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Kitap Tan›t›m›

Goldfrank’in Toksikolojik
Aciller El Kitab›,

Nobel Kitabevi, 2008.

Sizlere orijinali 2007 y›l›nda “Goldfrank’s Manual of Toxicologic Emergencies” ad› alt›nda “The Mc Graw-Hill Companies” taraf›ndan

bas›lan ve ülkemizde 2008 y›l›nda Nobel T›p Kitabevi taraf›ndan çevirisi haz›rlanan “Goldfrank’in Toksikolojik Aciller El Kitab›’n›”

tan›tmak istiyorum. Orjinali toksikoloji alan›nda önemli bir kaynak olarak kabul edilen bu kitab›n çeviri editörlü¤ü Acil T›p Uzman› olan

Dr Salim Satar ve Dr ‹brahim ‹kizceli taraf›ndan gerçeklefltirilmifl. Orjinalinde yazar kadrosu son derece genifl olan kitab›n Türkçeye

çevirisinde de büyük bir k›sm› Acil T›p Uzmanlar›ndan oluflan 72 yazar›n katk›s› olmufl. Kitab›n Türkçe çevirisi toplam 1118 sayfa. Kitapta

genifl bir perspektife sahip olan t›bbi toksikoloji alan›ndaki konular›n tamama yak›n›na ayr›nt›l› flekilde yer verilmektedir. Kitap toksikoloji

konular›n› 3 temel k›s›mda incelemifl; t›bbi toksikolojiye yaklafl›m, t›bbi toksikolojinin temel ilkeleri ve t›bbi toksikolojinin klinik temeli.

T›bbi toksikolojiye yaklafl›m bafll›¤› alt›nda zehirlenmifl bir hastan›n bafllang›çtaki genel de¤erlendirmesi ve yönetimi ilkeleri konusunda

ayr›nt›l› bilgiler mevcut. Ayn› k›s›m içerisinde aktif kömür, ipeka kullan›m› gibi toksik maddelerin vücuttan uzaklaflt›r›lmas›nda kullan›lan

maddeler ile ilgili bölümlerde bulunmakta. ‹kinci k›s›mda toksikoloji ile ilgili temel patofizyolojik mekanizmalar ve toksik maddelerden

etkilenen organ sistemlerinin her birinin ayr› bafll›k alt›nda incelendi¤i bölümler mevcut. Bu k›s›mda ayr›ca pediatrik, geriatrik ve gebelik

gibi bak›m› özellik gerektiren hasta gruplar›na yaklafl›m ile ilgili bilgilerede ulaflmak mümkün. Kitab›n son k›sm›ndaki “olgu çal›flmalar›”

bölümünde ilaçlar, yiyecekler, metaller, ev içerisinde kullan›lan maddelerin yol açt›klar› zehirlenme tablolar› ayr›nt›l› olarak gözden

geçirilmifl. Ayn› k›s›m içerisinde bitkiler, y›lanlar, deniz canl›lar›n›n neden olduklar› zehirlenmeler ile ilgili bafll›klarda mevcut. Ancak bu

bölümlerde verilen bilgilerin büyük k›sm›n›n yurt d›fl›ndaki verileri içeriyor olmas› okuyucular›n bu konudaki pratiklerine yeterli katk›y›

sa¤layamayabilir. Bu k›s›mda ayr›ca zehir dan›flma merkezlerinin çal›flma ilkeleri ile ilgili bir bölümde mevcut. Konular epidemiyolojik,

klinik, laboratuvar ve tedavi gibi klasik klinik bilgilerin yan› s›ra zehirlenmenin toksikokineti¤i ve farmakokineti¤i ile ilgili temel bilgileri

de içerecek flekilde planlanarak yaz›lm›fl. Zehirlenme mekanizmalar›n›n daha kolay anlafl›labilmesi ve bilgilere kolay ulafl›m aç›s›ndan

tablo ve flekillere genifl flekilde yer verilmektedir. Çeviri olmas› nedeniyle kitab›n baz› bölümlerinde ak›c› bir Türkçe kullan›m›n›n

sa¤lanamam›fl olmas› kitab›n eksik bir yönü olarak göze çarpmakta. Kitab›n önemli bir özelli¤i de spesifik zehirlenme tablolar› için

kullan›labilecek antidotlar ile ilgili kullan›m flekli, dozu ve etki mekanizmalar› gibi daha ayr›nt›l› bilgiler bölüm sonlar›nda ayr› bir bölümde

okuyucuya sunulmakta. Antidotlar ile ilgili bilgilere kolay ulafl›m› sa¤lamak amac›yla kitab›n bafl›nda ayr› bir antidotlar tablosuna da yer

verilmifl. Kimyasal, biyolojik silahlar ve radyasyon gibi de¤iflik konularda kitap içerisinde bulunmaktad›r.

Sonuç olarak, acil servislerin yan› s›ra zehirlenmifl hastalar›n takip ve tedavilerinin gerçeklefltirildi¤i yo¤un bak›m, dahiliye, pediatri gibi

birimlerde çal›flan hekimlerinde kitapl›klar›nda yer almas› gereken bir kaynak oldu¤u düflüncesindeyim. Özellikle hasta bafl›nda toksikoloji

ile ilgili yaklafl›mlar›n kolayl›kla gözden geçirilebilece¤i önemli bir Türkçe kaynak olarak görüyorum. Acil servislerde çal›flan tüm hekimlerin,

özellikle Acil Asistanlar›n›n ve Acil T›p Uzmanlar›n›n toksikoloji alan›nda yararlanabilecekleri bir kitap oldu¤unu düflünüyorum.
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