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SAĞLIK SORUNLARI 

 

Sel, yaygın olarak dünyanın her yerinde görülen en yaygın doğal afetlerden biridir. 

Felaketlerin etkileri halk sağlığı sistemlerinin tamamına karşı büyük problem oluşturmaktadır. 

Sel felaketi sırasında genel olarak karşımıza çıkabilecek ve 2011 yılında Tayland’da muson 

yağışlarının etkisiyle gerçekleşen sel felaketinde de bölgedeki insanların karşılaştığı primer 

ölüm nedenleri ve sağlık sorunları arasında boğulmalar, hipotermi ve hiperterminin neden 

olduğu sistemik problemler, elektrik çarpmaları, çeşitli iskelet sistemi problemleri ve cilt 

lezyonlarının görüldüğü rahatsızlıklar sayılabilir. 

Toplamda 815 kişinin hayatını kaybettiği 2011 Tayland Sel Felaketi’nde 652 kişinin ölüm 

nedenini boğulmadır. Sınırlı hareket kabiliyeti, sınırlı yüzme kabiliyeti olan ve travmatik 

yaralanmalara maruz kalan kişiler boğulma riskini artırır. Travmatik yaralanmalar, enkaz 

nedeniyle veya afete maruz kalan kişinin ağaç ya da yıkık yapılar gibi cisimlerle 

yaralanmasından kaynaklanabilir. 

Boğulma zannedildiği gibi boğulmakta olan kişinin bağırabildiği ve yardım isteyebildiği sesli 

bir süreç değildir. Boğulma esnasında kişi sürekli olarak suya batıp çıktığı için yardım için 

bağırmak yerine mümkün olan her an nefes almaya çalışır. Stres ve panik hiperventilasyona 

ve suyun aspire edilmesine neden olabilir. Bir savunma mekanizması olarak kişide” 

laringospazm” denilen vokal kordların kendini kasması ve havayolunu bloke etmesi sonucu 

akciğerlere su dolmasını önleyen bir durum gerçekleşir. Bu aynı zamanda kişinin bağırarak 

yardım istemesine engel olan bir başka nedendir. Bir süre yeterli oksijen alamayan kişide 

hipoksi durumu ve bunu takiben bilicin kapanması gerçekleşir. Bilinç kapanmasının ertesinde 

kişi suya batmaya ve akciğerleri suyla dolmaya başlar. Akciğerlerde pnömosit tip 2 

hücrelerinden salgılanan, alveolleri basınca karşı dayanıklı kılan bir yüzey aktif madde olan 

Sürfaktan, taze ve tuzlu su ile yok edilir. Akciğer kompliyansında düşüşe yol açan bu hadise 

de kişiyi hipoksiye götüren bir başka sebeptir.  

Kişinin oksijen yetersizliğine maruz kaldığı, nefes alamadığı, sürenin uzunluğuna bağlı olarak 

vücutta görülen semptomlar değişir. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre beynin 
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oksijensizliğe en fazla yaklaşık 10 dakika dayanabildiği ve yine hipoksinin kardiyak arreste 

de sebep olabileceği bir kez daha gösterilmiştir.  

Vücut ısısı; bilinç durumunu, solunum durumunu, kardiyak semptomları, metabolizma 

hızlarını ve daha birçok fizyolojik durumu etkiler. Oxford American Handbook of Disaster 

Medicine kitabının sel esnasında karşılaşılan sağlık sorunları ve mekanizmaları kısmında yer 

alan bilgilere göre hipotermi çok faktörlü bir durumdur. Suyla mücadele, sel esnasında 

boğulmakta olan yardıma muhtaç insanları kurtarmaya çalışma, suları tahliye etme sırasında 

sık görülür. Vücuttaki ısı kaybı suya girip çıkarak soğuğa maruz kalmayla büyük ölçüde artar. 

Hipotermi sonrası kardiak arrest gelişir ve bu durum nörolojik bozukluklara neden 

olabileceğinden agresif resüsitasyon gerektirir. Hipertermi ise, sel sonrası bölgelerin ıslahı, 

sürüklenen eşyaların ya da yapıların ortamdan uzaklaştırılması gibi güç gerektiren faaliyetler 

sonucu bireylerde kolayca oluşabilir.  

2011 Tayland sel felaketi ile ilgili herhangi bir veri ortaya konmamış olsa da Oxford 

American Handbook of Disaster Medicine kitabına göre sellerde karşılaşılan bir başka sağlık 

problemi elektrik çarpmalarıdır. Su ve elektrik kombinasyon halinde tehlikelidir, çünkü ıslak 

cilt akıma karşı direnci azaltır. Selden zarar gören ev kabloları da elektrik kesintilerine ve 

yangınlara neden olabilir. Güç hatları fırtına ve rüzgarlar tarafından sık sık devrilir ve 

yaklaşmak tehlikelidir. 

2013 yılında yayınlanan bir makaleye göre sel nedeniyle görülen cilt hastalıkları; inflamatuar 

cilt hastalıkları, enfeksiyon nedeniyle gelişen cilt hastalıkları, travmatik cilt hastalıkları ve 

diğer nedenlere bağlı olanlar gelişen cilt hastalıkları olarak 4 temel başlık altında 

incelenmektedir. Yine 2013 yılında yayınlanan, dermatologa cilt problemleri ile başvuran ve 

teşhis koyulan kişilerin değerlendirildiği makaleye göre 2011 Tayland sel felaketinde 

inflamatuar cilt hastalıkaları %57,9, enfeksiyon bağımlı cilt hastalıkaları %39,2 ve travmatik 

cilt hastalıkları %2,9 oranında görülmüştür. Ayrıca inflamatuar bir cilt hastalığı olan “iritan 

kontakt dermatit” Tayland sel felaketinde, tüm cilt problemleri arasında %34,5 oranda 

karşımıza çıkmasıyla en sık görülen cilt hastalığı olmuştur. Sele maruz kalan kişilerin cilt 

hastalıkları öyküsünün olması ve cilt temizliklerini ihmal etmeleri cilt hastalığı gelişimine yol 

açmaktadır. 
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Toplamda 2400 kişiye araştırmaya katılması için davet mektubunun gönderildiği ve kabul 

eden 1860 kişi ile yapılan bir çalışmada, 2011 Tayland sel felaketinin iskelet sistemi 

hastalıkları üzerine etkilerinin araştırıldığı makaleye göre sel sonrası dönemde boyun 

belirtilerinin görülme sıklığı, sel öncesi dönemden 1,7 kat daha fazla iken, sel öncesi ve 

sonrası sırt belirtileri görülme sıklığı benzerdir. Sele maruz kalan bölgelerde 3 aylık 

periyottaki boyun ve sırt semptomlarının incelenmesi. (Haftada 5 günden az sel maruziyeti ve 

haftada 5 günden fazla sel maruziyeti). Haftada 5 günden fazla sele maruz kalan bölgelerdeki 

kişilerin, haftada 5 günden daha az su basan bölgelerdeki kişilere kıyasla boyun semptomları 

yaşama riski daha yüksektir. 
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TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ 

 

Temel sağlık hizmetleri, pratik ve bilimsel temellere oturmuş, toplumda bireylere ve ailelere 

sunulan esas/temel sağlık hizmetleridir. TSH, bireylerle ilk temas noktasıdır ve aileye ve 

topluma onların yaşadığı ve çalıştığı yerlerde, onlara olabildiği kadar yakından sürekli bir 

sağlık hizmeti sunumunu sağlar. 

