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ÖZET

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve batıda tipik olarak kabul edilen “hasta merkezli karar verme yaklaşımları” potansiyel tanımlanma-
mış yollarla farklı kültürel yapılardaki hastaların bakım sürecindeki karmaşık durumlar nedeniyle evrensel kabul edilemez. Sağlık bakı-
mında iletişimin doğasının temel belirleyeni katılımcısının bir birey olduğu anlayışıdır. Karar vermenin sosyal çerçevesinin önemi azalmış
olmakla beraber Batı biyoetiği bireysel özerkliğe dayalı etik kararlar üzerinde daha fazla durmaktadır. Karar vermede “özerklik paradig-
ması” olarak adlandırılan bu bireyci model ABD’de, diğer ülkelerde daha büyük rol oynayan “sosyal çerçeve paradigmasına” göre ege-
menlik kazanmıştır. Hasta özerkliği etik kararların merkezine yerleşince ABD’de tıp kurumu, bunu evrensel olarak kabul edilir görmeye
başladı. Ancak diğer ülkeler bu yeni paradigma değişimini yaşamamıştı ve dolayısıyla hekim-hasta iletişimi oldukça farklıydı. Böylece,
farklı toplumlarda farklı sosyokültürel, hukuk, eğitim ve ekonomik koşulları yansıtan farklı iletişim modelleri geliştirilecektir. Bize göre bu,
temel etik ilkelerin evrensel olmadığını göstermez. Türk kültüründe, örneğin, bu ilkelerin ağırlıklandırılması Batı ile aynı değildir. İlkele-
rin öncelik ve ağırlığı hasta hakları, ailenin istekleri, bir bütün olarak toplumun çıkarları düşünüldüğünde farklılık gösterecektir. Aynı kül-
tür içinde bile bir katı model tüm hastalar ve yakınları için uygun olmayabilir ve hekim tarafından hekimin tecrübesi ölçüsünde esneti-
lebilir olmalıdır. Etkili hekim-hasta iletişim süreci sadece bilgi vermekten çok daha karmaşıktır. Tıp etiği alanında birçok yazar bu ilkeler
söz konusu olduğunda yeni kavramlar formüle etmektedir. “Hekim merkezli” model ”hasta merkezli hekim-hasta ilişkisi” ile değiştirilir.
“Hasta hakları” terimi “karşılıklı katılım” sürecini içeren bir hasta/hekim/akrabalar arasındaki ilişki türü olarak yerini alır. Dinleme ve
aktif katılım sayesinde, hasta ve yakınlarının özerklik kavramının algılanması ve onların sorunlarına yönelik sorumluluk düzeylerini ar-
tırmak için hastaya yardımcı olunması şeklinde tutum değişikliği mümkün olabilecektir. Teknolojik gelişme ve çağdaş tıp uygulamaları
konusundaki hız ciddi etik sorunlara neden olmuştur. Bu gelişmeler tıbbın değişmez kavramları olarak kabul edilen hayat ve ölümün
anlamını da değiştirmiştir. Yaşamın sonunda ahlaki problemlere yol açan yaşamı sürdürme sistemleri ölümün yeni konsepti olarak ta-
nıtıldı. Bazı yazarlar bu teknolojik gelişmelerin yaşamı değil, ölüm sürecini uzattığını iddia ederler. Doğru ya da değil, her hekim bu yük-
sek teknolojiyi kullanarak bir süre için hastanın ölümünü geciktirebileceğini kabul eder. Aynı kültür içinde bile son dönem bir ölümcül
hastalık bağlamında, ömrü uzatan tedavinin kesilmesi ve hekim yardımlı intihar önemli tartışma konularıdır.
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Yoğun bakım tıbbı, etik sorunların sıkça ve kes-
kinleşmiş şekilde ortaya çıktığı alanlardır. Kamu-
oyunda dikkat çeken kimi zaman hukuksal sonuçla-
ra yol açan skandallar bu alanlarda daha sıktır. Yo-
ğun bakım ünitelerinin tedavi ekipleri etik ikilemler-
le sürekli fakat sessiz bir şekilde karşı karşıyadır. Bu
ikilemler sıklıkla klinik kararların arasında görünmez
olur ama konu ile ilgili farkındalığı yüksek hekim-
ler/sağlık çalışanları açısından bu karar verme süre-
ci tam bir kabusa da dönüşebilir. Klinik etik karar
verme süreçlerini işletme konusunda kişi bireysel
etik konsültasyon ya da Hastane Etik Kurul görüşü
isteyerek karar sorumluluğunun paylaşılmasını talep
edebilir. Aslında en iyi eğitmenler sorumluluk aldığı-
mız olgulardır, her bir olgu bize çok şey kazandırır.
İşte bu olgulardan bir tanesi[1,2];

