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Özet

Abstract: Elective cesarean section on maternal
request: ethical and legal considerations

Sezaryen, uterus duvar›nda yap›lan cerrahi insizyonlar arac›l›¤›yla fetüsün do¤urtulmas› olarak tan›mlanmaktad›r. Primer sezaryen operasyonlar› genellikle tekrarlayan sezaryenlere sebep olmakta ve bu da
plasenta akreta spektrum bozukluklar›na yol açabilmektedir. Sa¤l›kl› bir hastan›n üzerinde cerrahi iﬂlem uygulaman›n yan› s›ra gebeleri
bu risklere maruz b›rakma konusundaki etik tutum, sa¤l›k sistemimiz
üzerinde artan mali bask›yla beraber hasta tercihine yönelik talep ile
daha da karmaﬂ›k hale gelmiﬂtir. Ele al›nacak as›l soru, annenin ve
do¤acak bebe¤inin artm›ﬂ riskini dikkate alarak, obstetrik endikasyon
yokken gebelerin sezaryen do¤umu seçmesine izin vermenin (ör.
maternal talep üzerine sezaryen do¤um) etik olup olmad›¤›d›r.

Cesarean is defined as the delivery of a fetus through surgical incisions made through the uterine wall. Primary cesarean sections
often lead to repeat cesareans, which may lead to placenta accreta
spectrum disorders. The ethic of exposing mothers to these risks,
as well as performing surgery on what is otherwise a healthy
patient, become entangled with the demand for patient choice, as
well as the increasing financial strain on our healthcare system.
The main question to be examined is whether it is ethical to allow
women to opt for cesarean delivery in the absence of obstetric
indication (i.e. cesarean delivery on maternal request), taking into
account the increased risk to the mother and her future offspring.

Anahtar sözcükler: Sezaryen, hukuk, plasenta akreta, previa, yasa.

Keywords: Caesarean section, legal, placenta accreta, previa, law.

Sezaryen do¤um, abdominal duvar (laparotomi) ve
uterus duvar› (histerotomi) üzerinde yap›lan cerrahi insizyonlar arac›l›¤›yla fetüsün do¤urtulmas› olarak tan›mlanmaktad›r. ABD’de sezaryen do¤umun genel y›ll›k insidans› 1996 y›l›ndan bu yana sürekli artarak 2018 y›l›nda
%32’ye ulaﬂm›ﬂt›r. Primer sezaryen operasyonlar› genellikle tekrarlayan sezaryenlere sebep olmakta ve bu da plasenta akreta spektrum bozukluklar›na yol açabilmektedir.
Primer ve sekonder sezaryen oranlar› son y›llardaki gibi
yükselmeye devam ederse, 2021 y›l›na kadar sezaryen
oran› %56.2’ye ulaﬂacak ve y›ll›k olarak ilave 6236 plasenta previa, 4504 plasenta akreta ve 130 maternal ölüm
vakas› olacakt›r. Bu komplikasyonlardaki art›ﬂ, yaklaﬂ›k 6
y›l sonra sezaryenlerdeki art›ﬂ›n gerisinde kalacakt›r.

‹talya’da sezaryen do¤um oran›nda büyük bir art›ﬂ
tespit edilmiﬂtir; 1981’de %13.3 olan oran 2018’de
%33.16’ya yükselmiﬂ olup Puglia’da %40.82 ve Campania bölgesinde %53.14 oranlar›yla büyük bir ço¤unlu¤u
‹talya’n›n güney bölgelerinde görülmüﬂtür. ‹talya ﬂu an
en yüksek sezaryen do¤um oran›na sahip Avrupa ülkesidir. Son olarak, ulusal ortalamadan büyük ölçüde daha
yüksek sezaryen oran›na sahip ve düﬂük say›da do¤umun
gerçekleﬂti¤i birimler ve özel kurumlarla ayn› bölgedeki
farkl› do¤um merkezleri aras›nda büyük farkl›l›klar kaydedilmiﬂtir.[1] ‹talya’da daha yüksek sezaryen do¤um talebi ile iliﬂkili maternal faktörler yaﬂ, nulliparite, düﬂük e¤itim seviyesi ve daha önce gerçekleﬂtirilen sezaryen do¤um olarak rapor edilmiﬂtir.[2]
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Maternal talep üzerine elektif sezaryen: Etik ve yasal hususlar