Temel sağlık hizmetleri içinde en azından olması gereken belli başlı 8 tane hizmet 

bulunmaktadır. Bunlar 

• Anne çocuk sağlığı ve aile planlanması, 

• Başlıca enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama, 

• Yerel endemik (yerleşik, o alanda sürekli bulunan) hastalıklardan koruma ve kontrol, 

• Sık görülen hastalıklar ve yaralanmalara karşı uygun tedavi 

• Toplumun sağlık sorunlarını çözmek amaçlı sağlık eğitimi yapılması, 

• Uygun beslenme ve gıda temini 

• Güvenli su ve temel sanitasyonun sağlanması 

• Temel ilaçların sağlanması 

 

1. Bulaşıcı Hastalıklar 

2013 yılında Japon Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan bir çalışmada sel suyuyla 

doğrudan temasın, gastrointestinal semptomların ve enterik hepatit A virüsü (HAV) ve hepatit 

E virüsü (HEV) enfeksiyonlarının göreli riskini arttırdığı bulunmuştur. Ayrıca, sel sırasında 

norovirüs (NV) ile ilişkili bir gastrointestinal hastalığın ortaya çıktığı bildirildi. Rotavirüs 

(RV) ve enterovirüs (EV) de dahil olmak üzere diğer enterik virüsler de gastroenterite neden 

olur ve sel suları vasıtasıyla bulaşabilir. Bu virüsler öncelikle dışkı yoluyla, oral yolla, kişiden 

kişiye temas yoluyla veya kontamine suyun içilmesi ile bulaşır. Bu çalışmanın amacı, 2011 

Tayland sel felaketi sırasında su yoluyla bulaşan viral hastalıkların riskini değerlendirmektir. 

Tayland'ın merkez bölgelerinde toplanan sel su örneklerinde enterik viral genom dizilerinin 

(HAV, HEV, EV, RV ve NV) bulunması araştırılmıştır. Çalışma sonucunda şunlar 



 

6 

 

gözlemlenmiştir: Sel sırasında, sel suları ile doğrudan temasta olan bireyler, gastrointestinal 

semptomların riski altındadır. Bu çalışma, Tayland'daki sel sularındaki enterik viral genlerin 

varlığını doğrulamıştır. Bu örneklerde NV en büyük patojendir. Viral genlerin varlığı, viral 

enfektivite ile doğrudan ilişkilendirilmemekle birlikte enterik virüslerin sel suyuyla bulaşması 

için potansiyel bir risk teşkil etmektedir. Sel suları veya sel suları ile kontamine olan maddeler 

ile temas, enterik viral enfeksiyonlar için bir risk faktörüdür. 

 

2. Anne-Çocuk Sağlığı 

Kadın Sağlığı Obstetrik ve Yenidoğan Hemşireleri Derneği’nin yapmış olduğu bir 

araştırmada, hamilelik sırasında sel felaketi nedeniyle tahliye edilmenin doğum sonuçlarına 

etkisini, sağlanan sosyal desteğin tahliye edilme ve doğum sonuçları arasındaki ilişkiye 

etkisini araştırmıştır. Daha etkili sosyal destek, doğum sonuçlarının daha iyi olmasını 

sağlamıştır. Bir felaketin doğum sonuçları üzerine olumsuz etkilerini azaltmak için potansiyel 

bir müdahale olarak algılanan sosyal destek, özellikle tahliye edilmiş kadınlar arasında bebek 

doğum ağırlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Sağlanan sosyal destek, gebelerde olumlu 

davranışları ve bebek doğum ağırlığını artırabilir. Bu çalışma sonucunda, tahliye edilmiş 

kadınların bebeklerinin ağırlığı tahliye edilmemiş kadınlarınkinden yaklaşık 500 gram daha az 

olduğu tespit edilmiştir. 

Afet sebebiyle tedaviye erişim zorluğu araştıran bir çalışmada Tayland'ın merkezindeki su 

baskınlarının, 2011'in sonbaharında çeşitli sağlık kuruluşlarının kapatılmasına neden olduğu 

gözlemlenmiştir. HIV tedavisi görmekte olan insanlar sel sebebiyle antiretroviral tedavinin 

kesilmesi riski altındadır. Örneğin sel nedeniyle kapanan bir HIV kliniğindeki hastalar 

arasında antiretroviral ilaç kullanımı ile ilgili retrospektif bir kohort çalışması yapılmış ve 

bunun sonucunda hastaların çok az bir kısmının tedaviye erişebildiği belirlenmiştir. 

Bir başka çalışmada da su mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmiştir. Sel nedeniyle hasar 

gören sanayi ve yerleşim bölgelerinden toplanan 4 çeşit suyun (sel suyu, nehir suyu, musluk 

suyu ve filtrelenmiş musluk suyu) mikrobiyolojik analizi yapılmıştır. Sel suyunun 

örneklerinden birinde Leptospiroz pozitif ancak musluk suyu veya filtrelenmiş musluk suyu 
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örneklerinin hiçbiri pozitif bulunmamıştır. Musluk suyu numunelerinin ve filtrelenmiş musluk 

suyu örneklerinin çoğunun Vibrio cholerae ile kontamine olduğu tespit edilmiştir. 

Sel sonrası hipertansiyon prevalansı dört kat, aşırı kilo ve obezite prevalansı erkeklerde üç 

kat, kadınlarda ise neredeyse iki kat artmıştır. Bununla birlikte bulaşıcı hastalıklar, özellikle 

AIDS, tüberküloz ve diğer hastalıkların prevalansı artmıştır. Sel suyunun seviyesinin yüksek 

olması nedeniyle kapatılan sağlık tesisleri yerine geçici sağlık birimleri kurulmuştur. Sel 

suları; içme suyu ve atık su yönetim sistemlerini kötü etkileyeceği için sağlık koşullarına ve 

halk sağlığına tehditi artmıştır.   

Tüm bu yaşanan sağlık sıkıntılarının yanı sıra Dünya Bankası’nın 2012’de yayınladığı 2011 

Tayland sel felaketini konu alan raporuna göre; 2011 selleri Tayland'ın sağlık sektörünü yıllık 

sellerden daha fazla etkilemiştir ve birçok kişinin can ve mal kaybına neden olmuştur. 

Yaklaşık 600 devlet sağlık kurumlarında ve il sağlık müdürlüğünde sel nedeniyle sağlık 

hizmetleri kesintiye uğramış ve zarar görmüştür.  
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MENTAL SAĞLIK VE PSİKOSOSYAL DESTEK 

 

“Mental sağlık” terimi, psikolojik yönden iyilik halini belirtmek için kullanılır. Mental sağlık 

müdahaleleri, psikolojik sıkıntı düzeylerini azaltarak, günlük yaşamı iyileştirerek ve etkili baş 

etme stratejileri sağlayarak psikolojik açıdan iyilik halini artırmayı hedeflemektedir. Bu 

müdahaleler bir mental sağlık uzmanı tarafından yapılır ve bireyleri, aileleri ve/veya grupları 

hedef alır. “Psikososyal” terimi, birey ile çevresi arasındaki ilişkiyi, kişilerarası ilişkileri, 

topluluğu ve kültürünü tanımlamak için kullanılır. 