“Kırk iki yaşında kadın hasta, öksürük, ateş,
görme bozukluğu, tekrarlayan kusmalarına sa-
bah saatlerinden itibaren eklenen ve artarak de-
vam eden bilinç kaybı ile tedavisini yürüten heki-
mi tarafından hastaneye yatırılır. Hastaya refakat
eden eşine sorularak alınan dolaylı anamnezden
ve beraberinde getirilmiş dokümanlardan şu bil-
gilere ulaşılmıştır: On iki yıl önce birincil kronik
poliartritis tanısı konulmuştur. Nonsteroid anti-
inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), glukokortikoidler ve
en az iki kez uygulanan altın kürü yoluyla, özel-
likle üst ekstremitelerde kendini gösteren eklem
semptomlarının ilerlemesinin önüne geçileme-
miştir. Beş ay öncesinde yapılan bir dahiliye mu-
ayenesinden sonra, serolojik bulgularla hastalık
tablosu sistemik lupus eritematozus (SLE) olarak
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Patient-centered decision-making, which in the United States and the west is typically considered to be appropriate, may not be uni-
versally endorsed, thereby harboring the potential to complicate the care of patients from other cultural backgrounds in potentially un-
recognized ways. A primary determinant of the nature of communication in health care is the conception that the participants have of
the individual. Western bioethics now focuses more on ethical decisions that are based on individual autonomy, while the social frame-
work of decision-making has diminished in significance. This individualistic model of medical decision-making, the so-called “autonomy
paradigm”, has achieved dominance in the United States over the “social framework paradigm”, which plays a greater role in other
countries. In placing patient autonomy at the center of ethical decisions, the medical community in the United States has proceeded
as if this were universally appropriate. However, other countries have not experienced this recent paradigm shift, and physician-pati-
ent communication is consequently quite different. Thus, different societies have developed different models for communication, reflec-
ting the unique socio-cultural, legal, educational, and economical circumstances. In our view, this does not indicate that the basic et-
hical principles are not universal. In the Turkish culture, for example, these principles are not at odds with those of the west. We beli-
eve that the difference lies in the priority and weight given to each of those principles, like patient rights, wishes of the family and in-
terests of the society as a whole. Even within the same culture, one rigid model may not suit all patients and relatives, and a great deg-
ree of flexibility and skill need to be exercised by the practicing physician. Effective physician-patient communication is far more comp-
lex than simply giving information. Many authors in the field of Medical Ethics have formulated new concepts when it comes to de-
aling with those principles. The ‘‘physician-centered’’ model is replaced with the ‘‘patient-centered physician-patient relationship’’. The
term ‘‘patient rights’’ would be replaced with a ‘‘mutual participation’’ type of relationship between the patient/physician/relatives.
Through listening and active participation, the patient and his relatives would be instructed in a manner to improve their level of res-
ponsibility towards their problems and to help the patient perceive the concept of autonomy. The rapidity in technological development
and its implications on contemporary medicine have caused serious ethical issues. These developments have changed the meaning of
life and death, which were assumed as the unchangeable concepts of medicine. Life-sustaining systems introduced a new concept of
death that created moral problems in end-of-life issues. Some of the authors claim that the developments in technology have prolon-
ged the process of death as well as life. Whether it is correct or not, every physician would accept that they could delay a patient's de-
ath for some time by using high technology. The withholding of life-prolonging treatment and assisted suicide in the context of a ter-
minal illness remain topics of considerable controversy, even within the same culture.
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değerlendirilmiştir. Kilosu son derece düşük olan
kadında sedimentasyon yüksekliği ve orta derece-
de bir aneminin mevcut olduğu, sıra SLE nede-
niyle böbreklerinin de zarar gördüğü anlaşılmış-
tır. Glukokortikoidler ve azatioprin ile immün-
süpresif tedavi uygulanmıştır. 

Klinikte hastayı ilk muayene eden hekim hasta-
nın durumunun ağır, kaşektik, dalgın, uyandırıla-
maz olduğunu not etmiştir. Meningeal sendrom,
yüksek ateş, hipertoni, sol tarafta pnömoni şüphe-
si, her iki bacakta vaskülite bağlı kızarıklıklar, azal-
mış idrar, anemi, böbrek fonksiyonlarında bozul-
ma, metabolik asidoz, göğüs filminde sol tarafta
pulmonel infiltrasyon… Destekleyici yoğun bakım
önlemlerine karşın gece hastanın durumu kötüleş-
miş, entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekmiş-
tir. Acil çekilen bilgisayarlı tomografi (BT)’de kafa-
tası içinde kanama olmadığı kesinleşmekle birlikte
belli belirsiz hipodens alanlar belirlenmiştir. Elekt-
roensefalografi hafif/orta derecede değişiklikler
göstermiştir.

Hastanın geçmişi, hastalığın şimdiki durumu
ve tüm muayene bulguları değerlendirilerek klinik
tablo SLE alevlenmesi olarak değerlendirilmiştir.
Ancak şimdi santral sinir sistemi (SSS)’nde vaskü-
lit ön plana geçmiştir. Klinikteki ikinci gününde ar-
tık tümüyle komada olan, refleksleri alınmayan
hastaya yüksek doz glukokortikoid, siklofosfamid
desteği ile plazmaferez uygulanmaya başlanmıştır.
Üç günlük ilk tedavi dizisinden sonra hiçbir iyileş-
me gözlenmemiştir; hasta derin komadadır, spon-
tan solunumu yoktur ve diyaliz böbrek fonksiyon
bozukluğu mevcuttur. Kontrol için çekilen BT, da-
ha önce de tespit edilen trunkus serebri alanında-
ki hipodens alanların yanı sıra başka beyin alanla-
rında da benzer bulgular olduğunu göstermiştir.
Anjiyografide ayırıcı tanı açısından olası olan be-
yin içi ven trombozu ve baziler trombozun olmadı-
ğı görülmüştür. Sonraki günlerde poliserözit,
pankreas iltihabı ve uygulanan tedaviye bağlı geli-
şen lökopeni nedeniyle septisemi gelişmiştir. 

İki hafta sonra hafif bir iyileşme görülmüş, son-
raki günlerde hasta tümüyle ayılmıştır. Nörolojik
muayenede geçici tetraspastik ve serebellar send-
rom ile kalıcı çift taraflı okülomotor felç durumu
saptanmıştır. İki hafta sonra hasta tekrar komaya
girmiş -ağır orta beyin sendromu- SSS’deki vaskü-

litin yinelemesini destekleyen BT bulguları nede-
niyle plazmaferez tekrarlanmıştır. Hasta dört gün
sonra uyanmış ve konuşabilir duruma gelmiştir.
On haftaya varan yoğun bakım tedavisinden sonra
ayılan hasta, enteral beslenme ve kronik diyaliz
programına dahil edilerek kliniğe alınmıştır. Bura-
da nörolojik iyileşme ve stabilizasyon genel olarak
devam etmekle beraber, yeni bir felç ve olası aspi-
rasyon pnömonisi nedeniyle hasta bir daha beş
günlük tedavi için yoğun bakıma alınmıştır. Niha-
yet altı aya yakın hastanede yattıktan sonra evine
gönderilmiştir. 

Evinde ilk önce iyi olan genel durumu iki hafta
sonra aniden kötüleşmiş, tekrar hastaneye yatma-
sı zorunlu hale gelmiştir. Bilinci açık olan hasta, bu
kez eşinin de onayıyla tüm yoğun bakım müdaha-
lelerini açıkça reddetmiştir. Kısa bir süre sonra da
çoklu organ yetersizliğinden dolayı kaybedilmiş-
tir.” 

