ayrýlmamýþtý. Platona göre sanat bir öykünmedir, bir taklittir, doðru ile yanlýþýn, varlýk ile
varlýk olmayanýn bileþimidir. Platonun güzellik
sorununa yaklaþýmý ile ilgili olarak hazcýlýðý ile
yararcýlýðý birleþtirme eðilimindedir. Güzelin asýl
yurdu ide alanýdýr. Platon Symposion (Þölen) adlý
diyaloðunda güzel idesi için þöyle der: Bu güzel
"bir bakýma güzel, bir bakýma çirkin ; bu gün
güzel, yarýn çirkin ; þuna göre güzel, buna göre
çirkin ; bir yerde güzel, bir yerde çirkin ; kiminin
gözünde güzel, kiminin gözünde çirkin" bir güzellik deðildir. Platon güzeli yürüdüðü yolun en üst
basamaðýna yerleþtirir (1,4).
Platon' un Gorgias diyaloðunda ise güzellik iyi
ile hoþ olanýn bileþimi olarak tanýmlanmýþtýr.
Güzel kavramýný iyi kavramýndan ayrýlmaz bir
þey olarak düþünen Platon'a göre iyi olan her þey
güzeldir. Platon Symposium'da þöyle der: "Her þey
tek baþýna ne güzel ne çirkin, gerçekleþtirme
biçimine göre güzel veya çirkindir". Platon'un sanat
felsefesini idealist bir sanat felsefesi olarak kabul
edersek, Aristoteles'in ki de rasyonalist bir sanat
felsefesi olarak benimsenebilir.
Aristotelesçi estetik, Platoncu estetiðin sistemli bir hale getirilmesinden baþka bir þey deðildir.
Sanat ise akýl tarafýndan belirlenen ereklerin
gerçekleþmesini, varlýða gelmesini saðlayan bir
yapma yetisidir. Her sanat ve araþtýrmanýn, ayný
þekilde her eylem ve tercihin de iyiyi arzuladýðý
düþünülür. 13. yy'da Aquinolu Tomasso'ya göre
güzel Aristoteles'de olduðu gibi seyri hoþa giden
þeydir ve üç ön koþula sahiptir. Kusursuzluk, oran93
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lýlýk, açýklýk. A.Tomasso'nun görüþleri skolastik
düþüncenin estetiðe yaklaþýmýna bir örnek oluþturur (1).
Güzel dogmatik bir formül olmadýðý gibi bir
reçete de deðildir. Kavrama dayanmadan evrensel
olarak hoþa giden þey güzeldir. Ýnsanýn becerisi
olarak sanat bilimden, pratik yeti kuramsal yetiden
ne denli farklýysa o denli farklýdýr. Sanat zanaattan da farklýdýr. Sanatýn özgür, zanaatýn ise
paraya baðlý olduðu söylenir.
Felsefe içinde estetiðin asýl yer edinmesini
saðlayan Kant, ona ayný zamanda özerk bir disiplin
olma özelliðini de kazandýrmýþtýr. Estetiðin özerkliði onun mantýktan ve öteki yakýn bilgi alanlarýndan baðýmsýzlýðýný saðlayarak, estetik
deðerin yani güzelin kesin sýnýrlarýnýn çizilmesi
ile olanaklýdýr. Kant estetik deðeri sýkýca baðlanmýþ olduðu iyi ve doðru kavramýndan ayýrmýþtýr.
Güzeli salt bir estetik kavramý olarak belirlemiþtir.
Ona göre güzelin ne olduðunu araþtýrmak estetik
yargýnýn çözümlenmesi ile olur, estetik yarg ý
güzelden, duyulan hazdan önce gelir ve estetik,
sürecin taþýyýcýsýdýr.
Hekimlik de bir sanattýr. ''sanat'' sözcüðü dilimizde iki anlam taþýr: a) Zanaat b) Güzel Sanat.