 

1. Mental ve Psikososyal Sorunlar 

Sel olduktan sonra, bulaşıcı hastalıklar ve travmalar kademeli olarak düşerken aynı zamanda 

mental sağlık sorunları artmaktadır. Zayıf mental sağlık; bulaşıcı hastalıklardan ve 

yaralanmalardan daha uzun sürebileceğinden, sellerin mental sağlık üzerindeki etkisi dikkate 

alınmalıdır. 25 Temmuz 2011’de Tayland’da başlayan sel felaketi bölgeye hakim olan muson 

iklimi ve Kuzey Vietnam’daki tropikal fırtına Nock-Ten nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca 

sürmüş ve kimi şehirlerde 16 Ocak 2012’ye kadar devam etmiştir. Bu yüzden ortaya çıkan 

mental ve psikososyal sorunlar diğer kısa süren sel felaketlerine göre daha farklıdır.  

17 Ekim 2011’de Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı, zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip 

yaklaşık 100.000 kişinin olduğunu ve hastaların iyileştirilmesine yardımcı olmak için uzun 

vadeli mental sağlık iyileştirme planı hazırladığını bildirdi. Ardından yüksek düzeyde stres 

yaşayan 3.706, depresyonda 5.313, intihar eğilimi gösteren 727 kişi olduğunu bildirdi. 

2011 yılında Tayland’da meydana gelen sel felaketi ve ağır mental hastalık arasındaki ilişkiyi 

araştıran 407 katılımcının olduğu bir çalışmaya göre afetten etkilenen kişilerde olası ağır 

mental hastalık prevelansı, afetten etkilenmeyenlere göre 1,5 kat daha fazladır. Ayrıca bu 

çalışmanın temel bulguları şunlardır: 
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• Elektrik, musluk suyu, kanalizasyon gibi temel hizmetlere ulaşılamaması ve sel 

sularının 2 haftadan fazla süre evde kalması muhtemel ağır mental hastalık ile 

ilişkilidir. 

• Afet öncesinde de yaşam tarzı ile ilişkili sağlık sorunları (obezite, ateroskleroz, tip 2 

diyabet vb.) olan kişiler sel nedeniyle olası ciddi mental hastalık için daha büyük bir 

risk taşıyordu. 

Sel sonrası Tayland’da psikolojik sıkıntı ve mental sağlık problemlerini araştıran kesitsel bir 

başka çalışmaya göre olası post travmatik stres bozukluğu prevelansı %44.48, muhtemel 

depresyon %, 31.29, psikolojik sıkıntı, % 29.45, intihar riski % 17.18 ve alkol sorunu 

prevalansının % 4, olduğu bildirilmiştir. Mental sağlık sorunlarını çeşitli şekilde etkileyen risk 

faktörleri yaş, erkek cinsiyet, bireyin önceki sağlık durumu, deri enfeksiyonu ve sel sırasında 

yaşanılan yaralanmalardır. Diğer taraftan sosyal açıdan önemli bir koruyucu faktör vardır; 

destek. Sonuçlar, özellikle selle alakalı mental sorunların minimal düzeyde olmasını sağlamak 

için müdahalelerin hemen yapılması gerektiğini göstermektedir. 

 

2. Psikososyal Destek 

Afetlerde psikososyal destek;  

• Afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların/bozuklukların önlenmesi,  

• Aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması/geliştirilmesi,  

• Etkilenenlerin ‘normal’ yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark 

etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması,  

• Toplumda gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet ve acil durumlarla başa 

çıkma/iyileşme/toparlanma becerilerinin arttırılması  

• Yardım çalışanlarının desteklenmesini içeren ve afet döngüsünün her aşamasında 

yürütülen çok disiplinli hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir. 

2011 Tayland Sel Felaketinde psikososyal destek sağlayan başlıca kurumlardan biri Tayland 

Halk Sağlığı Bakanlığı’dır. Bakanlığın Mental Sağlık Birimi afetlerde psikososyal destek 

hizmetlerini 4 fazda gerçekleştirmektedir.  
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• Faz 1: Afet öncesi (hazırlık) 

• Faz 2: Kriz ve Acil Durum (<2 hafta) 

o Faz 2.1: Kriz (<72 saat) 

o Faz 2.2: Acil Durum (72 saat – 2 hafta) 

• Faz 3: Afet sonrası (2 hafta – 3 ay) 

• Faz 4: Rehabilitasyon (>3 ay) 

Faz 1: Afet Öncesi  

Bu faz; afet öncesi psikososyal müdahale ile ilgili politika oluşturulması ve planlama sürecini 

içerir. Sorumlu kuruluşlar belirlenir. Hastanelerde personel eğitimi gerçekleştirilir ve kılavuz 

kitaplar oluşturulur. 

Faz 2: Kriz ve Acil Durum (<2 hafta) 

İlk 72 saatlik kriz anında durum değerlendirmesi ve planlama yapılır. İkinci aşamada (72 saat-

2 hafta) afetzedelere psikolojik ilk yardım verilir. Risk değerlendirmesi yapılır ve yüksek risk 

altında olan kişiler takip edilir. 

Faz 3: Afet Sonrası (2 hafta – 3 ay) 

Toplumda mental sağlık sorunlarının tespiti için tarama yapılır. Depresyon, intihar, post 

travmatik stres bozukluğu ve alkol bağımlılığı araştırılır. Yetişkinler için PISCES-18 anketi 

kullanılır. Mental bozukluklar için teşhis, tedavi yapılır, ayrıca bu hastalıklar için sürveyans 

sistemi oluşturulur.  

Faz 4: Rehabilitasyon (>3 ay) 

Faz 3’te gerçekleştirilen faaliyetler devam ettirilir. Ek olarak çocuklarda mental bozuklukların 

tespiti için SDQ anketi kullanılır ve afetzedelere psikososyal rehabilitasyon verilir. 

Tayland’da afetlerden başta psikolojik ilk yardım olmak üzere psikososyal destek veren yapı 

Mental Sağlık Kriz Değerlendirme ve Tedavi Ekibi’dir (MCATT). Bu ekip Tayland’ın her 

bölgesinde aktif olarak çalışmaktadır ve eğitimler düzenlemektedir. Toplum direncini 

geliştirmek için IMH (Institute of Mental Health) ile ortaklaşa çalışmaktadır. 
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Ayrıca Tayland Halk Sağlığı Bakan Yardımcısı Torpong Chaisarn kısa vadeli psikososyal 

destek sağlamak için, komedyenleri sele maruz kalmış bölgelerde gösteri düzenlemeleri için 

davet etti. Çünkü Tayland’da önceki sellerden sonra gerçekleştirilen gösteriler insanların 

gülümsemelerine yol açarak stresleri azaltmaya yardımcı olmuştur ve zihinlerini sel 

meselelerinden uzaklaştırmıştır. 