Bugünkü şekliyle yoğun bakım tıbbı ileri tıp tek-
nolojisine çok şey borçludur. Eskiden büyük olasılıkla
ölecek olan hastaların hastalıklarının kritik dönemle-
rinde iyileşmelerini ya da yaşamalarını sağlamak ko-
nusunda geleneksel tıp etiği ilkeleri artık yetersiz kal-
maktadır. Yararlı olmak/zarar vermemek, ağrıyı acıyı
gidermek tek başına yeterli olmamaktadır. Yoğun ba-
kım çalışanlarının gerilim alanını belirleyen kavramlar
üzerinden yeni tanımlar yapmaya gereksinim doğ-
muştur; hastanın kurtarılması olasılığının değerlendi-
rilmesi, hekimin yaşamı koruma görevi, zarar/acının
ortadan kaldırılması yükümlülüğü, bireyin özerkliğine
saygı ve kendi kaderini kendisinin tayin etme hakkı,
sınırlı kaynakların kullanımı ile ilgili ödevler… 

Hastanın kurtarılması olasılığının değerlendirilme-
si düşüncesi yoğun bakım bağlamında iki anlam taşır;
yaşamı tehdit eden bir durumun ortadan kaldırılması
ya da hastanın iyileştirilmesi. Örnek olgumuzda has-
tanın, nedene yönelik tedavisi hala var olmayan,
prognozu ise semptomatik ya da destekleyici önlem-
lerle önemli ölçüde iyileştirilebilen kronik bir otoim-
mün hastalığı vardır. On yılı aşkın ılımlı, dalgalı bir sü-
reçten sonra lupus, şimdi SSS’yi etkileyerek yaşamı
tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu nedenle öncelikli te-
davi hedeflerinin birincisi bazı organların işlevsizliği-
nin tıbbi telafisi, ikincisi de hastalık sürecinde en ge-
lişmiş tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır. Hastanın
yaşamını kurtarma olanağı sonuna kadar kullanılmış-
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tır. Hastanın ölümünden az önce kliniğe tekrar yatırıl-
masında ise durum farklıdır. Birkaç ay süren kapsam-
lı tedaviye karşın klinikten çıkmasından kısa süre son-
ra temel hastalığın birkaç organ sistemini de içererek
yaşamı tehdit eden ilerleyişi, ağır katabolizma ile vü-
cudun hızla çökmesi, tüm yaşama isteğini yitirmiş
olan hastanın tedaviyi bilinçli reddi yoğun bakım ça-
balarının tekrarını önlemiştir[1,2]. 

Hekimlerin geleneksel yaşam koruyucu görevle-
ri kuşkusuz yaşamı kurtarma olanağı ile bağlantılıdır.
Ölümcül hastada, hastanın kurtarılamayacağı kesin-
lik kazandığında geçerliliğini yitirmektedir. Elbette
hastanın yaşı, geçmiş hastalıkları, yaşamdan beklen-
tisi göz önüne alınarak iyileşme umudu varsa gere-
ken tüm yoğun bakım önlemleri uygulanacaktır.
Umutsuz bir duruma kesin gidiş gözlemlendiğinde
ise -bireysel olan durumlar her zaman göz önünde
bulundurularak- başlanmış bir tedavinin sonlandırıl-
ması ya da tedaviye hiç başlanmaması seçenekleri
düşünülebilmelidir. Bu tür kararlarda, kişisel dene-
yimlerin taşıdığı önem nedeniyle de kararın bir tek
kişi tarafından değil bir ekip tarafından verilmesi uy-
gun olacaktır. 

Bilinci yerinde ve yeterliği olan hastada, yoğun
bakım tedavilerinin azaltılması ya da sona erdirilmesi
kararı, “aydınlatılmış onam” süreci ile alınması gere-
ken bir karardır. Ancak bilinci yerinde olmayan kritik
durumdaki hasta için bu gibi kararların verilmesi yeni
sorunlar doğurabilmektedir. 

Örnek olguya dönecek olursak; tanı tarihinden iti-
baren hasta kronik hastalığı hakkında bilgi sahibidir.
Ölümünün birkaç gün öncesinde kliniğe yatırıldığında
durumunun çaresizliğinin ve kocasının da kararını
destekleyeceğinin bilincinde olarak yoğun bakım te-
davilerinin tekrarını reddetmiştir. 

Yüksek teknolojinin tıbba girmesiyle hastanın ya-
şam süresi uzamakta, ölümü ertelenmektedir. Hasta-
ların yaşamlarının korunması, ölümlerinin ertelenme-
si ile ilgili yükümlülük günümüzde tartışılmaya başlan-
mıştır. Bu konuda yaşanan etik ikilemlerin kaynağı;
yaşam destek sistemlerinin kullanılmaması durumun-
da hastanın ölüm sürecinin hızlanacak olması, kulla-
nılması durumunda hastaya önemli bir yarar sağlama-
yacak olması, tıbbi kaynakların sınırlı sayıda ve paha-
lı olması, hekimin tıbbi kaynakları etkin kullanmakla
ilgili sorumluluğu ve bu sorumluluğun sınırlılıkları ola-

rak tanımlanmaktadır. Günümüzde yaşamın devamı
için kullandığımız teknolojik ilerlemeler bizim onu ne
zaman ve nasıl uygulayacağımız ile ilgili bilgi biriki-
minden daha büyüktür. Hastaların kendilerine uygula-
nacak tıbbi tedaviyi belirleme hakkı ile hekimin hasta-
sı için en iyisini belirlemedeki sorumluluğuna güven-
me arasında yetki çatışması yaşanabilmektedir. Tıbbi
bakımın maliyeti giderek yükselmekte, kaynaklar kı-
sıtlanmakta, mesleki sorumluluğumuz ile maliyetin ne
olacağı endişesi çatışmalar yaşanmasına yol açmakta-
dır. Eskiden tümüyle hekim-hasta-hasta ailesi sorum-
luluğunda olan birçok karar artık toplumu, kamuoyu-
nu ve medyayı da yakından ilgilendirmektedir. He-
kim-hasta ilişkisinin mahrem yönü her geçen gün za-
rar görmektedir.