Hekimlik her iki anlamda da sanattýr. Hekimin
ustalýðýnýn ürünü; insan saðlýðý gibi pratik bir
amaca hizmet etmekle kalmaz, yaptýðý iþin yetkinliðinden kaynaklanan bir estetik doyumu hizmetine
sunduðu kiþiye, o iþten anlayanlara, en azýndan
kendisine saðlar. Bu özellik týbbýn cerrahi dallarýnda daha da belirgindir (7).
Estetik özne, Estetik tat alan varlýktýr. Estetik
tat almak, sanat yapýsý üretmek ve deðerlendirmek, güzel ve çirkin yargýsýnda bulunmak
belli varlýklara özgü bir yetidir. Varlýklarý bir araç
olarak görmek yerine baþlý baþýna deðerli kabul
etmek Kant'a göre usun en deðerli yetilerinden
biridir. Bu yeti yalnýzca insanlar arasýndaki pratik
iliþkide ahlak alanýnda deðil insanýn doðaya karþý
tutumunda da kendini gösterir. Ýnsanlar hiçbir
pratik amaç gözetmeden yalnýzca hayranlýk duygusuyla doðayý seyrederler. Bu da estetik yaþantýnýn özünü oluþturur. Kendi bedenlerinde istendik, estetik açýdan daha çok kabul görecek
deðiþimleri arzulamak insanlara özgü bir istem
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Güzel olan insanlara haz veren þey olduðuna göre "güzellik
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kaygýsý" zaman zaman insanlarý hekimler ile
karþý karþýya getirmektedir. Kiþinin kendi bedeninde daha güzeli yakalamak adýna istediði
deðiþim ancak insanlar tarafýndan anlamlandýrýlabildiði için estetik kavramý içine koyduðumuz
kozmetik endikasyonlu operasyonlarýn ayný zamanda öznel bir boyutu da vardýr. O halde bu alan
içinde beden imgesi olarak adlandýrdýðýmýz
kavram neleri içerir?

Beden Ýmgesi
Bütüncül bir yapýya sahip olan insanýn,
bütünlüðü içinde beden kavramý önemli bir yer tutmaktadýr. Beden kavramý bedenin dýþ görünüþü,
sýnýrlarý ve iç yapýsýyla ilgili bireyin tüm algý ve
bilgisini kapsamaktadýr. Beden imgesi ise bireyin
bedenini biçim olarak algýlama ve zihinsel
düzeyde canlandýrma þeklidir.
Erken çocukluk döneminde algýlanmaya
baþlayan beden imgesi bireyin kiþiliði, deðerleri,
diðer
insanlarla
iliþkileri
ve
bireysel
düþüncelerinin tümü ile biçimlenir. Beden imgesi
fizyolojik temele dayanmasýna karþýn fiziksel,
psikolojik ve sosyal deneyimlerden oluþur. Bu nedenle bireyin kiþilik yapýsýný kapsamakla birlikte,
toplumsal olarak sosyolojik bir anlam da içermektedir. Bir baþka deyiþle beden imgesi bireyin tutumlarý, hisleri ve kiþiliði ile ilgili olarak beden
görünümünün zihinsel portresidir (8,9).
Giderek önem kazanan beden imgesi, günlük
yaþantýmýzýn önemli bir parçasýný oluþturmaktadýr. Özellikle gençlik, güzellik, güçlülük ve
saðlýklý olmanýn ideal bir beden için þart olduðu
fikri sürekli olarak vurgulanmaktadýr. Bir çok
kiþinin sandýðýnýn aksine fiziki görünüþleri
yaþamlarý üzerinde oldukça etkili olmaktadýr.
Kiþiler arasý iliþkilerde göze çarpan ilk þey, bireylerin görünüþü, yaþý ve giyimi olmaktadýr. Bunlar
bireye toplumda bir yer hazýrlamakta ve diðer insanlarýn birey hakkýndaki düþüncelerini etkilemektedir.
Normal beden: Ýmajýnýn oluþumu ve
sürdürülmesi için gerekli üç kompanent
vardýr. Bunlar:
1- Beden realitesi: Vücudun gerçek görünüþü
ve sýnýrlarýdýr.
