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Sayın Editör,
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayan COVID-19 salgını bulaştırıcılık özelliğinin fazla olması nedeniyle kısa sürede pandemiye dönüştü. Batı Avrupa’ya hastalığın 21 Şubat 2020’de girişinin ardından (1) yoğun hasta sayısı yüzünden dramatik
bazı süreçler yaşandı. Bunun bir örneğini Belçika’dan verirken, olgunun tıbbın temel
etik ilkelerinin sorgulanmasına yol açan boyutunu değerlendirmek gerekmektedir.
OLGU
Belçika’nın Flaman Brabant eyaleti Lubbeek bölgesinde yaşayan ve COVID-19 hastası 90 yaşındaki Suzanne Hoylaerts, “Yapay solunum cihazına bağlanmaya gereksinimim yok. Bunu daha genç hastalar için saklayın. Zaten güzel bir yaşam sürdüm”
ifadesiyle kendisine uygulanacak tedaviyi reddetmiş, iyileşme şansının daha genç
hastalara verilmesini istemiş, klinik tablonun kötüleşmesi üzerine yaşamını yitirmiştir (2,3).
Buradaki temel sorun şöyle özetlenebilir: Klinik uygulamada yoğun hasta potansiyeli karşısında solunum cihazına genç hastanın bağlanması bir çözüm müdür?
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Bu olguda Beauchamp ve Childress’in biyomedikal alanlara kazandırdığı dört temel
etik ilkeden (4) birisi olan adaletlilik, yani adil paylaşım ilkesinin zedelendiği söylenebilir. Tedavi sürecinde Hoylaerts’in isteği, hasta özerkliği çerçevesinde algılanmamalıdır. Çünkü eğer yeterli miktarda tıbbi malzeme kaynağı olsaydı, Hoylaerts’in tedavisinde de sorun yaşanmayacak, o da solunum cihazı desteğinden yararlanacaktı.
Etik ilkelerin temel işlevi yol gösterici ve belirleyici olmaktır. Hastaların malzeme
veya teçhizat yokluğu yüzünden triyaja tabi tutulması veya bunun ayrımını yapmak
için yaş kriterinin değerlendirme için ön planda tutulması doğru bir yaklaşım değildir. Tıbbın din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden tıbbi bakım sunma anlayışının yaş
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kriterinde işlev dışı bırakılması mantık dışı bir tutumdur. Her ne kadar bu olguda hastanın kendi onayı ile
tedaviyi reddettiği ve bunu özerkliğe dayanarak yaptığı belirtilse de, durum dar bir çerçevede değerlendirilmemelidir. Çabuk alınan ve yaşamı ilgilendiren
bu tür kararların, buzda kaymak (slippery slope) yaklaşımı gereği olağan bir hâle dönüşme riski vardır.
Sağlık profesyonellerinin yoğun hasta potansiyeli
karşısında, bundan öncelikle kimin yararlanması
gerektiğine ilişkin yayınlanmış bir etik değerlendirme
makalesinde Archard ve Caplan iki farklı görüş ileri
sürmüştür. Archard, yaş faktörünün önceliklendirmede belirleyici olması gerektiğini belirterek, herkesin
belli bir yaşam sürme fırsatına sahip olmasının önemini vurgulamış, neyin adil olması gerektiği konusunda bir anlaşmanın olmadığına değinmiştir. Ancak,
Archard yaşa bağlı bir ayrımcılığın yaşlılara uygulanmasının, onları ikinci sınıf konuma getireceğini, sosyal bakım ve istihdam zayıflığı içinde olan yaşlıların
bundan olumsuz etkileneceğini belirtmiştir. Caplan
ise, COVID-19 pandemisinde artan hasta sayısı ve
kısıtlı yatak nedeniyle yaşlı, engelli, yoksul, etnik
azınlık hastaların tıbbi bakım alma süreçlerine ilişkin
endişe ve tedirginlik yaşandığını, tedavide eğer genç
bir hastanın yardıma gereksinimi varsa, yaşlı hastaların reddedilebileceğini, sınırlı kaynakların sistemi bu
seçime zorladığını belirtilmiştir (5).
Aslında olgudaki temel etik çözüm, her hastaya solunum cihazı temininin gerekliliği üzerinde yoğunlaşmalıdır. Ancak bunun gerçekleşmesinin önünde, dünyada artan popülasyonun getirdiği engel vardır. Refah
seviyesini gözeten bir anlayışla daha az nüfusa sahip
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olmak, sınırlı kaynakların paylaşımında çözüm sağlayıcıdır. COVID-19 pandemisi sebebiyle tüm ülkelerde
artan hasta sayısı sonucu ortaya çıkan triyaj gibi kronik
etik sorunların üstesinden gelinmesi için farklı ülkelerde yaşanmış benzer olguların varlığı ve üzücü deneyimler ne yazık ki, dengeli bir çözümden uzaktır (6).
Tıbbi ekip, triyaj gibi vicdanı inciten ve ikilem oluşturan düşüncelerden kaçınmalıdır. Ülkelerin sağlık politikaları, etik ve ahlâk dışı sayılması gereken bu tip
durumlara göre şekillendirilmemelidir. Sınırlı olduğu
bilinen yaşamsal kaynakların değerlendirilmesinde
olağanüstü koşulların her an gerçekleşebileceği ve
bu durumda yaş kriteri üzerinden geliştirilen bir
ayrımcılığın tıbbın etik değerleriyle bağdaşmayacağı
unutulmamalıdır.
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