Günümüz tıbbı ölümü de üst düzeyde tıpsallaş-
tırmıştır. Tıpsallaşan yaşamlarımızdan sonra tıpsal-
laşan ölümlerimiz… Hasta yakınları, ölümü görü-
nür hal almış terminal dönem hastaları için, hala
ölümü engelleyecek birşeyler yapılabileceği umu-
duyla yeniden koşarlar hastanelerin yoğun bakımla-
rına. Evlerinin küçüklüğü, ağır hastalarına bakacak
kimselerin olmayışı sık dile getirilir. Diğer taraftan
hem yaşlı hem de ağır hastalar için bakım kurumla-
rının kendilerine ait ölüm istatistiklerini artırmamak
için kurumlarında yatmakta olan ve ölümü bekleyen
hastaları hastanelere sevk ettikleri bilinmektedir.
Günümüzde tüm hastane ölümlerinin %20’si yoğun
bakım ünitelerinde gerçekleşmektedir; ölmekte
olan hastalara kimse evde bakmak istememekte,
çok sevdiği birinin evde ölümü hoş karşılanmamak-
tadır. Artık ölmekte olan hastaların maliyeti çok
yüksektir ve bunun ne kadarının devlet tarafından
ödeneceği, ne kadarının cepten ödeme ile karşıla-
nacağı önem kazanmaktadır, tedavide yararlılık ve
ekonomik yararlılık birlikte sorgulanmaktadır. So-
nuç olarak ölme süreci modern toplum tarafından
hastanelere taşınmış olmasına karşın, hastanelerin
ve sağlık çalışanlarının kendilerini tanımlarken
“ölüm” kavramından uzak durdukları görülmekte-
dir. Hastanelerin işlevleri tanımlanırken önemli bir
işlevi olan “ölmekte olana bakımdan” söz edilmez.
Hekim ve sağlık çalışanları için ise ölüm başarısız-
lıkmış gibi ele alınıp, yoğun bakımın başarısı sağka-
lım istatistikleri ile ölçülür, oysa ki başarı, kurtarılan
yaşamların kalitesi ve her ölümle bağlantılı para-
metrelerle de ölçülmelidir.
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Kanser, terminal dönem hastalıkları, yoğun ba-
kım ünitelerindeki ölümcül hastalıklar, bazı geriatrik
hastalıkları olan insanlar gibi yaşamın son dönemin-
deki hasta karşısında hekimler etik ikilemlerle karşı
karşıya kalmaktadır. Bu ikilemlerle baş etme, klinik
ve etik karar verme süreçlerini işletme konusunda il-
gili tarafların (hekim, hasta, hastanın ailesi) verecek-
leri kararlar, ait oldukları toplumun ahlaksal, sosyal,
kültürel ve hukuki yapısından etkilendiği gibi, ülkele-
rin sağlık politikaları ve gelenekselleşmiş hekim tu-
tumları da belirleyici olabilmektedir. Bunun yanı sıra
ilgili tüm tarafların alınan kararlara katılım sürecin-
deki rolleri önemlidir[3].

Yalnızca yarar sağlama ve zarar vermeme ilkeleri-
ni dikkate alan ve hastanın özerkliğini göz ardı eden
bir tıp uygulaması, hekimle hasta arasında hekimin
temel karar verici olduğu paternalistik bir iletişime ne-
den olur. Tıbbi bilgiye ve teknolojiyi kullanma gücüne
sahip olan hekim, bunları hastasıyla paylaşmadığında
ve hastanın kendi bedeni ile ilgili kararı, bu bilgilere
dayalı olarak vermesi konusunda onu desteklemedik-
çe hasta özerkliğine saygı ilkesi ihlal edilmektedir. Bu-
gün ülkemiz de içinde olmak üzere pek çok ülkede
hekim-hasta arasında olması istenen karşılıklı katılım
türünde empatik iletişim gerçekleşmemekte ve gele-
neksel paternalistik tutum usta-çırak ilişkisiyle aktarıl-
maya devam etmektedir. Toplumsal yapısını paterna-
listik tutumların belirlediği öteki ülkelerde olduğu gibi,
ülkemizde de hekim-hasta ilişkisinde hekim, genellik-
le ilişkideki yetki ögesidir[3]. 

Yoğun bakım ünitelerinde uygulanan girişimin ya-
rar sağlama/zarar vermeme ve sınırlı kaynakların
hakça dağıtımı ilkeleri açısından değerlendirilmesi de
önemlidir. Tedaviden beklenen yararın, olası riskler-
den fazla olmaması durumunda (boşuna tedavi, fay-
dasız tedavi) bu girişimin yapılmasını etik açıdan hak-
lı çıkarmak güçtür. 

Boşuna/faydasız tedavi hekimin, hastanın ya da
vekilinin tıbbi müdahalenin yararsız ya da etkisiz oldu-
ğu, yaşam kalitesine minimum katkı ya da çok az fay-
da sağladığı, hastanın beklentilerine yanıt verme ola-
sılığı taşımadığı, makul yaşam şansı tanımadığı konu-
sunda birleştikleri tedavi ya da uygulamaları tanımla-
maktadır[4,5]. Tedavi ile hastaya fizyolojik bir yarar
sağlanmayacaksa, hekim bu tedaviyi sunma yükümlü-
lüğüne sahip değildir. Tıbbi yararsızlık kavramı ile,
hasta ya da vekili tarafından istenen tedavinin hekim

tarafından amaca uygun bulunmadığı için hastadan
esirgenme ya da çekme izninin hasta özerkliği üzerin-
deki önceliği anlatılmaktadır.

Ancak fizyolojik olarak boşuna olan bu tedavi,
hastaya ya da ailesine psikolojik fayda sağlayacaksa,
bunun verilip verilmemesi konusunda da farklı görüş-
ler bulunmaktadır. En sık dile getirilen görüş, genellik-
le olağan dışı tedaviler kapsamında olan bu uygula-
maların psikolojik yarar gerekçesiyle kullanımının di-
ğer hastaların bu kaynaklardan adil pay almalarını en-
gelleyebileceği şeklindedir.