2- Ýdeal beden: Diðer insanlarýn bizi nasýl
T Klin Týp Etiði 2001, 9
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görmesini istediðimize iliþkin düþüncemizdir.
3- Beden prezentasyonu: Sosyal dünya ile ilgili
olarak vücut görünümümüzün nasýl olduðudur.
Günümüzde bütüncül saðlýk anlayýþý,
hastalýk öncesi korumayý da içeren bir iyilik hali
yaklaþýmý haline gelmiþtir. Böyle bir yaklaþýmda
saðlýk, göreceli olarak hastalýk ve içsel çatýþmalardan kurtulmuþ etkili bir yaþam için ruh ve bedenin ahenkli çalýþmasýdýr. Bu yaklaþýmda vurgulanan iyilik kavramý yaþam kalitesi geliþtirmeyi
ve en uygun i-yilik hali için bireyin sahip olduðu
yetenek ve örtük güçlerini geliþtirmeye önem verir.
Bireyin kendisini saðlýklý hissedebilmesi için
sadece hastalýk ve ölümün geciktirilmesi, ertelenmesi deðil, yaþamdan keyif almayý bilebilmek de
önemlidir. Üst düzey bir iyilik hali ile amaçlanan,
hastalýða olan direnci arttýrmak, yaþam kalitesini
geliþtirmek ve ömrü uzatmaktýr.
Beden saðlýðý, güzellik ve gençlik gibi biçimsel kavramlar günümüzde özel bir sembol gücüne
sahiptir, toplum dilinde fiziksel ve ruhsal yeterliliðin deðerlendirilmesi için birer ölçüt oluþturmaktadýrlar. Plastik cerrahtan yardým isteyen insanlarýn bireysel, toplumsal ve kültürel-tarihsel konumlarý öznel saðlýk/hastalýk anlayýþýný etkilemektedir.
Salt bedenin biçimini deðiþtirmek amacýyla
cerraha gelen kiþi ameliyatýn travmasý ve risklerine katlanmaya hazýrdýr. WHO'nün tanýmýna göre
saðlýklý olmadýklarýný gösteren fiziksel, ruhsal ve
sosyal huzurun bozukluðuna iþaret eden bir acýnýn
var olduðu düþünülebilir. Bu kiþilerde hastalýk belirtisi deðil, bunalým belirtisi olduðu kabul edilmelidir.
Kozmetik endikasyonlu operasyonlar için
plastik cerraha baþ vuran hastalar ameliyat geçireceði umudunu taþýrken, cerrahlara baþvuranlar
ameliyatýn gerekli olmadýðý bilgisini alacaklarýný
umut ederler (10). Hastanýn hastalýðýný algýlamasý, davranýþlarý, demografik özellikleri týbbi
bakým hizmetlerinden yararlanma istekleri göz
önüne alýndýðýnda "aydýnlatýlmýþ onam"
kavramý bu tür operasyonlarda da özenle yerine
getirilmelidir.

Kozmetik Endikasyonlu Ameliyatlar ve
T Klin J Med Ethics 2001, 9
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Hastanýn Onamý
Her týbbi giriþim için hastanýn aydýnlatýlmýþ
onamýnýn alýnmasý, bireyin kendi bedeni üzerinde karar verme hakký ile yakýndan ilgili ve
öncelikli bir konudur (11).
Kozmetik endikasyonlu ameliyatlarda da diðer
týbbi müdahalelerde olduðu gibi hakkýn yerine getirilmesi, harekete geçirilebilmesi için ameliyat
edilecek kiþinin onamýnýn alýnmasý gerekir (12).
Týp uðraþýnýn bugün ulaþtýðý nokta göz
önüne alýndýðýnda, kozmetik endikasyonlu
ameliyatlarda da öteki týbbi müdahalelerde olduðu
gibi kiþinin onamýný açýklamýþ olmasý þarttýr
(1). Plastik cerrah emeðine talip olan kiþinin sadece
kozmetik bir isteði olduðu kanýsýna varýrsa, olabildiðince geniþ kapsamlý bir aydýnlatmadan yana
olmalýdýr. Bu tip operasyonlarda onamýn kapsamý
açýsýndan farklý olduðu dikkat çekicidir (10,12).
