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Do¤um ve prenatal t›pta etik ve 
hukiki sorunlara k›sa bak›fl 
Seyfettin Uluda¤
‹stanbul Üviversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve 
Do¤um Anabilim Dal›, ‹stanbul

Günümüz yeryüzünde yaflayan tek insan türü olan bizler için
“Etik ve hukuk” en az güzel sanatlar kadar insan olman›n
önemli ögelerindendir. Hayvan toplumlar›nda sanatsal faaliyet
olmad›¤› gibi etik ve hukuksal bir düzen de bulunmamaktad›r.
Tüm insanl›k ve insanlarla bu dünyay› paylaflan canl› cans›z her
nesne için etik ve hukuk önemli bir yer tutmufl olsa da, gebelik
ve do¤um sürecinde çok daha a¤›rl›kl› bir önem kazanmaktad›r. 
Çok hücreli türlerin çeflitlenmesi ve bu çeflitlili¤in günümüze
ulaflmas›nda ve devaml›l›¤›n sürdürülebilmesinde “cinsellik
“önemli bir yer ve ilahi ifllev üstlenmifltir. Yaflam›n de¤iflimci ve
devindirici gücü olan “cinsellik” ayn› zamanda efller aras›nda
toplumsal ba¤lar› da kurmaktad›r. Gebelik ve do¤um sayesinde,
“yaflam”, her defas›nda kendisini yeniden üretmektedir. Üstelik
bu kadar mükkemmel bir olay›n oluflunda tek geçerli kuram›n,
fizyolojik ve biyolojik bak›mdan sa¤l›kl› birey olman›n yeterli ol-
du¤u görülmektedir. Hatta bedensel ve ifllevsel sakatl›klar› olan
insanlarda bile cinsellik ve üreme en do¤al fizyolojik hak, ifllev
ve ihtiyaç olmaktad›r. Do¤al bir ifllev ve fizyolojik ihtiyaç olan
cinselli¤in yaflanmas› sonras›nda ortaya ç›kan gebelik sürecinde,
her fleyin normal ya da eksiksiz olmas›n› beklemek, aile ve kad›n
için bir hak olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹flte bu noktada, gebe-
lik ve do¤um sürecinde yaflanan her ola¤an d›fl› durum, etik ve
hukuki sorunlar›n kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Gebelik, fizyolo-
jik bir süreç olarak kabul edilmesine ra¤men kad›n hayat›n› kök-
ten etkileyen son derece de¤iflik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde
fiziksel de¤iflikliklerin yan› s›ra pek çok psikolojik de¤ifliklik de
ortaya ç›kar. Normal süreçteki patalojik sapmalar sonucunda
anne ya da fetusta istenmiyen sonuçlar›n ortaya ç›kmas› her za-
man beklenen bir durumdur. Böylesi durumlarda daima hekim
ve sa¤l›k personeli hukuken sorumlu tulmaktad›rlar.
Her insan için ihtiyaç olan üreme alan›nda kad›n do¤um hekimi-
nin sorumlulu¤unun di¤er hekimlik alanlar›ndan daha fazlad›r.
Toplumun yarg›lar› aras›nda yanl›fl bilgi olarak; 1. Günümüz-
de gelinen noktada, “do¤um “olay›na ait tüm risklerin ortadan
kald›r›labilece¤i ya da önlenebilece¤i yan›lg›s› ya da öyle gös-
terilmesi, 2. Gebe kalan bir kad›nda sa¤l›kl› çocuk beklentisi-
nin yüksek olmas›, 3. Her gebeli¤in mutlaka baflar› ile sonlan-
mas› gerekti¤i gibi bir düflüncesi, kabul edilmektedir. Bütün
bunlara ek olarak ve gene yanl›fl bir bilgilenme olarak “gebelik
ve do¤um” do¤al bir olay olarak görüldü¤ünden hatalar›n hofl
görülemeyece¤i yarg›s›, do¤um hekiminin sorumlulu¤unu afl›-
r› derecede art›rmaktad›r. Halbuki yukarda sayd›¤›m›z yarg›la-
r›n hiçbiri do¤ru de¤ildir.