Hasta/hasta vekili-hekim arasında güvensizlik ya-
ratabilecek uygulamalara fırsat vermemek için her
sağlık kurumu/yoğun bakım ünitesi tıbbi yararsızlık ile
ilgili politikalarını belirlemiş ve bu politikalara uygun
süreç yaklaşımını geliştirmiş olmalıdır. Günlük uygula-
malarda tıbbi yararsızlık, çoğunlukla geri dönüşümsüz
bilinç kaybı olan ve ölmek üzere olan hastalara agre-
sif yaşam desteği çabalarının fizyolojik yararsızlığı du-
rumunda göz önünde tutulmalıdır. Tıbbi yararsızlığı
belirlenmiş olan yaşam desteğine hiç başlamamakla
başladıktan sonra geri çekmek arasında ahlaksal so-
rumluluk açısından bir fark bulunmamaktadır[4,5].

Ancak yararın ne olduğu ve kime göre belirlene-
ceği temelde değer yüklü bir sorudur. Ülkemizde ha-
len sağlık çalışanları bazı durumlarda hastaya tedavi
uygulanmasını yararsız buldukları halde, değişik ne-
denlerle (genellikle idari, sosyal, yasal) tedaviyi son-
landırma kararını alamamaktadır. Bu da tıpta sınırlı
kaynakların adil kullanımında sıkıntılara yol açmakta-
dır. Uzatıldığı varsayılan “yaşamın kalitesi”nin sorgu-
lanmasının yanı sıra, maliyeti ve bunu kimin karşıla-
yacağı gibi ekonomik kavramlar da birlikte değerlen-
dirilmelidir[5].

Belirli bir tanı yönteminin ya da tedavi uygulaması-
nın yararlı bir amaçtan ya da yararlı bir sonuçtan yok-
sun olması anlamına gelen bu terim genellikle bir değer
yargısını ifade eder. Söz konusu amacın ya da yararlı
sonucun “ne için yararlı” olduğu sorusu önemlidir. Ge-
nellikle düşünülen yarar, tıbbın geleneksel amaçları
olan yaşamı uzatmak, acıyı azaltmak, rahatlık sağla-
mak ya da insanlara merhametli davranmaktır. 

KÜLTÜRLERARASI FARKLILIKLAR

Tüm kültürleri ve bunların karar verme konusun-
daki yaklaşımlarını bilmek kuşkusuz mümkün değildir.
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Ancak, yaşamın sonunda alınan kararlarda kültürlera-
rası farklılıkları bilen hekimler, hekim-hasta iletişim
sürecinde, bu durumdaki hastayı anlama ve sorun çö-
zücü yöntemler geliştirme ya da karar verme meka-
nizmalarını işletme konusunda daha yetkin olacaklar-
dır. Kültür temel olarak bireylerin hastalık, acı çekme
ve ölüm anlayışlarını şekillendirir. Günümüzde global-
leşen dünyada farklı ırk, milliyet, din ve kültürden has-
ta ve hekimlerle karşılaşmak olağan hale gelmiştir.
Böylece yaşamın sonunda hasta-hekim ilişkisinde
hasta bakımı ile ilgili kültürler arasında yanlış anlama
riski de artmaktadır. Kültürlerarası anlayış ve iletişim
tekniklerinin uygun kullanımı hasta bakım sürecinin
ve sonuçlarının herkes için doyurucu olma olasılığını
artıracaktır. Gerçeği söyleme ve aydınlatılmış onam il-
keleri sağlık personeli tarafından kültürel uygunlukla
birleştirildiğinde hastaların yaşamın sonlandırılması
konusunda olgun kararlar almasını destekleyecek ve
uygun sağlık hizmetinin sunulmasını kolaylaştıracak-
tır. Dahası hastaya kendi tedavisi konusunda bilinçli
karar alabilme imkanı verecektir[6,7].

Ülkemizde, yaşamın sonlandırılmasında ortaya çı-
kan etik sorunların çözümünde yol gösterici olacak
etik ilkelerin önceliği ve değerlendirilmesi nasıl yapıl-
maktadır? Başka kültürlerle farklılık göstermekte mi-
dir? Batıda geliştirilen bilinçli katılım ve onun bir par-
çası olan kişinin özerkliğine saygı ilkesini öncelikleyen
uygulamalar, Doğu kültürlerinin kendi yorumlarına ve
uygulamalarına mı bırakılmalıdır? Bu sorulara temel
etik ilkeler açısından baktığımızda, Batıda geliştirilen
kişinin özerkliğine saygı ilkesi evrensel bir değer ola-
rak kabul edilmelidir ve bunun yaşamın sonlandırıl-
ması konusunda alınan kararlara etkisi kültürlerarası
farklılıktan etkilenmemelidir. Temel etik ilkelerin gö-
zetilmesi gerekliliğini kültürlerin kendi yorumlarına ve
uygulamalarına bırakamayız; yani konumuzla ilgili
olarak ülkemizde etik ilkelerin değerlendirilmesi ve
yapısı Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve
Batı Avrupa ülkelerinden farklı olmayacaktır. Ancak
öncelik sıralaması ve ilkelerin ağırlıklandırılması fark-
lılık gösterebilir. Örneğin; bizde “zarar vermeme ve
yararlılık” ilkeleri “özerkliğe saygı ve adalet ilkeleri”ne
göre, toplumsal yapımızdan, gelenek ve görenekleri-
mizden ve sosyokültürel yapımızdan kaynaklanan ne-
denlerden dolayı daha önceliklidir. Bu durum da yaşa-
mın sonlandırılması konusunda alınan etik kararların
altyapısını oluşturmaktadır.

