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ÖZET 

Giriş: Günümüzde etkisi devam etmekte olan COVID-19 salgını nedeniyle enfekte hasta 

sayısı gün geçtikçe artmakta ve hemşireler klinik alanlarda ön safhada COVID-19 ile 

mücadeleye devam etmektedir. Hastanelerde doluluk oranlarının artması ile beraber 

hemşirelerin bakım verdikleri hasta sayısı ve sorumlulukları da artmaktadır. Hastane doluluk 

oranlarının artması, çalışma alanlarının kısıtlılığı ve iş yükünün artmasıyla beraber hemşireler 

bir takım etik problemlerle karşılaşmaktadır. Yaşanan bu etik sorunların ise bakım süreçlerini 

olumsuz etkilediği bilinmektedir. 

Amaç: Bu derlemenin amacı, pandemi sürecinde hasta bakımında anahtar rol üstlenen 

hemşirelerin karşılaşmakta olduğu etik sorunların ve yaşanılan güçlüklerin 

değerlendirilmesidir.  

Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırmada 2020-2021 yılları arasında; Google 

Scholar, PubMed, Ulakbim veri tabanlarında ‘COVID-19 ve etik sorun’, ‘COVID-19 ve 

hemşirelikte etik’ anahtar kelimeleri ile Türkçe-İngilizce olarak yayınlanan 121 çalışma 

taranmıştır. Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun toplam 14 yayın çalışma kapsamına 

alınmıştır. 

Bulgular: Literatür incelendiğinden hemşirelerin COVID-19 pandemisinde etik ikilem 

yaşadığı görülmektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle hemşirelerin hasta seçimi 

yapmak zorunda kaldığı bildirilmektedir. Dolayısıyla bu durum etik sorunları beraberinde 

getirmektedir. Genel olarak; hasta haklarının ihlali, hasta ziyaretlerinin yasaklanması 

nedeniyle duygusal destek eksikliği ve kaynakların adil dağıtımına yönelik etik sorunlarla 

karşılaşıldığı görülmektedir. 

Tartışma: Derleme kapsamında COVID-19 pandemisinde hemşirelerin karşılaştığı etik 

sorunlar ele alınmıştır. Elde edilen bulgular küresel pandemide hemşirelerin etik ikilem ve 

etik sorunlar yaşadığını göstermektedir. 



Sonuç: İçinde bulunduğumuz pandemi sağlık hizmeti sunumunda birtakım problemler ortaya 

çıkarmakta ve bu problemler meslek üyelerinin çalışma şartlarını etkilemektedir. Özellikle 

sağlık sistemine yön veren hemşireler birçok sorun ve etik ikilemlerle karşılaşmaktadır.  Söz 

konusu etik sorunlarla baş etmede doğru ve etik karar vermeleri oldukça önemlidir. Bu 

doğrultuda mevcut koşullar göz önünde bulundurularak etik sorunların belirlenmesi ve bu 

sorunlara yönelik rehberlerin oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. 
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