UNICEF ve Save the Children ortaklığında yapılan bir diğer psikososyal destek faaliyeti de 

büyük çocuk nüfusu olan tahliye merkezlerinde çocuklara güvenli bir oyun alanı sağlamak 

için oluşturulan “çocuk dostu alanlar”.  Bu çocuk dostu alanlarda, çocuklara evlerinden 

tahliye edilmeleriyle ilgili stresin hafifletilmesine yardımcı olmak için sanat, şan, dans gibi 

eğitimler aldılar. UNICEF Tayland Çocuk Koruma Şefi Victoria Juat’ın sözleriyle "Çocuk 

dostu alanlar savunmasız çocuklar için iyileşme ve uzun vadeli destek arasında bir köprü 

olarak görülebilir. Güvenli ve çocuk dostu bir ortamda yürütülen bu yapılandırılmış 

etkinlikler, çocukların geçmişte yaşadıkları korkunç şeylerden bazılarını atlatması için çok şey 

yapabilir." 

 

3. Psikolojik İlk Yardım 

Sphere (2011) ve IASC’e (2007) göre, psikolojik ilk yardım, acı çeken ya da desteğe ve 

yardıma ihtiyaç duyan kişiye sunulan insani ve destekleyici müdahale olarak 

tanımlanmaktadır. Kişilere başlarına ne geldiklerini analiz etmelerini ya da zaman ve olayları 

sıralamalarını istemek değildir. Aksine insanları konuşmaya zorlamadan dinlemek, rahatlatıp 

sakinleşmelerine yardımcı olmaktır. PİY psikolojik danışmanlık değildir dolayısıyla sadece 

profesyonellerin yaptığı bir eylem değildir. 

PİY Ne Zaman Verilir? 

Stres altındaki kişilerle ilk temasa geçildiği anda psikolojik ilk yardım sağlanabilir. Bu yardım 

genellikle afet sırasında ya da afetten hemen sonra uygulanır. 

PİY Nerede Sunulur? 
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PİY, yeterince güvenli her yerde sunulabilir. Bunun için genellikle olay/kaza yeri veya yardım 

hizmetlerinin verildiği sağlık merkezleri, sığınaklar, kamplar, okullar ve gıda gibi yardımların 

dağıtıldığı tesisler önerilir. 

PİY İlkeleri 

Üç temel PİY ilkesi; izlemek, dinlemek ve bağ kurmaktır. Bu eylem ilkeleri, bir kriz 

durumuna nasıl bakılacağı, alana güvenle nasıl girileceği, etkilenen insanlara nasıl 

yaklaşılacağı, onların ihtiyaçlarının nasıl anlaşılacağı ve pratik destek ve bilgiye nasıl 

ulaştırılacağı konularında rehberlik eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

GÖNÜLLÜLERİN VE AFETZEDELERİN KORUNMA YOLLARI 

 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) afet yardımı sağlamak için yurt dışına 

seyahat edenlerin normal turistlerden daha fazla yerel nüfusa maruz kalabileceklerini, daha az 

güvenilir pansiyonlarda kalabileceklerini bu yüzden de daha büyük bir sağlık riski ile karşı 

karşıya kalabileceklerini söylemektedir. CDC nin yayınladığı raporlarda bir felaketin ardından 

yola çıkanların, sel sularıyla, çöplerle veya diğer tehlikelerle uğraşmak zorunda 

kalabileceklerini ve bir yardım görevlisi oldukları için sağlıklarını korumalarının daha büyük 

bir önem taşıdığını sıklıkla dile getirerek, hasta ya da yaralı olmaları durumunda yalnızca 

yardım sağlayamamakla kalmayıp aynı zamanda yerel sağlık sistemine de bir yük olacaklarını 

ve oraya gidiş amaçlarından sapacaklarını belirtmiştir. Bununla birlikte, dikkatli bir şekilde 

hazırlanıldığında sağlıkları için olan riskleri en aza indirebileceklerini de dile getirmiştir. 

Mümkün olan en kısa sürede gerekli aşıları olmalı, gerekli ilaçları almalı ve seyahat ederken 

sağlıklarını nasıl koruyacakları yönünde tecrübeli bir hekimle iletişime geçmelidirler. Fiziksel 

olarak bu göreve uygun olduklarından emin olmak için doktorları ile bir görüşme 

planlamaları, uzun süre kalacakları için gitmeden önce bir diş hekimine de görünmeleri 

önerilmektedir. Yardım çalışmaları zorlu bir süreç olabilmektedir ve felaket bölgelerindeki 

tıbbi tesisler çoğunlukla gergin ortamlardır. Hatta tıbbi tesis olmama ihtimali de 

bulunmaktadır.  Bu nedenle, kalp veya şeker gibi ciddi bir kronik hastalığı olan kişilerin veya 

hamile olanların bu tür yolculuklardan kaçınması gerekmektedir. 

CDC insani yardım çalışmalarının stresli ve riskli bir iş olduğunu vurgulamakta bu sebeple 

yolculuk da dahil olmak üzere yurt dışında olunan süreç boyunca üstünde resminizin de 

olduğu bir kimliği yanınızda taşımanızı önermektedir. Ayrıca, pasaport ve tıbbi lisans gibi 

önemli belgelerin fotokopisinin de yanınızda olması gerektiğini söylemektedir. 

 

Acil durumlarda aşılama planlaması büyük önem taşımaktadır. Bu konuya büyük önem veren 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2012 yılında bu konu hakkında bir literatür araştırması 

yapmıştır. Yayınlanan bu araştırma acil durumlarda aşılamayı planlamak ve uygulamak için 

kuruluşlar tarafından kullanılan çeşitli standart dışı kriterleri ortaya koymuştur. Aynı zamanda 

araştırmada 2011 Tayland sel felaketinde uygulanan aşıların; Hib (Haemophilus influenza tip 
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b), TT (tetanos-difteri), Kızamık, Grip, Rabies (kuduz) ve EPI (Genişletilmiş Bağışıklama 

Programı) olduğu belirtilmiştir. 

 

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün sitesinde yer alan bir başka raporunda tıbbi insani yardım 

için afet bölgesine gönderdiği sağlık çalışanlarına uyguladığı aşılarla alakalı bir tablo 

bulunmaktadır. Bu tablo bölgeye gitmeden uygulanması gereken aşılarla ilgili genel bir bilgi 

sunmaktadır. Örneğin: Hepatit B aşılaması, daha önce aşılanmamış enfeksiyon bulaşması riski 

altındaki gruplar için önerilmektedir (örneğin, kan ve kan ürünleriyle karşı karşıya kalabilecek 

kişiler…)  

Sağlık çalışanlarının daha ayrıntılı bilgiler için gidecekleri yerin sağlık durumunu göz önünde 

bulundurmaları tavsiye edilmektedir. CDC internet sitesinde seyahat edenlerin sağlığı başlığı 

altında önemli bilgiler sunmaktadır. Her yıl şubat ayında Aşılama Uygulamaları Danışma 

Komitesi (ACIP) tarafından düzenlenen, CDC tarafından onaylanan, 19 yaş üstü ve 

yetişkinler için önerilen bağışıklama programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe 

girmektedir. 2017 yetişkin aşılama takvimi de aşağıdaki profesyonel tıbbi organizasyonlar 

tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır: 

• American College of Physicians (www.acponline.org) 

• American Academy of Family Physicians (www.aafp.org) 

• American College of Obstetricians and Gynecologists (www.acog.org) 

• American College of Nurse-Midwives (www.midwife.org) 

 

Yayınlanan 2017 yetişkin aşılama takvimi 2 kısımdan oluşmaktadır: Yaş gruplarına göre 

yetişkinler için önerilen aşılanma takvimi ve Yetişkinler için tıbbi durumlara ve diğer 

endikasyonlara göre önerilen aşılanma takvimi. Bu takvimlerde hepatit a, hepatit b, hemofilus 

influenza tip B, human papilloma virus (HPV), meningokok, pnömokok, tetanos, difteri, 

varicella aşılarının yaş ve tıbbi durum değişkenlerine göre uygulanma durumu yer almaktadır. 