Yaşamın sonlandırılması konusunda özellikle yo-
ğun bakım ünitelerinde bu ikilemler daha sık yaşan-
makta ve bu sorunlarla baş etme, klinik/etik karar
verme süreçlerini işletme konusunda, ilgili taraflar
(hekim, hasta, hastanın ailesi) ait oldukları toplumun
ahlaksal, sosyal ve kültürel yapısından etkilenmekte-
dir[5]. Yoğun bakım hastaları bir süre sonra kendi ad-
larına karar verme yeterliğini kaybettiklerinde (özerk-
lik kaybı), karar verici konumundaki hasta yakınları-
nın sorumluluğu daha da artmakta ve kendilerini bir
anda sevdiklerinin yaşam-ölüm kararını verme duru-
munda bulabilmektedirler. Bu durum süreç içerisinde
hasta yakınlarında anksiyete, depresyon ve posttrav-
matik stres bozukluğuna varan psikiyatrik rahatsızlık-
lar yaratabilmektedir[8,9].

Tüm kültürleri ve bunların karar verme konusun-
daki yaklaşımlarını bilmek mümkün değildir. Ama yi-
ne de, uygun değerlendirmeler yapmak önemlidir.
Sağlık hizmeti verenler, sağlık bilgilerinin kimlere ve-
rileceği (birey, aile ya da geniş topluluk), bilginin kay-
nağı, ruh-beden meseleleri konusunda ya/ya da yak-
laşımı yerine, hem/hem de yaklaşımına daha açık ol-
malıdır. Aydınlatılmış onam uygulamaları tekrar göz-
den geçirilmeli ve farklı dünya görüşlerini de gözetir
şekilde tekrar düzenlenmelidir. Önemli bilgileri pay-
laşmadan önce sağlık personeli hastanın başka kim-
seleri de yanında isteyip istemediğini anlamalı, karar
aşamasındaki tercihini bilmelidir. Hasta, bu bilgileri
alırken ya da karar verirken yanında birisini isteyip is-
temediğini bildiren bir form doldurabilir. Aynı zaman-
da, hasta ve ilgili seçilen kimseler, edindikleri bilgiler
ve aldıkları kararlarla ilgili sorumluluğu üstlendiklerini
belirten bir form imzalayabilirler. Farklı toplum değer-
lerine ve dünya görüşlerine bağlı hastalar için bu tür
alternatifleri sunmak çok da zor olmasa gerektir. 

Yaşamın sonlandırılması konusundaki kararlarda
dünyadaki görüşlerin neler olduğuna bakacak olursak;

Yunanistan’da, Hipokrat geleneği bugün de ege-
mendir. Hekimin ilk sorumluluğunun hastasına yarar
vermek ve zarardan kaçınmak olduğu temel görüşü
tıp pratiğinde hakimdir ve bu durum, Yunanlı hekim-
lerin paternalist tutumlarını açıklamaktadır. Yunanlıla-
rın bir Akdeniz halkı olarak çok duygusal olduğu ve
acımasız bir gerçeği kabullenemeyip kötü tepki vere-
ceği inancı doktorlar tarafından halen paylaşılmakta-
dır[12]. Nijerya Afrika’da 85 milyon nüfusla, 200 et-
nik grupla farklı ulusları ve farklı dilleri, gelenekleri ve
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görenekleri paylaşan bir ülkedir. Buradaki çalışmalar
hastaya yeterli bilgi verilmesinin genelde pozitif bir et-
ki yaptığını göstermektedir. Bunun yanı sıra hastanın
dini inanışları, çevre faktörleri, ölüme karşı tutumları
bu süreçte farklılık yaratmaktadır[13]. İran’da kanser
tanısı önce aileye ardından hastaya bildirilir. Burada
ailenin uygun görmesi gerekir[14]. Suudi Arabistan’da
yararlılık ilkesi doğrultusunda hareket etme eğilimi
yaygındır. Aile üyelerine hastalığın tanısı konusunda
öncelik verilir[15].

Tıptaki modern anlayışa göre hastalığa olabildi-
ğince geniş bir açıdan yaklaşılmalı, iç ve dış etkenler
değerlendirilmelidir. Dış etkenler ekolojik, infeksiyon,
kültürel ve çevresel etkenlerdir. İç etkenler ise emos-
yonel, genetik, somatik ve yapısal nedenler olarak
göz önüne alınmalıdır. Hekimlerin herkese aynı dav-
ranmasını ve hiçbir zaman böyle değerlendirmeler
yapmamasını beklemek gerçek dışı ve muhtemelen
de hastalara olan sorumluluklarına zıt düşecektir.
Ama bu şekilde davranışın taşıdığı riskler, tahminler-
den ve ön yargılardan bağımsız olarak, doktorların
tartışma düzeyini belirlerken her hastaya uygun, has-
tanın kendi önceliklerini ve tercihlerini dikkate alan
bir seviye tutturduklarını düşündürmektedir. Bu tür
belirlemeler hastayla zaman içinde gelişen bir ilişki
kapsamında yapılır ve hiçbir zaman hastanın neyi bi-
lip neyi bilmemesi gerektiğine karar veren paternalis-
tik tutumları haklı çıkarmak için kullanılmamalıdır. 

Gerçeği söyleme ve aydınlatılmış onam ilkeleri
sağlık personeli tarafından kültürel uygunlukla birleş-
tirildiğinde hastaların yaşamın sonlandırılması konu-
sunda olgun kararlar almasını destekleyecek ve uygun
sağlık hizmetinin sunulmasını kolaylaştıracaktır. Da-
hası hastaya kendi tedavisi konusunda bilinçli karar
alabilme imkanı vermektedir. Yüzeysel olarak bu ku-
lağa mantıklı gelmektedir ve geniş ölçüde sağlıkçıların
bu süreci tamamlamakta bir sorunu yoktur. 

KLİNİK ETİK DEĞERLENDİRME SÜRECİ
ve ETİK ANALİZDE HASTANE/KLİNİK
ETİK KURULLARININ ROLÜ

Hastane etik kurulları (HEK) sağlık çalışanları ve
hastaların modern, teknolojik tıbbın yarattığı labirent-
te yollarını bulmalarına yardımcı olmak için kurulmuş-
tur; temel olarak, hasta-hekim ilişkisine karışmadan,
sağlık hizmetlerine ilişkin karar süreçlerinin iyileştiril-
mesini sağlamak ve hastalara yardımcı olmak üzere

yapılandırılmışlardır. Bu ve diğer amaçlara erişebil-
mek için, etik kurul üyeleri kendilerini eğitmeli, kendi
kurumlarının uygulama kılavuzu ve politika geliştirme
süreçlerine katılmalı ve en önemlisi, bireysel olarak
olguları sadece hastaların tıbbi sorunları açısından de-
ğil biyoetik açısından da değerlendirmelidir[6].

