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Vaka Analizi/Case Analysis

Devran Bebek
Baby Devran
N. Yasemin YALIMa
İçeri döndüğümde canlandırma ekibi kan-ter içindeydi. Koridorla acil servis arasındaki 10 adımlık mesafede
şöyle düşündüm:
“Mehmet Ali’nin izni olmadan Gülsüm’ün böbreğini, korneasını ya da başka bir organını alabilir miyim?
Hayır. Hatta Gülsüm’ün çantasından organ bağışçısı olduğuna dair yasal belge çıksa bile ailenin izni olmadan
onun bedenine dokunamam. O zaman bu bebeği de alamam”.
Evet, içeri girdiğimde ekip kan-ter içindeydi. Onlara babanın bebeği istemediğini, kalp masajı ve solunum
desteğine son verip ölüm saatini deklare edeceğimizi söyledim. Donup kaldılar. Bebeği çıkaracağımıza öyle
inanmışlardı ki. İstemeye istemeye işlemi sonlandırdık. Devran bebeğin monitördeki kalp atışları giderek
yavaşladı ve söndü.
Gülsüm Devran ölüm saati 10.38.
Adı olmayan Devran bebeğin ölüm saati yok.
O andan sonra kâbus gördüğüm zamanlara o monitörde yavaşlayıp kaybolan ses eşlik etti. Ne Gülsüm’ün ya
da Mehmet Ali’nin yüzü ne de Devran bebeğinki, yalnızca monitörde giderek seyrekleşen ve duran kalp sesi.
Bir de rüyada bile olsa o sesin Devran bebeğin kalp sesi olduğunu bilişim. O kadar.
O bebek bir böbrek, bir karaciğer bir kornea değildi ki. Bir candı ve ben onu yaşatabilirdim. İzinsiz işlem
yaptığım için hapis yatabilirdim. Her ne kadar o zamanlar hekime yönelik şiddet bugünkü gibi sık görülen
bir tutum değildiyse de, belki Mehmet Ali ya da kayınvalidesi üzerime filan yürürdü. Hepsi bundan iyiydi.
“Bebeği doğurturum. Mehmet Ali ne yapabilir ki. Olsa olsa beni mahkemeye verir. Ben de ne ceza verirlerse
katlanırım. İsterlerse bebeği evlat edinirim” diye düşünemez miydim? Ya da “bu bebeği doğurtmak benim
yasal hakkım” cümlesini güvenle kuramaz mıydım? Acaba fakültedeki hangi dersi daha ciddi takip etsem
doğru kararı verirdim? Adli tıbbı mı, tıp tarihi ve deontoloji dersini mi, halk sağlığını mı, acil stajını mı,
kadın hastalıkları ve doğum intörnlüğünü mü, hangisini? Eğer verdiğim karar doğruyduysa ya da doğru karar
vermenin olanağı yoktuysa neden o monitör rüyalarımda susmuyor!
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