Gönüllülerin ve afetzedelerin korunma yollarında aşıların önemi CDC ve WHO nun internet 

sitesinde, raporlarında, yayınlanan kitaplarında her zaman vurgulanmaktadır. Her iki sağlık 

kuruluşu da bilgilerini sık sık güncellemekte ve en güncel halleri ile araştırmacılara 

sunmaktadır. 

http://www.acponline.org/
http://www.aafp.org/
http://www.acog.org/
http://www.midwife.org/
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AFET MÜDAHALE PLANI VE RİSK YÖNETİMİ 

 

Coğrafik konumu nedeniyle Tayland’da sel, toprak kaymaları, fırtınalar, kuraklık vb. doğal 

felaketler çok sık görülmektedir. Seller Tayland’da en sık karşılaşılan doğal felaketlerdir. 

2011 Tayland Sel Felaketinin başlıca nedenleri mayıs ayına kadar Andman Denizi ve Tayland 

üzerinde hakim olan güneybatı musonu ile Tayland Körfezi ve güney bölgesi üzerinde hakim 

olan kuzeydoğu musonudur. Gerçekleşen sel felaketleri sonucunda yüzlerce kişi hayatını 

kaybetmiş, ayrıca birçok kamu dairesi ve özel mülkte büyük zararlar oluşmuştur.  

2011 yılında gerçekleşen Tayland’ın en büyük sel felaketinde 77 ilin 64'ünde olmak üzere 

toplam 5.247.125 hane ve 16.224.304 kişi etkilenmiştir. Afetlerin sebep olduğu bu etkileri 

azaltabilmek için Taylan Hükümeti afet acil durum müdahale planı geliştirmiştir.   

Afet ve acil durum müdahale planı afete zamanında, hızlı, etkili ve koordineli olarak 

müdahale edebilmek ve etkilenen toplulukların acil yardım ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve 

etkili olarak karşılayabilmek için, mahalle, ilçe veya il düzeyinde yerleşmelerin karşı karşıya 

bulundukları tüm tehlikeleri ve muhtemel afetlerde uğranacak kayıp ve zararları afet 

senaryolarıyla gerçekçi biçimde ortaya koymaktadır. Kimlerin, ne zaman, nerede, hangi görev 

ve yetki ile hangi imkân ve kaynakları kullanarak olaya müdahale edeceklerini 

belirlemektedir. Eğitim ve tatbikatlarla sürekli yenilenen ve geliştirilen bir plandır.   

Tayland’da olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak, gerekli müdahaleyi hızlı ve güvenli 

bir şekilde yapabilmek için 2015 yılında Uusal Afet Risk Yönetimi Planı hazırlanmıştır. Bu 

plan Sendai Afet Risk Azaltma Planı (2015-2030) ile uyumludur. Sendai Afet Risk Azaltma 

Planı felaket riskinin önemli oranda azaltılmasını amaçlamaktadır. Yani felaket sonucu 

gerçekleşen can kayıplarını, insanların sağlıklarındaki olumsuz etkileri, ülkede olan ekonomik 

kayıpları önemli oranda azaltmayı amaçlamaktadır. Entegre ve kapsayıcı önlemlerin 

uygulanmasıyla mevcut felaket riskini azaltmayı hedeflemektedir. 
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1. Afet Müdahale Planı ve Risk Yönetimi’nin Hedefi 

En temel hedefi afetten etkilenen insanlara zamanında acil yardım sağlamaktır. Bunun hızlı ve 

düzenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için birçok kurum ile entegre çalışılarak olası felaket 

olaylarına müdahale edebilmektedir. Ulusal felaket risk yönetimi için standart uygulamaların 

oluşturulması amacıyla, etkilenen alanlarda adil ve kapsamlı bir şekilde uzun vadeli felaketten 

kurtarma ve yeniden yapılandırma planlaması hazırlanmaktadır. 

Dünyadaki ülkeler artık felaketin gerçekleşmeden önce yönetilebileceğini açıkça gördüler. 

Bu, son on yıl boyunca afet yönetimi düşüncesinin ve uygulamasının değişmesini sağladı. 

Afetten etkilenen insanlara afet yardımı sağlama ve afet sonrası rehabilitasyon ve kurtarma 

olmak üzere acil müdahale çabalarına odaklanan geleneksel "afet yönetimi" yaklaşımını takip 

etti; felaket etkilerinin önlenmesi, azaltılması ve afete müdahale ve kurtarma operasyonlarını 

içeren acil durum yönetimine paralel olarak hazırlık içeren "felaket risk yönetimi" ne 

odaklanarak felaket kurtarma, rehabilitasyon ve yeniden yapılandırma konularına odaklanarak 

daha proaktif ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeye yöneliktir. 

Taylan’daki afetleri önleme ve afet sonrası müdahalenin nasıl yapılacağını basit bir şekilde 

ifade etmekte olan ‘Disaster Risk Management Cycle’ afet öncesi ve sonrası olmak üzere iki 

aşamadan oluşmaktadır. Afetten önce afete karşı hazırlıklı olmayı ve afeti önlemeyi ve 

azaltmayı hedeflemektedir. Afetten sonra ise rehabilitasyonu hedeflemektedir.  

 

2. Afet Risk Yönetimi Stratejisi 

Tayland Hükümeti’nin 2015 yılında hazırladığı Ulusal Plan'da belirtilen afet risk yönetimi 

stratejileri, ulusal afet risk yönetimi hedeflerini yerine getirirken, uluslararası standartları 

karşılamak için ulusal etkinliği arttırmayı amaçlamaktadır. Afetlerde  risk yönetimi için dört 

önemli stratejiyi takip etmek gerekir. 

• Strateji 1 Afet riskinin azaltılmasına odaklanılması 

• Strateji 2 Entegre acil durum yönetim sisteminin uygulanması 

• Strateji 3 Sürdürülebilir felaket kurtarma etkinliğini güçlendirme ve arttırma 
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• Strateji 4 Afet riski yönetimi konusunda uluslararası işbirliğini teşvik etme ve 

güçlendirme 

Strateji 1   Afet Riskini Azaltmaya Odaklanma 

Felaketlerden etkilenme şansını; felaketlerin sıradan unsurlarını analiz edip yöneterek, afetten 

etkilenme oranını arttıran faktörleri azaltarak afet riskini sistematik olarak azaltmayı 

amaçlamaktadır. 

