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YAKLAŞIM

GİRİŞ ve  AMAÇ

Günlük hayatta herhangi bir meslek mensubunun mesleğini

uyguladığı sırada ortaya çıkan hatalı ve kusurlu hareketler için

kullanılan Malpraktis kavramı TDK tarafından „‟Özen

göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya

çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum‟‟

olarak belirtilmiştir.

“Malpraktis” terimi, profesyonel davranışlarda makul olmayan

bir beceri eksikliğini kapsayan herhangi bir profesyonel görevi

kötüye kullanmaktadır(1).

Sağlığı korumada ve hastalıkları önlemede düzenli sağlık

kontrolleri ve taramaları önemli bir yere sahiptir. Kadın sağlığının

korunması için yapılan kontroller içerisinde yer alan jinekolojik

muayene, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda, genital kanserlerin

erken dönemde teşhisinde ve yolunda gitmeyen durumlarda

sıklıkla yapılmaktadır(2).

Vajinal veya pelvik muayene temel olarak tanı, tedavi ve örnek

almak için kullanılır(3).

Himen yapısının intakt olması; Müslümanlarda, Çin‟de ve Orta

Doğu bölgesindeki kültürlerde kadınların sosyal hayatında büyük

bir önem taşımaktadır(4).

Jinekolojik muayene sırasında spekulum takılmasına bağlı

olarak gelişen himen yaralanması ile başvuran adli olgu üzerinden

jinekolojik muayenelerde ortaya çıkabilen yaralanmaların adli tıp

açısından tartışılması amaçlanmıştır.

oLGU

Olgumuz 49 yaşında kadın hasta, ablasına ilaç yazdırmak için

Aile Sağlığı Merkezi‟ne başvurduğunu, batın sol üst kadranda

ağrısının olduğunu söylediği, doktorun mamografi çekelim dediği,

mamografiye giderken kanser taraması açısından smear için

sürüntü örneği alınmak üzere muayene yapılacağının söylendiği,

işlem için odaya götürdükleri, odada evli misiniz ve eşinizle en son

ne zaman cinsel ilişkiye girdiniz diye sordukları, eşinin olmadığını

ve bekar olduğunu söylediği, ancak yine de spekulumla muayene

edildiğini ve muayene sırasında vajinal kanamasının olduğunu

ifade etmektedir.

Anabilim Dalımızda yapılan muayenesinde; Jinekolojik

pozisyonda yapılan vajinal muayenede; himenin intakt olmadığı,

saat kadranına göre saat 3, 6 ve 8 hizalarında vajen kaidesine

kadar varan zemini hemorajik, kenarları hiperemik ve ödemli yeni

yırtık saptanmıştır.

TARTIŞMA

İyatrojenik himen yaralanmaları adli tıbbın önemli
sorunlarındandır. Tıbbi malpraktis olarak değerlendirmeye
alındığından hekimlerin ve hemşirelerin olası komplikasyonlara ve
tıbbi uygulama hatalarına karşı dikkatli olması gerekmektedir.

Spekulum muayenesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniklerinde
daha çok tanısal amaçlı kullanılmaktadır. Bu durumlarda özellikle
cinsel deneyim yaşamamış ve/veya vajinal yoldan doğum
yapmamış kadınlarda muayenenin yapılmasını zorlaştırmakta,
spekulum takılması esnasında himende oluşabilecek yaralanmalar
ülkemizde kültürel açıdan sorunlara yol açabilmektedir(5).

Hastanın aydınlatılmış onamı olmadan bu tür girişimler
yapılmamalıdır. Özellikle de tıbbi malpraktise neden olmamak
açısından söz konusu olayda ve her türlü tıbbi girişimsel işlem
yapılacak hastalara sözlü onamın hiçbir geçerliliği olmadığı,
mutlaka ayrıntılı onam alınmasının önemli olduğu irdelenmelidir. Bu
şekilde davranılması hem hastanın hem muayene eden kişinin
haklarının korunması açısından vazgeçilmez bir kuraldır. Zorunlu
endikasyon durumlarında yine hastanın aydınlatılmış onamı alınıp
himende oluşan travmanın bir rapor ile belirtilmesi yerinde bir
yaklaşım olacaktır.

Sevda Demir ve ark. yaptığı araştırmada(2014); jinekolojik
muayene olacak kadınların %57,1‟i muayeneden önce gerekli
açıklamaların yapılmadığını, muayeneden önce açıklama yapan
kişinin %54,9‟u doktor, %30,8‟i hemşire olduğunu ve %14,3‟ü
açıklama yapılmadığını belirtmiştir(2). Bu olguda jinekolojik
muayene öncesi hasta kendisine yeterli bilgi verilmediğini ve daha
önce cinsel birliktelik yaşamadığını belirtmesine rağmen
spekulumla muayene edildiğini ifade etmektedir.

Hemşirelik öğrencilerine malpraktis dersi konmalı ve tüm
sağlıkta malpraktis ders ağırlığı artırılmalıdır. Sağlık çalışanlarına
hastaya yapılacak olan her türlü işlem öncesi hastanın aydınlatılmış
onamının alınması ve hastaya yapılacak olan işlemin anlatılması
gerektiği hizmet içi eğitimler düzenlenerek anlatılmalıdır.

SONUÇ

Himende spekulum takılması gibi durumlarda oluşabilen yırtıklar
adli tıp açısından sorunlara yol açabilmektedir. Bu tür uygulamalar
malpraktis açısından değerlendirilebileceğinden mutlaka kişinin
aydınlatılmış onamı alınmalı, olası riskleri konusunda aydınlatılmalı
ve tıbbi endikasyon dâhilinde tıbbi girişimlerin yapılmasında büyük
yarar olduğu kanısındayız.

Doktorlara ve hemşirelere malpraktis hakkında eğitimler
düzenlenmeli, yapılan muayenelerin rutin işlem olarak görülmeyip
her hastaya dikkatli ve özenli yaklaşmanın tıbbi uygulama hataları
açısından önemli olduğu hatırlatılmalıdır.
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