Sezaryen do¤um verileri, Dünya Sa¤l›k Örgütü
(WHO) taraf›ndan %15 oran›ndaki bir s›n›r ile belirlenen endikasyonlarla çeliﬂmektedir.[3] Bu, ‹talya’da gerçek
bir endikasyon olmaks›z›n sezaryen do¤umlar›n tercih
edildi¤i genel bir politika oldu¤unu göstermektedir. Olas›l›kla bu durum, yasal bask›n›n azalt›lmas›[4] ve/veya maternal a¤r› veya rahats›zl›ktan ve do¤um yapma korkusundan kaç›nmak için ortaya ç›kmaktad›r.
Sezaryen do¤um, ikiz gebelikler veya makat geliﬂin
yan› s›ra fetüsün distres belirtileri gösterdi¤i durumlarda
daha güvenli bir do¤um yöntemidir. Bununla birlikte, sezaryen do¤um her zaman gelecekteki gebeliklerde artm›ﬂ
riskle ve intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarla
iliﬂkilendirilmektedir. Bu riskler kad›nlar taraf›ndan tamamen anlaﬂ›lmayabilir.
Sa¤l›kl› bir hastan›n üzerinde cerrahi iﬂlem uygulaman›n yan› s›ra gebeleri bu risklere maruz b›rakma konusundaki etik tutum, sa¤l›k sistemimiz üzerinde artan
mali bask›yla beraber hasta tercihine yönelik talep ile daha da karmaﬂ›k hale gelmiﬂtir. Ele al›nacak as›l soru, annenin ve do¤acak bebe¤inin artm›ﬂ riskini dikkate alarak,
obstetrik endikasyon yokken gebelerin sezaryen do¤umu
seçmesine izin vermenin (ör. maternal talep üzerine sezaryen do¤um) etik olup olmad›¤›d›r.
Amerikan Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzmanlar›
Derne¤i (ACOG), maternal talep üzerine sezaryen do¤um yapman›n gerekli olmad›¤›na karar verilmesi halinde obstetrisyenin bu talebi yerine getirmekten kaç›nabilece¤i ve gebeyi bir baﬂka hekime yönlendirebilece¤ini
belirten bir Komite Görüﬂü beyan› yay›nlam›ﬂt›r. Obstetrisyen sezaryen do¤umu gerçekleﬂtirmeye karar verdi¤inde, eti¤in özerkli¤e sayg›, yararl›l›k, zarar vermeme,
do¤ruluk ve adalet ilkelerine sayg› göstererek vajinal do¤uma k›yasla hastay› olas› riskler ve operasyonun faydalar› konusunda uyarmal›d›r.[5]
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzmanlar› Kraliyet
Okulu (RCOG), aﬂa¤›daki önerileri sunmuﬂtur:[6]
• Maternal talep, sezaryen do¤um için kendi baﬂ›na bir
endikasyon de¤ildir ve talep için belirli sebepler araﬂt›r›lmal›, tart›ﬂ›lmal› ve kaydedilmelidir.
• Bir kad›n ortada tan›mlanabilir bir neden yokken sezaryen do¤um talep etti¤inde, sezaryen do¤umun vajinal do¤uma k›yasla genel faydalar› ve riskleri tart›ﬂ›lmal› ve kaydedilmelidir.
• Bir kad›n›n do¤um yapma korkusu nedeniyle sezaryen
do¤um talep edildi¤inde, destekleyici bir ﬂekilde korkular›yla baﬂa ç›kmas›na yard›mc› olmak amac›yla