Strateji 1’de felakete maruziyetin azaltılması, olası felaketler karşısında ulusal ve yerel 

hazırlıkların güçlendirilmesi yoluyla tehlikeleri ve bunların potansiyel etkilerini önlemek 

hedeflenmektedir. 

Afet Riskini Azaltma Stratejisini Uygulamak İçin Yapılması Gerekenler 

• Afet risk değerlendirmesi yapmak için standartlaştırılmış araçlar geliştirmek.  

• Afet riski azaltma önlemlerini geliştirmek ve sistemleştirmek.  

• Toplumun her kesimini afet riskinin azaltılması için uygulama kuralları geliştirmeye 

teşvik etmek.   

Strateji 2 Entegre Acil Durum Yönetim Sisteminin Uygulanması 

Bu strateji afete müdahale esnasındaki faaliyetlerin, görev dağılımlarının ve eldeki 

kaynakların yönetiminin sistematik hale getirerek afetlere etkili bir şekilde müdahale 

edilmesini, bu çalışmanın gerekli standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 

geliştirilmiştir.  

Strateji 2’nin hedefi yapılan bu çalışmaların etkinliğini artırmak için acil durum yönetim 

çabalarının sistematik, standartlaştırılmış, birleştirilmiş, entegre ve çok sektörlü bir biçimde 

yürütülmesini, afetzedelere zamanında ve adil bir şekilde müdehale yapılmasını sağlamaktır. 

Felaketten etkilenen insanların hayatlarına ve fiziksel mülkiyetlerine gelen zararları en aza 

indirmek de hedeflenmektedir.  

Entegre Acil Durum Yönetimi Stratejisini Uygulamak İçin Yapılması Gerekenler 

• Acil durum yönetimi standartlarını geliştirmek ve sürdürmek. 
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• Acil durum müdahale destek sistemini / mekanizmalarını geliştirmek. 

• Afetten kurtulma sistemini ve operasyonel yönergeleri güçlendirmek 

Strateji 3 Sürdürülebilir Felaket Kurtarma Etkinliğinin Güçlendirilmesi 

Bu strateji, felaketten etkilenen topluluklardaki kamu hizmet sistemini, hane halkının geçim 

sistemlerini ve yaşam biçimini iyileştirmek ve eski statülerini geri kazandırmak veya daha iyi 

ve daha güvenli bir hale getirmek amacıyla geliştirilmiştir. Yeniden yapılanma ve 

rehabilitasyonu içeren afetten kurtarma müdahalelerini gerçekleştirmek için geliştirilmiştir. 

Strateji 3 afetten etkilenen insanları hızlı ve etkili bir şekilde afetten ve etkilerinden 

kurtarmayı, acil yardım almalarını sağlamayı ve felaketten etkilenen alanları daha iyi ve 

güvenli duruma getirmeyi gerekirse yeniden inşa etmeyi hedeflemektedir. 

Sürdürülebilir Felaket Kurtarma Etkinliğinin Güçlendirilmesi Stratejisini Uygulamak İçin 

Yapılması Gerekenler 

• Afet sonrası ihtiyaç değerlendirme sistemini geliştirmek.  

• Felaket kurtarma operasyonlarını ve yönetim sistemini geliştirmek. 

• "Daha iyi ve daha güvenli olma" kavramını yeniden yapılandırmaya dahil etmek. 

Strateji 4 Afet Riski Yönetimi Konusunda Uluslararası İşbirliğini Teşvik Etmek ve 

Güçlendirmek 

Bu strateji, ulusal- uluslararası iş birliği sistemi ve mekanizmalarının verimliliğini arttırarak 

afet riskinin azaltılması için ulusal kapasiteyi arttırmak ve uluslararası standartları karşılamak 

amacıyla geliştirilmiştir. Ulusal afet risk yönetimi programlarının ve faaliyetlerinin 

uygulanması hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sağlam ve çok paydaşlı ortaklıklar ve 

etkin iş birlikleri gerektirmektedir. Bu bağlamda, alışılmış yasaları, uygulamaları ve 

protokolleri uluslararası bir iş birliği çerçevesine uygun olarak değerlendirmek gerekli 

görülmektedir. 

Strateji 4’ün hedefi uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlar ile birlikte felaketlere yönelik 

sistemler ve mekanizmalar geliştirmektir. Afet riski yönetimi konusunda ulusal standartlar 

geliştirmeyi ve bunları bölgesel düzeylerde birbirine bağlamayı hedeflemektedir. 
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Afet Riski Yönetimi Konusunda Uluslararası İşbirliğini Teşvik Etmek ve Güçlendirmek 

Stratejisini Uygulamak İçin Yapılması Gerekenler 

• Birleştirilmiş bir insani yardım için bir koordinasyon mekanizması / sistemi 

oluşturmak varsa geliştirmek 

• İnsani yardımın temel alanlarındaki standartları yükseltmek 

• Afet riski yönetimi konusunda deneyimlerin, bilgilerin ve iyi uygulamaların 

alışverişini teşvik etmek 

•  Ulusal düzeyde kurumsal ve teknik kapasiteyi güçlendirmek 

Tayland Hükümeti’nin afetlere karşı aldığı önlemler ulusal ve uluslararası alanda alınanlar 

olarak da incelenebilir. Uluslararası alandaki önlemler çeşitli anlaşmalar ile afetlere ortak 

müdahale edilmesi ve ülkelerin birbirine yardım etmesi üzerine kuruludur.  Ulusal alanda 

yapılacak olan müdahalenin afet öncesinde sonrasında nasıl olacağını bu stratejiler ifade 

etmektedir. 

Ayrıca Tayland’da ulusal sağlık sektörü acil durum hazırlığı, acil müdahale ve afetten 

kurtarma planları her yıl revize edilmektedir. Bu revizyonlar; simülasyon çalışmalarının ve 

son acil durumlardan elde edilen deneyimlerin üzerine kurulmuştur. 

MOPH'nın (Ministry of Public Health) her düzeyinde, yanıt ve iyileşme planlarının 

uygulanmasını desteklemek için standart işletim prosedürleri (SOP) bulunmaktadır. SOP; 

Belirli bir işlevin performansının hep aynı kalmasını sağlamak için hazırlanmış ayrıntılı, 

yazılı talimatlar olarak tanımlanmaktadır. MOPH'nin tüm birimlerinin acil durumlarda görev 

ve sorumluluklarını tanımlayan standart işletim prosedürleri vardır. Halk Sağlığı 

Bakanlığı’nın standart işletim prosedürü son afete -2011 yılındaki sele- göre yeniden gözden 

geçirildi ve Halk Sağlığı Bakanlığı, SOP'u revize etmek için PDCA modelini 3 aşamada 

uygulamayı uygun gördü;  

• MOPH Daimî Sekreteri Ofisinde 

• MOPH içinde 

• MOPH dışında 
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PDCA(Plan-Do-Check-Act): Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al olmak üzere 4 aşamadan 

oluşmaktadır. Tayland’da bu ulusal planın uygulanabilmesi için çeşitli kurumlar birlikte, 

organize bir şekilde çalışmaktadır. Planın amaçları arasında organize olmayı sağlamakta yer 

almaktadır. 28 farklı kurumun görev ve sorumlulukları vardır. 
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AFET TIBBI ETİĞİ 

 

Afet, önemli sayıda insana zarar veren/ öldüren; toplumun günlük yaşantısını ciddi derecede 

bozan olay ya da olaylar zinciridir. Afetler doğal olabildiği gibi kaza veya kasıtlı insan eylemi 

sonucunda da gerçekleşebilir. Yangınlar, seller, fırtınalar, depremler, epidemi-pandemiler, 

kimyasal sızıntılar, çeşitli silahlı (konvansiyonel, nükleer veya biyolojik) terörist saldırılar, 

elektronik iletişimde toplu arızalar ve uzmanların ‘afet’ olarak tanımladığı diğer olaylar bu 

kapsamda incelenebilir. Her ne kadar tamamen öngörülemez olmasalar da afetler daima 

toplumda bir şaşkınlık ve şok etkisi yaratır. 

