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Say›n Editör, 

Baykal ve arkadafllar›n›n Vajenin Asetik Aside

ba¤l› kimyasal yan›k hasar›(1) konulu vaka sunumlar›n›

ilgiyle okuduk. H›zl› tan› konulmas› ve süratle uygun

tedavinin bafllanmas›, -bol lokal irrigasyon,  antibiyotik,

lokal östrojen ve kortikosteroid uygulamalar› - sayesinde

vakada bahsi geçen hastan›n tedavisi baflar›l› olarak

gerçeklefltirilmifltir. Daha önce yaflad›¤›m›z benzer bir

olay› bizler de bir vaka sunumu olarak sunmufltuk(2).

Myoma uteri nedeniyle myomektomi planlanan  ve

smear testinde ASC-H tan›s› almas› üzerine

myomektomi ile ayn› seansta kolposkopi planlanan 28

yafl›ndaki G0 hasta, genel anestezi alt›nda iken

serviksine deriflik asetik asit çözeltisi uygulanm›flt›.

Baykal ve arkadafllar›n›n vakalar›nda bahsettikleri

mukozadaki h›zl› de¤iflikliklerin izlenmesi üzerine,

bizim vakam›zda da vajen süratle bol serum fizyolojik

ile y›kanm›flt›. Sonras›nda biz lokal östrojen ve

nitrofurazonlu kremleri kulland›k, ancak triamsinolon

asetonid kullanmad›k. Bizim hastam›z da yaklafl›k iki

haftal›k bir tedavi ile normale dönmüfltür. Her iki

vakan›n olufl flekillerindeki benzerlik dikkat çekicidir.

Her iki olayda da hastalar›n genel anestezi alt›nda

olmalar›, vajen mukozas›ndaki hasar›n mukozada

eritem ve laserasyonlar›n ortaya ç›kmas› ile fark

edilmesine neden olmufltur. Oysaki bu hastalar anestezi

alt›nda olmasalard›, a¤r› hislerini derhal ifade ederek

serum ile daha h›zl› y›kanabilecekler ve muhtemelen

daha az hasar ve daha h›zl› iyileflme süreci yaflayacak-

lard›.

Bir kural olarak, içeri¤i ne olursa olsun, bütün

t›bbi çözeltiler, üzerleri kolayca okunur ve anlafl›l›r

flekilde etiketlenmifl olarak kullan›ma sunulmal›d›r.

‹çersinde daha önce baflka bir solüsyon bulunan flifleler

tekrar etiketlenerek kullan›lmamal›d›r. Ancak

ülkemizde, yard›mc› sa¤l›k personeli kavram›n›n çok

genifl olmas›, ameliyathane ortam›nda her zaman

istenilen kalifiye elemanlar›n istihdam edilememesi,

hastanelerin ço¤u zaman karfl› karfl›ya kald›klar› afl›r›

ifl yo¤unlu¤u gibi sebeplerle bazen hasta güvenli¤ini

ciddi olarak tehlikeye sokan bu tür kazalar olmaktad›r.

Baykal ve arkadafllar›, muhtemelen yerli literatürü

tarayamad›klar› için literatürde sadece bir vaka

bulabildiklerini yazm›fllard›r.

Son olarak, her iki vaka da, operatörlerin ortaya

ç›kabilecek malpraktis durumlar›nda, kendi hatalar›

olmayan ve kontrolleri d›fl›nda geliflmifl olaylar›n

kolayl›kla kurban› olabileceklerini göstermesi

bak›m›ndan önemlidir.

Sayg›lar›m›zla.
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Say›n Editör;

Dede ve arkadafllar›n›n daha önce derginizde

yay›nlanan ve klini¤imizde yaflanan bir t›bbi kaza

sonucu oluflan durumu ve tedavisini anlatan olgu

sunumumuz konusundaki yorumunu dikkatle okudum.

Yazarlar›n bizden önce yaflad›klar› ve bildirdikleri

benzer olay› referans gösterememizin tek nedeni Türkçe

literatürün güvenilir ve düzenli erifliminin halen

mümkün olmamas›d›r.

Say›n Dede ve arkadafllar›n›n yorumlar›na her

aç›dan kat›lmakta ve flu günlerde özellikle önem

kazanan medikolegal aç›dan yaklafl›mlar›n› da

destekliyorum. Nas›l hastaya ameliyat ya da tedavi

s›ras›nda verdi¤imiz bir damardan uygulanan s›v›y›

içerik ve etiket bilgisinin do¤rulu¤u yönünden kontrol

etmek doktorun görevi de¤ilse hastaya uygulanan di¤er

s›v› ve kimyasallar›n da kontrolu ve klasifikasyonu

doktor ya da cerrah›n görevleri içinde de¤ildir.

Konu olan olaydaki gibi durumlar›n geri dönebilir

olmas› ve kal›c› hasar b›rakmamas› teselli edici olsa

da, durumu hastaya aç›klamak ya da bazen

aç›klayamay›p saklamak (olgumuzda bu flekilde

olmufltur) nedense sonuçta doktora düflmektedir.

Sat›nalma aflamas›ndan bafllayarak, hastane deposu,

eczanesi ve hemflirelik hizmetlerinin hiçbiri bu durumda

sorumluluk ve nedenselli¤i kabullenmemekte

sorumluluk tek suçu t›bbi bilgi ve birikimini hastay›

teflhis ve tedavi etmek için kullanmak isteyen doktorda

kalmaktad›r.

Asetik asit bu maddelerin tek örne¤i olmad›¤›

gibi (Polietilenglikol, gentien viole, monsel solüsyonu

vb) son kaza nedeni de olmayacakt›r. Yard›mc› sa¤l›k

personeli kavram ve tarifinin zaman, mekan, olay ve

sorumlulu¤a göre de¤iflti¤i ülkemizde yaflanan bu iki

olaydan bizim klini¤imizde gerçekleflende olgu

sunumunun birçok uluslararas› dergi taraf›ndan ilginç

ve yaya›nlanmas› gereken s›n›f›na dahil edilmesine

ra¤men yay›nlanmama nedeniyse hastan›n

bilgilendirildi¤ine ve komplikasyondan haberdar

oldu¤unu gösteren bir döküman ve düzeltme önleme

tedbirlerinin gerçekleflip gerçekleflmedi¤i gibi bize

yabanc› olan kriterler oldu¤unu da bilginize sunuyorum.
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