Bu yanl›fl yarg›lar›n karfl›t› olarak; 1. Do¤um hekimin karfl›s›n-
da daima “anne ve bebek” olmak üzere “iki can” vard›r. Bu iki

candan birini di¤erine feda etmek mümkün de¤ildir. Bu iki can
aras›nda karmafl›k iliflkiler vard›r. Bu patalojik iliflkileri t›bbi
kural ya da t›bbi bilgiler ile her zaman aç›klamak olanakl› ol-
mad›¤› gibi bazan olanaks›z da olabilir. Bu bak›fl aç›s› ile do-
¤um hekiminin ald›¤› risk ve sorumlulu¤u iki kat artm›flt›r. 2.
Do¤um hekimli¤inde karar vermek, mühendislik ya da mate-
matik biliminde oldu¤u gibi de¤ildir. Dolay›s›yle, do¤um he-
kimli¤inde her yönü ile do¤ru ve her yönü ile yanl›fl verilmifl
bir karardan söz edilemez. Tedavide ve tedavi sonuçlar›nda
daima iyi ve kötü olas›l›klar vard›r. Ayr›ca, amaca ulaflmak için
hastan›n ve hastahanenin mevcut koflullar› da kararlar› etkiler
ve giriflim tercihlerinin de¤iflmesine sebep olabilir. Bu durum-
da, iyi sonuçlar olabildi¤i gibi hasta için istenmeyen sonuçlar-
da oluflabilir. Mevcut kan›, hukuki olmasa bile kötü sonuçlar-
dan daima hekimin kusurlu oldu¤u yönündedir. 

Yukarda belirtilen neden ve koflullara ba¤l› olarak en çok hak-
k›nda dava aç›lan hekim grubunun Do¤um Hekimleri oldu¤u
görülmektedir. Ülkemizde, “Adli T›p Kurumu”na gönderi-
len dava dosyalar› içinde en yüksek pay›n, son y›llarda yakla-
fl›k 1/3’ünün do¤um” hekimlerine ait oldu¤u belirlenmifltir.
Bu oran Amerika Birleflik Devletlerinde %50 düzeyindedir.
Ülkemizde, gelecekte, mevcut sa¤l›k koflullar› ve yasalara gö-
re, kad›n do¤um hekimlerinin dava edilme oran›n›n artmas›
beklenmelidir. Böyle giderse do¤um yapt›ran hekim ya da
ebe bulman›n zor olaca¤›n›n, bir gerçek oldu¤unu vurgula-
mak isterim.
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20. haftada santral sinir sistemi de¤erlendirmesi:
Nöroanatomik iflaretlerin tan›mlanmas›n›n önemi 
Talat Umut Kutlu Dilek
Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve 
Do¤um Anabilim Dal›, ‹stanbul

MSS anomalileri prenatal dönemde tan› alan yap›sal anomali-
lerin yaklafl›k %10’unu meydana getirir. Eurocat veri taban›n›n
2008–2012 verilerine göre tüm MSS anomalileri 10.000 canl›
do¤umda 25.6 oran›nda izlenmektedir. Öte yandan prenatal
tan› konma oranlar› anensefalide %96’larda iken bu oran mig-
rasyon anomalilerinde %14’lere kadar düflmektedir. Anomali-
nin ismi, yerleflimi kadar, MSS geliflim sürecinin devaml›l›¤›,
USG’nin MSS geliflimindeki laminasyon ve migrasyonu de-
¤erlendirmedeki yetersizli¤i de baz› MSS anomalilerinin tan›-
s›n› zorlaflt›rmaktad›r. Fetal anatominin bafll›ca de¤erlendiril-
di¤i zaman dilimi 18–23. gebelik haftalar›d›r. Fetal MSS de-
¤erlendirilmesi temel ve nörosonografik de¤erlendirme olarak
2 ana grupta ele al›nabilir. Temel de¤erlendirmede özellikle
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