Etik ile afet ilişkisini anlamlandırabilmek için öncelikle etik ve biyoetik kavramlarını 

incelemek gerekir. Etik, Yunanca ‘ethos’ sözcüğünden gelmekte olup ‘karakter, alışkanlık’ 

anlamları taşımaktadır. ‘Ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramlarını 

analiz eden, ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya ‘kötü’yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, 

‘ahlaki eylem’in doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya 

çalışan, felsefe alanı olarak da tanımlanabilir. Günümüzde filozoflar etik teorilerini metaetik, 

normatif etik ve uygulamalı etik olmak üzere üç genel konu başlığı altında inceler. Metaetik, 

etik ilkelerimizin kaynağını, nereden geldiklerini ve ne demek istediklerini araştırır; evrensel 

gerçekler, Tanrı'nın varlığı, aklın ahlaki yargılarda rolü ve ahlaki terimlerin anlamları gibi 

konulara odaklanır. Normatif etik, daha ‘pratik’ bir görev üstlenerek doğru ve yanlış davranışı 

düzenleyen ahlaki standartlara ulaşmayı amaçlar. Bu standartlar, edinmemiz gereken iyi 

alışkanlıkları, yapmamız gereken görevleri, davranışlarımızın başkaları üzerindeki sonuçları 

gibi konularla ilgilidir. Uygulamalı etik ise kürtaj, infantisid, hayvan hakları, çevre sorunları, 

homoseksüellik, idam veya nükleer savaş gibi tartışmalı konuları inceler. 

Biyoetik multidisipliner bir alan olup tıp, hemşirelik, sağlık bilimlerini; felsefe, teoloji, tarih 

ve hukuk gibi sosyal bilimler ile harmanlar. Böylece insan yaşamının bilim ve teknoloji ile 

karmaşık etkileşimi, çeşitli disiplinlerin bakış açısıyla da gündeme getirilmiş olur. ‘Biyoetik’ 

terimi ilk kez 1971'de Wisconsin Üniversitesi Profesörü Van Rensselaer Potter tarafından, 

kimine göre ise Washington'daki Kennedy Enstitüsünün üyeleri tarafından, dile getirildiğinde 

sadece yaşam bilimleri ile beşerî bilimlerin kombinasyonu olarak ifade edilmiş olabilir ancak 
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günümüzde çok geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Klinik alanda verilen zorlu kararlar, kök 

hücre araştırmalarıyla ilgili tartışmalar, reprodüktif teknolojilerin uygulanması, insan 

denekleri üzerinde yapılan araştırmalar, toplumsal sağlık politikaları ve sınırlı kaynakların 

paylaştırılması biyoetiğin ilgilendiği konulardan sadece bazılarıdır. 

 

1. Biyoetik İlkeleri 

Günümüzde, gelişmiş toplumlarda en yaygın ve en çok tartışılan popüler biyoetik 

kuramlarından biri Prinsipalizm’dir (ilkecilik). ‘Dört ilke yaklaşımı’ olarak da anılan 

Prinsipalizm ,1970'lerde etik kararlarla baş etmenin bir yolu olarak ortaya çıktı.  İlk olarak 

Beauchamp ve Childress tarafından ifade edilen bu dört ilkenin geçerliliği ve kapsamı sıklıkla 

tartışılsa da Tıp Etiği alanında dört ilkenin genel kabulünü sorgulamak mümkün değildir. 

‘Özerklik’, ‘yararlılık’, ‘zarar vermeme’ ve ‘adalet’ ilkeleri tıbbi etiğin sac ayaklarını 

oluşturmakla birlikte ‘yaşama saygı’, ‘dürüstlük’, ‘yasallık’, ‘gizlilik’ gibi ilkeler de 

destekleyici, bütünleyici rol oynamaktadır. 

Özerklik ilkesi, bireylerin bağımsız bir biçimde kendileri hakkında karar vermeleridir. Bu 

karar verme sürecinde bulunması gereken bazı öğeler vardır. Bunlar; bireyin özerk olması, 

seçimini özerk biçimde yapabilmesi, sergilediği eylemini de bilinçli ve istekli olarak 

gerçekleştirmesidir. Bu kavram ‘özerkliğe saygı’ kavramını da beraberinde getirmektedir.  

Tıp uygulamasında, özellikle klinik hekimlikte, etik açıdan üzerinde durulan ‘hasta haklan’ 

kavramı, ‘insan haklan, ‘vatandaş haklan’, hatta ‘tüketici hakları’ kavramlarının tıbba 

yansıyan görünümü olarak değerlendirilebilir. 

Yararlılık ilkesi başkalarının yararına davranmak ve muhtemelen zararları önlemek veya 

ortadan kaldırmak suretiyle önemli ve meşru menfaatlerini geliştirmelerine yardımcı olan 

ahlaki bir yükümlülüğe atıfta bulunmaktadır. Tıp etiği bağlamında bu ilke hastalar için 

yapılması gerekenleri en iyi şekilde yapmak, eksiksiz bir tıbbi bakım sağlamak olarak ifade 

edilebilir. 

Zarar Vermeme ilkesinin, Tıp uygulamasında, çağlar boyunca, ‘öncelikle zarar verme’ 

(primum non nocere) şeklinde geçerli olduğundan söz etmek mümkündür. Hekim, 
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başvuracağı girişimin ve tedavinin yarar ile zararını tartmak zorundadır. Bu da olasılık ve risk 

faktörlerinin iyi bilinmesine, yani yetkin bir hekim olmaya dayanır.  

Adalet ilkesi  ‘hakkaniyet kavramı’  ile birlikte değerlendirilmelidir. Bir etik yargıya ulaşırken 

insanların eşit oldukları, bir başka deyişle toplumun kendilerine bağışladığı hakların 

tamamına sahip olmaları gerektiği düşüncesine dayanılır. Ancak ‘hak’ ve ‘adalet’ 

kavramlarının birbirinden farklı olduğunu belirtmek gerekir. Hekimliğin eşitlik anlayışı, 

Hipokrat'tan günümüze bütün insanları ırk, dil, din, cinsiyet, sosyal sınıf gibi farklı açılardan 

eşit görmektedir. 