Hastanýn onamý alýnýrken hekim teþhis, tedavi ve süreci, tehlikeleri, tedavinin sonuçlarý
hakkýnda dört basamaklý bir bilgilendirme süreci
izlemektedir. Baskýn görüþe göre hastanýn ilk
olarak týbbi bulgular ve teþhis hakkýnda aydýnlatýlmýþ olmasý gerekir. Hekim bu ödevini yerine
getirdiði taktirde hastanýn kendi hakkýnda karar
verme hakkýný kullanabilmesi mümkün olur.
Aydýnlatma ödevinin diðer bir konusu da hastanýn
tedavi ile müdahalenin türü ve içeriði bakýmýndan
aydýnlatýlmasýdýr. Hastanýn týbbi müdahale ve
yan etkileri hakkýnda da aydýnlatýlmasý gerekir.
Türk Hukukunda hekimin aydýnlatma ödevi
ile ilgili ayrýntýlý bir sistemin henüz geliþtirilmiþ
olmadýðý söylenebilir. Kozmetik endikasyonlu
ameliyatlarda hekimin aydýnlatma ödevini teþhis
konusunda, tedavi ve tedavi süreci hakkýnda,
tehlikeler hakkýnda, tedavinin sonuçlarý hakkýnda
sýralanabilen dört ana baþlýk altýnda tamamlamýþ
olmasý amaca uygun gözükmektedir. (13)
Hastanýn karar verebilmesi için süre tanýnmalýdýr. Hekimler hastalarýn ilgi ve istekleri
arasýnda bir denge oluþturmak adýna ciddi sorumluluklar taþýmaktadýrlar (14). Hastanýn ilgi ve
beklentilerinin deðerlendirilebilmesi için farklý
araç ve yollarla bilgi verilmelidir. Hastalardan aydýnlatýlmýþ onamýn verildiðine iliþkin imzalý
kýsa bir yazý alýnmasý amaca uygun gözük95
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memektedir. Hastanýn hastalýðýnýn seyri, tedavi
tarzý ve tehlikeleri hakkýnda yazýlý olarak aydýnlatýlmasý gerekli görülmektedir (15).
Hastaya hastalýðý ile ilgili temel bilgilerin verilmiþ olmasý yeterli görülemeyeceðinden operasyonlar için hazýrlanmýþ broþürlerin onam alýnmadan hasta tarafýndan deðerlendirilmiþ olmasý,
hastanýn hekimi ile daha çok boyutlu bir görüþme
yapmasýna ve istendik þekilde bilgilenmesine
olanak saðlayabilecektir (13).
Batý ülkelerinde yaygýn biçimde kullanýlmakta olan, ancak ülkemizde yaygýnlaþmamýþ onam formlarýnýn kullanýlmasý, ameliyat sonrasý
sonuçlardan haberdar olma, olabilecekleri bilme
hakkýný koruduðu gibi tedavi ekibinin ameliyat
sonrasý olasý kötü sonuçlardan doðabilecek zararlarýný da önleyebilecektir.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrrahi'de kozmetik
endikasyonlu operasyonlar için hastanýn kararý
üze-rinde eþ, çocuk ve yakýn çevresinin etkileri
göz önüne alýndýðýnda hastanýn kendi kararýný
yansýtabilmesi için bilgilendirme süreci ayrý önem
taþýmaktadýr. Hasta otonomisine saygý ilkesi
çerçevesinde çevre baskýsýnýn, hastanýn kararý
üze-rindeki etkilerini en aza indirebilecek önlemler
alýnmalýdýr. Hastanýn kendisi hakkýnda ''karar
verme hakký'' ile hekimin ''hastayý iyileþtirme ödevi'' arasýndaki iliþki incelemeye çalýþtýðýmýz
alan için ayrý bir öneme sahiptir (16).