kendisine rehberlik sunulmal›d›r (örne¤in biliﬂsel davran›ﬂ terapisi), böylece do¤um esnas›ndaki sanc›lara
yönelik korku azal›r ve daha k›sa do¤um sa¤lanabilir.
• Bir klinisyen, ortada tan›mlanabilir bir neden yoksa
sezaryen do¤um talebini reddetme hakk›na sahiptir.
Ancak kad›n›n karar›na sayg› duyulmal› ve ikinci bir
görüﬂ için bir baﬂka hekime sevk edilmelidir.
• 2012 y›l›nda gerçekleﬂtirilen bir Cochrane derlemesinde, sezaryen do¤um için hiçbir net klinik endikasyona sahip olmayan kad›nlarda planl› vajinal do¤uma
k›yasla planl› sezaryen do¤umun perinatal ve maternal morbidite ve mortalite ile maternal psikolojik
morbidite üzerindeki etkilerinin de¤erlendirilmesi
amaçlanm›ﬂt›r. Bu derlemede, miatta t›bbi olmayan
nedenlerle planl› sezaryen do¤uma iliﬂkin olarak randomize kontrollü çal›ﬂmalarda herhangi bir uygulama tavsiyesine temel oluﬂturacak kan›t›n elde edilmedi¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.[7]
Çok yak›n bir tarihte ACOG, Maternal Talep Üzerine Sezaryen Do¤uma ‹liﬂkin Komite Görüﬂünü revize
etmiﬂ ve aﬂa¤›daki önerilerde bulunmuﬂtur:[8]
• Bir hastan›n sezaryen do¤umu tercih etmesinin ana
motivasyonu do¤um esnas›ndaki sanc›lara yönelik
korku ise, obstetrisyenler prenatal do¤um e¤itiminin
ve do¤um esnas›nda duygusal deste¤in yan› s›ra analjeziyi tart›ﬂmal› ve teklif etmelidir.
• Sezaryen do¤uma yönelik maternal veya fetal endikasyonlar›n olmamas› halinde vajinal do¤um plan›
güvenli ve uygundur ve önerilmelidir.
• Hastan›n talebinin ard›ndaki gerekçeleri keﬂfettikten
ve riskler ile faydalar› tart›ﬂt›ktan sonra, maternal talep üzerine sezaryen do¤um 39. gebelik haftas›ndan
önce gerçekleﬂtirilmemelidir. Kad›nlar ayr›ca, sonraki gebeliklerde plasenta previa ve postpartum histerektomi riski konusunda bilgilendirilmelidir. ‹talya’da Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n sezaryen do¤um oran›n›
azaltmay› amaçlayan uygulama k›lavuzlar›, do¤um
yapma korkusunu azaltmay›, do¤uma iliﬂkin t›bbi hususlarda rehberlik sunmay› ve en sonunda ikinci bir
görüﬂ almas› için hastay› bir baﬂka hekime yönlendirmeyi önermektedir.[8]
Temelde, hiçbir t›bbi endikasyon olmaks›z›n maternal talep üzerine sezaryen do¤um oran›ndaki art›ﬂ›n iki
nedeni bulunmaktad›r: yenido¤ana yönelik advers olaylar› azaltmay› amaçlayan maternal varsay›m ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yanl›ﬂ tedaviye yönelik sorumluluk korkusu.
Etik bak›ﬂ aç›s›yla iki farkl› husus dikkate al›nmal›d›r:
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Obstetrisyen, annenin vajinal do¤umu reddetme (ör. do¤um sanc›s› korkusu nedeniyle) ve sezaryen do¤umu tercih etme hakk›na sayg› duymak zorunda kalabilir veya
obstetrisyen, gerekli de¤ilse sezaryen do¤umu reddetme
hakk›na sahiptir. Bizim görüﬂümüze göre, do¤um sanc›s› ve rahats›zl›k veya neonatal advers sonuç korkusu ile
ilgili kayg›, sezaryen do¤uma yönelik güçlü ve bilinçli bir
karar vermeye yeterli de¤ildir. Ayr›ca, do¤um s›ras›nda
böyle bir durum meydana geldi¤inde, sanc› ve korku gebenin karar verme gücü üzerinde büyük bir etkiye sahip
olabilir. Tam olarak böyle bir durumda obstetrisyen,
hastaya destek teklif etmelidir ve gebenin gerçek iste¤ine yönelik yeterli bir do¤rulama istemek zorunda olabilir. Ancak gebelik s›ras›nda psikolojik deste¤in, vajinal
do¤um korkusu olan gebelerin yan› s›ra daha önce olumsuz do¤um deneyimine sahip olanlar üzerinde de faydal› bir etkisi olabilece¤i gözlemlenmiﬂtir.[9,10]
Ancak görüﬂümüze göre, hastan›n kendi kaderini tayin etme hakk› ile obstetrisyenin profesyonel özerkli¤e
sayg›s› aras›nda çeliﬂki oldu¤u varsay›m›nda hasta pozisyonu öncelikli olmal›d›r. Bu ba¤lamda, hastan›n gönüllü
olarak sezaryen do¤um talep etti¤i durumlar da belirleyicidir. Obstetrisyenin reddetmesi hastaya do¤rudan zararla sonuçlanm›yorsa, t›bbi mesle¤in sorumlu bilimsel
özgürlü¤ü prensibine sayg› duyulmal›d›r. Aksi takdirde,
t›bbi hizmeti di¤er hekimlere devretme imkan› bulunmuyorsa, gebenin lehine ve iste¤i yönünde bu prensipten ödün verilmelidir. Ayr›ca gebenin r›zas› antenatal
dönemde olabildi¤ince erken bir ﬂekilde sunulan temel
bir bilgi ile al›nmal›d›r ve amaçlanan bak›m plan›ndaki
her de¤iﬂiklikte tekrarlanmal›d›r. Bu yöntemin uygulanmas› ile, kad›nlar›n endiﬂeleri ve isteklerini görüﬂmeye ve
tercihleri etkileyebilecek herhangi bir acil durum olmad›¤› ve genel olarak karara iliﬂkin tüm hususlar› sakin ﬂekilde ele alman›n mümkün oldu¤u durumda di¤er sa¤l›k
hizmeti sa¤lay›c›lar›yla randevu ayarlamaya yetecek zaman kalacakt›r. Bu bak›mdan, RCOG’un “sezaryen do¤um yapmay› seçme” görüﬂünün, planl› bir sezaryen do¤um yapmay› isteyen gebeler için çok faydal› olabilece¤ine inan›yoruz.[6]
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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