 

2. Afet Tıbbi 

Gündelik biyolojik etik uygulamaların aksine, afet durumları göreceli olarak zaman ve kaynak 

kısıtlılığı ile karakterizedir. Dolayısıyla bu tür durumları etik ve legal açıdan zamana yayarak 

inceleme ve danışma lüksüne sahip olmayışımız bazı etik ikilemlerin oraya çıkışına sebep 

olmaktadır. Teorik olarak, etik ikilemlerin üç türü vardır. Birincisi, yarar-zarar açısından 

çelişkili durumlar arasında seçimler yapmakla ilgilidir ve mesleki eğitim yoluyla bu tür bir 

ikilemlerin üstesinden gelinebilir. İkincisi ise ahlaki öznelliklerimizden kaynaklanır. Yardımı 

edilen topluluk ile yardım sağlayan kuruluş arasındaki değer çatışmaları bu tip etik ikilemlere 

örnek olarak gösterilebilir.  Üçüncü tip etik ikilem ise etik ilkelerin nasıl bir hiyerarşi 

içerisinde ele alınması gerektiğine dayanır.  Temel insani hakları garanti altına almak için 

hukuki düzenlemelere dayanarak çalışan insani yardım hareketleri, yaşamın kutsallığını askeri 

ve siyasi çıkarların üstünde tutarak nihai değer kabul eder. 

Kitlesel kaza olaylarının, rutin, bireyselleştirilmiş ve hastaya odaklı sağlık hizmetlerinin etik 

temellerini tehdit ettiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Birkaç saat önce üç-beş hasta ile 

ilgilenen sağlık çalışanları kendilerini bir anda afetzede denizinin ortasında; triyaj, karantina, 

aşırı yüklenme gibi zorlu problemlerle uğraşırken bulabilir. Güvensiz ortamlar, optimum 

bakım eksikliği, dil bariyeri, sağlık personeli yetersizliği, farklı kültürel değerler ve algılar, 

zaman kısıtlamaları, stresli koşullar ve etik konulara aşinalık bulunmaması bu zorlu süreçlerin 

üstesinden gelmeyi daha da zorlaştıran etmenlerdir. 
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3. Triyaj 

Afetler aynı zamanda kitlesel kaza olarak da adlandırılabilir ki bu durumlarda olaydan 

etkilenen birey sayısı ile hizmet verecek olan sağlık personeli sayısı arasında potansiyel 

olarak artan bir dengesizlik söz konusudur. Olaydan etkilenen her bireye aynı anda yeterli 

bakımın sağlanamaması da etik problemleri beraberinde getirir. Hangi bireylere öncelik 

verileceği en sık karşılaşılan etik problemlerden biridir. Günümüzde çeşitli triyaj sistemleri 

geliştirilerek bu sorunun çözümü standardize edilmeye çalışılmaktadır. 

Triyaj Fransızca sıralamak anlamına gelen ‘trier’ sözcüğünden gelmektedir ve ilk olarak 17. 

yüzyılda Napolyon'un baş cerrahı olan Dominique Jean Larrey tarafından geliştirildiği 

söylenir. Triyaj, toplu yaralanma olaylarından sonra tedavi için hastaların öncelik sırasını 

belirleme ve mevcut sınırlı kaynaklarla olabildiğince fazla kazazedeyi tedavi etme sürecidir. 

Temel amaç ‘Greatest good for the greatest number ’ yani olabildiğince çok sayıda birey için 

en iyi şeyi yapmak olarak ifade edilir.  

Günümüzde çeşitli triyaj metod ve sistemleri bulunmaktadır. Mevcut triyaj metodlarının çoğu 

kısıtlı kanıtlara dayanmaktadır. Bir istisna dışında, bu sistemlerin performansı gerçek afet 

olaylarında yeterince değerlendirilmemiştir. Ancak çeşitli uzmanlar ve kurumların görüş 

birliği ile oluşturulmuş bu sistemler afet durumunda kararları subjektif olmaktan çıkarıp 

standardize ederek etik açıdan doğru bir yaklaşım sağlar. Toplu yaralanma olaylarından sonra 

sivil nüfusun triyajı için geliştirilen algoritmalar, birincil veya ikincil triyaj sistemleri olarak 

geniş bir şekilde sınıflandırılabilir. Birincil triyaj sistemi, daha ileri tıbbi bakım için kimlerin 

değerlendirilmesi gerektiğini ve hangi sırada olacağını belirlemek için sahadaki hastaları 

değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bu sistem kazazedeleri hızlıca derecelendirir. İkincil 

triyaj sistemi, hangi hastaların hangi sırada tedavi edileceklerini ve ulaşımda bir gecikmenin 

olması halinde ilk müdahalenin tıbbi tesislerde mi yoksa sahada mı olacağını belirtecek 

şekilde tasarlanmıştır. 

Afet sırasında karşılaşılan etik problemlerden bir diğeri de sınırlı kaynakların 

paylaştırılmasıdır. Afetler, genel olarak toplumun genel işleyişini bozmakta ve özellikle sağlık 

malzemeleri tedarikini ve sağlık hizmetlerinin sunumunu etkilemektedir. Özellikle ilk anlarda, 

kaynak ve iş gücünde ciddi eksiklik söz konusudur. Afetlerde, sınırlı kaynakların 
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paylaşımında ortaya çıkan etik ikilemlerin önemli bir kısmı öncelikli yardım alacakların 

belirlenmesi sürecinde ortaya çıkar. Bu etik problemin çözümünde temel dayanak noktası 

‘adalet’ ilkesidir. Sınırlı kaynakların paylaştırılmasında adalet ilkesi önemli bir rehber 

olmasına rağmen, felaket durumlarında tek başına sorunları çözmekte yeterli değildir. 

Afetzedeler arasında, hangi koşullarda, öncelikli yardım alınacağı oldukça karmaşıktır. 

Zack’in, “Rawls’ın adalet teorisine” dikkat çekerek belirttiği gibi, “Afet yönetiminde 

kaynakların ya da yardımların eşit dağıtılmamasının tek bir nedeni olabilir; daha kötü 

durumda olanların yararının gözetildiği durumlar”. Burada kötü durumla anlatılmak istenen 

afetten etkilenme derecesidir. 

Afetler, zaman, mekan ve kapsamlarına göre önemli ölçüde farklılık gösterdiklerinden dolayı 

bu durumlarda etik soruların her zaman tek boyutlu çözümü olmayabilir. Öte yandan afetlerde 

sağlık hizmetinin her alanına etik değer ve ilkelerin yerleştirilmesi önemlidir. Afet öncesi 

dönemlerde atılması gereken kritik adımlardan bazıları;  

• Hukuki ve organizasyonel düzenlemeleri gözden geçirmek,  

• Potansiyel etik ikilemleri göz önüne alarak sağlıkla ilgili yönergeler, protokoller ve 

afet kurtarma planı geliştirmek,  

• Çağdaş etik komitelerin kurulması, 

• Sağlık çalışanlarına etik yeterlik için eğitimler sağlamaktır. 

 Sonuç olarak, sadece felaketlerden önce çaba göstermek yeterli değildir. Aynı zamanda 

felaket sırasında etik sorunları asgariye indirgemek için olumlu bir tutum takınmak 

gerekmektedir.
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