HEK’ler genellikle çok disiplinli üyeliğe sahiptir ve
sadece hastaların değil sağlık çalışanlarının da çıkarla-
rını dikkate almak üzere yapılandırılmıştır. Bu nokta,
sağlık kurumunda hasta merkezli sağlık hizmeti sunu-
munu geliştirmek için yaşamsal öneme sahiptir. Gü-
nümüzün sağlık çalışanları, özellikle etik açıdan so-
runlu olgularda görüş almayı tercih etmektedirler. Bir
sağlık kurumu HEK kurduğunda, genellikle bürokratik
düzenlemelerden uzak olur; ancak bu uzaklık başkala-
rına karşı sorumlu olmayı gerektirir. Bu sorumluluğun
yerine getirilmesi, genellikle kurallar ve düzenlemeler-
le güvence altına alınır. HEK biçimlendirilmeden ön-
ce, hastalara, kuruma ve yerel topluma en iyi hizme-
ti nasıl sunabileceği değerlendirilmelidir. Bir HEK ge-
nellikle hangi biyoetik konuları ve sağlığa ilişkin yasal
düzenlemeleri ele alacağını belirler ve sürekli meka-
nizmalar ve adım adım ilerleyecek süreçler kurgula-
ması gerekir. Ayrıca, enerjisini hastaların sorunlarına
ve sağlık kurumunun günlük çalışma yaşamında orta-
ya çıkan olgulara yoğunlaştırmaya eğilimlidir. Sonuç
olarak HEK’in temel işi, sağlık kurumunda hasta-mer-
kezli hizmet sunumunu geliştirmek için hastalara iliş-
kin durumları, biyoetik konularını ve sağlığa ilişkin ya-
sal düzenlemeleri ele almaktır. Bununla birlikte,
HEK’in kendi gündemini denetim altında tutmadığına
dikkat etmek önemlidir; bazı sağlık kurumlarında her-
hangi bir sağlık çalışanı, bir hasta, bir hasta yakını ya
da herhangi bir çalışan HEK başkanı ya da üyesiyle
iletişime geçerek kendi biyoetik meselesine ilişkin bir
tartışma başlatabilir. Bu yöntem, genellikle başvuru sı-
rasında hastaya ve yakınlarına verilen kurum tanıtım
broşüründe belirtilir[6].

Yaşamın başlangıcı ve sonlandırılması ile ilgili
konular, karar verme sorumluluğunun paylaşılması
ve hastanın en iyi yararı/en üstün çıkarı gözetilerek
kararın alınması açısından HEK’e gereksinim duy-
maktadır. Bu kurulların oluşumuna hız verilmeli ve
hem bu kurulların hem de yoğun bakım ünitesinde
hizmet veren sağlık çalışanları başta olmak üzere bu
tür hastalarla çalışan hekimlerin, karar vermesine
yardımcı olacak rehberler, ilgili uzmanlık dernekleri,
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tabip odaları, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili diğer ku-
rumlar tarafından hazırlanmalı, yaşama geçirilmeli-
dir. Etik alanda yapılan bu tartışmalar ve geliştirilen
rehberler, konu ile ilgili yasal düzenlemelere de kay-
naklık edecek, yol gösterecektir.

ABD’de üç klinik etikçi Jonsen, Siegler ve Wins-
lade, karmaşık ve zor olgular üzerinde birlikte çalışır-
larken, “Ethics Workup” olarak tanımladıkları bir
yöntemi geliştirmişlerdir. Etik karar verme süreci ola-
rak tanımlayabileceğimiz bu süreç, olgu değerlendir-
mesinin, felsefi bir bakış açısı ile birlikte yapılmasını
öngörmektedir. “Dört kutu yaklaşımı” olarak da isim-
lendirilebilecek bu yöntem her klinik olguda temel
alınması ve araştırılması gereken dört temel konuyu
tanımlamaktadır (Tablo 1)[7]. Etik ikilemlerin varlığın-
da etik karar verme mekanizmalarını işletirken bu
yaklaşım sağlık çalışanlarına ve klinik/hastane etik
kurullarına yol gösterici olacaktır. 

SONUÇ ve TARTIŞMA

Ülkemizde hekim-hasta ilişkisinde en önde gelen
sorunlardan birisi tedavi kararlarını hastanın değil,
çoğunlukla hasta yakınlarının ve/veya hekiminin ver-
mesidir. Yaşamın sonlandırılması konusunda alınan
kararlarda bu durum iyice belirginlik kazanmaktadır.
Hastanın yerine karar verme yetkisini kendisinde gö-
ren aile bireylerinin gerekçeleri; çoğunlukla yoğun

bakım hastasının kendi adına karar verme yeterliğini
kaybetmesi, ağrı ve acı çekmesi, yaşam kalitesi göze-
tildiğinde yaşamın değil de ölüme giden sürecin uza-
tıldığının düşünülmesi, ekonomik zorluklar, tedavinin
faydasızlığı olabilmektedir. 

Yoğun bakım ünitelerinde uygulanan girişimin ya-
rar sağlama/zarar vermeme ve sınırlı kaynakların
hakça dağıtımı ilkeleri açısından değerlendirilmesi de
önemlidir. Tedaviden beklenen yararın, olası riskler-
den fazla olmaması durumunda (boşuna tedavi, fay-
dasız tedavi) bu girişimin yapılmasını etik açıdan hak-
lı çıkarmak güçtür. Ancak yararın ne olduğu ve kime
göre belirleneceği temelde değer yüklü bir sorudur.
Ülkemizde halen sağlık çalışanları bazı durumlarda
hastaya tedavi uygulanmasını yararsız buldukları hal-
de, değişik nedenlerle (genellikle idari, sosyal, yasal)
tedaviyi sonlandırma kararını alamamaktadırlar. Bu
da tıpta sınırlı kaynakların adil kullanımında sıkıntıla-
ra yol açmaktadır. Hekimlik ortamımızda yaşamın so-
nunda alınan kararlarda özellikle “futile treatment”
söz konusu olduğunda, uzatıldığı varsayılan yaşamın -
ölüme giden sürecin- kalitesinin sorgulanması, bunun
maliyeti ve bunu kimin finanse edeceği gibi konular
henüz yeterince tartışılmamaktadır[3,16].