Kozmetik endikasyonlarýn " acil " olay niteliði
taþýmamasý, kiþinin fizik yapýsýnýn saðlýk durumunun ayrýntýlarý ile gözden geçirilmesini gerekli kýlar. Bu tip operasyonlarda ameliyatýn
taþýdýðý tehlike ile ulaþýlmak istenen amacýn
ayný deðerde olmasý, baþka bir deyiþle tehlikenin
amaçtan çok daha büyük olmamasý gerekmektedir.
Bu nedenle kozmetik endikasyonlu ameliyatýn
gerçekleþmesinde uygulanmasý imkansýz veya
zararlý sonuçlar doðurabilecek yöntemler kullanýlmamalý, baþarýya ulaþýlmasý güç olan alanlarda
operasyonlara giriþilmemelidir (17).
Kiþiye zarar vermemek konusunun temelinde
gerek yararlý olma, zarar vermeme ilkeleri gerek
aydýnlatýlmýþ onam saðlama, beraberinde hastanýn mahremiyeti konusunu gündeme taþýmaktadýr. Kiþinin gizli ve özel sýrlarý hakkýnda
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edinilen bilgilerin meslek sýrrý olarak saklanmasý
zorunludur. Hekimlikte kozmetik endikasyonlu
cerrahi giriþimler de sýr kapsama içinde deðerlendirilmektedir (18). Hukuki sorumlulukta sýr
sayýlan bilgi ve olaylar yalnýz mesleðin yerine getirilmesi nedeniyle elde edilen bilgilerle sýnýrlý
deðildir. Týbbi yardým nedeniyle öðrenilen bilgiler
de sýr sayýlabilir. Açýklanan bilginin niteliðine
göre kiþinin toplumsal çevresi ile iliþkileri bozulabilir, bilgiler, ulaþan kiþilerce açýk yada örtülü
þantaj gibi yasa dýþý amaçlarla da kullanýlabilir.
Kiþi açýklanan bilgilerden utanç duyabilir.
Kendisini aldatýlmýþ hissedebilir (17,19). Böylesi
ayrýcalýklý beden imgesi üzerine odaklý giriþimlerde ön ve son deðerlendirmelere iliþkin olarak
alýnan kayýt ve fotoðraflar da sýr kaidelerine uygun arþivlendirilmelidir. Hasta-hekim iliþkisinin en
temel unsuru olan güven duygusunun devamýnýn
saðlanabilmesi için alýnan kayýtlar yayýn-eðitim
gibi farklý amaçlarla deðerlendirilecek ise hastanýn
kiþilik haklarý gözetilmeli ve gerekli izin önceden
saðlanmýþ olmalýdýr.

Sonuç
Plastik ve Rekonstrüktif cerrahide kozmetik
endikasyonlarla hekim ile karþý karþýya gelen hasta tanýmýnda farklýlýklar vardýr. Týbbýn bu
dalýnda bazý patolojiler toplumca hastalýk olarak
kabul edilmemektedir.
Toplumda böylesi bir öngörü var olduðuna
göre ameliyat için hastanýn ''kendisi hakkýnda
karar verebilmesi'', bu kararýn dýþ etkilerden olabildiðince arýnabilmesi için ''aydýnlatýlmýþ onam''
saðlama etik açýdan da çok önemlidir. Bu konu ile
ilgili, hastaya doðru bilgi aktaracak broþürler verilebilmeli, hastanýn hekimi ile etraflýca konuþmasý, bilgilenmesi, karar verip, aydýnlatýlmýþ onamýn alýnabilmesi için uygun bir zaman dilimine
sahip olmasý saðlanmalýdýr.
O' "özen borcu" yalnýzca týp mesleðinin
teknik kurallarýyla sýnýrlý deðildir. Týp sanatýný
hukuka uygun duruma getiren tüm hukuk ve etik
kurallarýnýn uygulanmasýnda da özen borcu
vardýr. Bu nedenle de doktor, hasta onamý alýnmasýnda ve aydýnlatýlmasýnda da özen borcu altýndadýr (17).
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