Yaşamın sonunda alınan etik kararlar; tedaviye
hiç başlamamak, başlanmış bir tedavinin sonlandırıl-
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Tablo 1. Dört kutu yaklaşımı

Tıbbi Belirleyiciler Hastanın Tercihleri

Mevcut tıbbi durum; • Hastanın kişiliği, değerleri

• Acil bir durum mu, kronik ve geri dönüşümsüz bir durum mu? • Hastanın istediği seçenekler

• Önerilen tedavi, amacı, riskleri, alternatifleri, başarı şansı • Özel öneriler, talimatlar

• Hastanın hekiminin ve konsültan hekimlerin görüşleri • Verilen bilgi ve bu bilgiyi anlama kapasitesi

• Karar verme kapasitesi

• Yetersiz ise vasisi kim?

Yaşam Kalitesi Olguyu Çevreleyen Dış Unsurlar

• Hasta nasıl tanımlıyor? • Aile? Durumu anlıyorlar mı? 

• Tıbbi ekibin görüşleri • Dini inanışlara dayanan yasaklamalar 

• Hastanın yakınları bu konuda neler düşünüyor? • Bakımın maliyeti kararda baskı yaratıyor mu?

• Tedavi başarılı olsa bile fiziksel, sosyal ve mental yetersizlik • Mahkeme kararları 
riski var mı?

• Hastanın palyatif tedavisi için planlar  
• Toplumun konuya yaklaşımı

• Yasalar, kurum politikaları



ması, canlandırma komutları, hekim yardımlı intihar,
pasif ötenazi, boşunalık/boşuna tedavi (faydasız teda-
vi) kararı şeklinde olabilmektedir. Özellikle yoğun ba-
kım ünitelerinde bu kavramları düşündüren durumlar-
la hekimler sıklıkla karşılaşmakta ve çoğu zaman bu
etik ikilemleri tek başlarına çözmek durumunda kal-
maktadırlar[16,17]. 

Yaşamın sonlandırılması konusu ve yaşamının so-
nunda olduğu düşünülen hasta ya da bu hasta grupla-
rıyla çalışan hekimlerle tutum araştırması yapmanın çe-
şitli güçlükleri bulunmaktadır. Yaşamın sonlandırılması
ile ilgili alınan kararlarda temel karar vericinin kim ol-
duğu (hekim, hasta, hasta yakını) konusunda ülkemiz-
de yapılmış çalışmaların sayıca az olması; ilgili kavram-
ların yeterince bilinmemesi ve bu konuların, tıbbi, psi-
kolojik, sosyal, etik, yasal yönlerinin ilgili ortamlarda
konuşulmaması, tartışılmaması nedeniyledir[17]. 

Gerek tıp eğitiminde sık sık vurgulanan kimi kav-
ramlar (yaşama saygı, yaşamın korunması) ve herşe-
ye rağmen hastayı yaşatma güdüsü, gerekse insanın
doğasında var olan yaşam arzusu, alınan kararlarda
yaşamı daima önceliklemektedir. Çoğu zaman, ya-
şam kalitesi, boşuna tedavi, maliyet etkinliği, sınırlı
kaynakların adil kullanımı gibi kavramlar göz ardı edi-
lebilmektedir.

Tıbbın diğer dallarında Batı’daki gelişmeler hızlı
biçimde izlenirken; başlıca uğraş alanı, bu hızlı geliş-
melerin sağlık ekibi-hasta-hasta ailesi arasında yarat-
tığı sorunlara bir çözüm getirmek olan klinik etik uy-
gulamalarına karşı duyarsız kalınması mümkün değil-
dir. Ülkemizde son yıllarda hastaların korunması ve
sağlık alanında etik ihlallerin önlenmesine karşın bir
dizi yeni yasal düzenlemeler yapılması, sağlık ekibinin
bu yolda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi sağlık ku-
rumlarına yeni ödevler yüklemektedir. 

Hekimin tıbbi eylemlerinin etik sınırlarını belirler-
ken asıl yol gösterici olanın hukuk kurallarından öte
etik rehberler olması gerektiği, çünkü çoğu zaman
tıbbi eylemlerin sınırlarını hukukun çizmesinin zor ol-
duğu, tıbbi teknolojinin hızlı gelişimiyle etik sorunların
her gün çeşitlendiği ve bunların hukukun dar sınırları
arasına hapsedilemeyeceği söylenebilir. Bu nedenle
gerek Dünya Hekimler Birliğinin, gerekse Türk Ta-
bipler Birliğinin etik rehberleri yol göstericidir.
HEK’lere, sağlık çalışanlarına ve hekimlere ilgili ko-
nuda yol gösterici olabilecek ayrıntılı kurumsal reh-
berlere de gereksinim devam etmektedir.

Tıp uygulaması sırasındaki müdahale ve kararla-
rın etik kavram ve değerlere uygun olması, hekimin
büyük dikkat ve duyarlılığını gerektirir. Zaten asıl so-
run hekimin etik sorunlar karşısında ne tür yöntem
ve yaklaşım biçimi uygulayacağından öte, hekimin
mesleğinin etik yönünü güncel biçimde yaşama ge-
çirme gayret ve amacıdır. Yaşamın sonlandırılması
ile ilgili hekimin karşı karşıya kaldığı etik ikilemlerin
çözümünde, hekim kendi vicdanı ve kararının so-
rumluluğu ile baş başa bırakılmamalıdır. Bu kararla-
rın sorumluluğu ekip anlayışı içerisinde ve paylaşılan
sorumluluk temelinde değerlendirilmelidir. Hastanın
özerkliği, bilgilenme ve karar verme hakkı her du-
rumda merkezde yer almalıdır.
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