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T›bbi hizmetlerden beklentilerin giderek artt›¤› günümüzde do¤um hekimli¤i kendine özgü iç gerilimler nedeniyle
özel bir konuma sahiptir.Obstetride anne ve fetus olmak
üzere iki hastan›n bak›m sorumlulu¤unun üstlenilmiﬂ olmas› ve bu sorumlulu¤un antenatal bak›m iyi ve sa¤l›kl›
bir do¤umun gerçekleﬂtirilmesi ve postpartum dönem ve
yeni do¤an dönemi boyunca devam etmesi do¤um hekimine a¤›r sorumluluklar yükler.Obstetrisyenler tüm bu süreçlerde belirlenmiﬂ t›bbi bak›m standartlar›na göre hareket
ederler kuﬂkusuz gebeli¤in sa¤l›kl› bir ﬂekilde sonlanmas›
güvenli bir gebelik ve annelik dönemi geçirilmesi tüm kad›nlar›n en do¤al hakk›d›r.Belirlenmiﬂ obstetrik bak›m
standartlar›n›n amac›'da bunu sa¤lamakt›r;dolay›s›yla anne-fetus ve obstetrisyen ayn› tak›m›n üyesidir;fakat de¤iﬂik
gerekçelerle bu tak›m›n ortak ç›karlar›n›n zedelenebildi¤i
süreçler yaﬂanabilmektedir ve bunlar›n bir k›sm› malpraktis iddialar›na konu olabilmektedir.Bu yaz›da özellikle belirli bir sa¤l›k sistemi ve bu sistem içindeki hasta ve do¤um hekimlerine konu alan deneyimler üzerinden de¤erlendirme yap›lacakt›r;burada kast edilen sa¤l›k sistemi
'özel sa¤l›k hizmetleri',hastalar 'düﬂük sosyo ekonomik düzeye sahip'daha çok istanbul’un varoﬂ diye tabir edilen
banliyölerinde yaﬂayan gebeler hekimler de burada çal›ﬂan
obstetrisyenlerdir.
Bu yaz›da müﬂteri memnuniyeti/Hasta memnuniyeti,iyi hekimlik/çok kazand›ran hekim gerilimine girilmeden obstetrik bak›m standartlar› özellikle antenatal dönem esas
al›nmak üzere de¤erlendirilecek ve çözüm yollar› tart›ﬂ›lacakt›r.Tart›ﬂma obstetrik bak›mla ilgili ﬂikayet/dava nedenleri üzerinden yap›lacakt›r.

1: Gebe/fetus ve obstetrisyenin tak›m ruhunun
oluﬂturulamamas›:
Hasta ile hekim aras›nda yeterli ve güvenilir bir iliﬂkinin
oluﬂturulmas› uzun sürecek bir t›bbi bak›m sürecinin ön
koﬂuludur hastalara yeterli zaman ayr›lmas›,gerekli aç›klamalar›n yap›lmas› ve bu aç›klamalarla yetinmeyip gerçekten anlaﬂ›labilmesinin sa¤lanmas› iyi iliﬂkinin kriterlerinden birisidir.Zaman k›s›tl›l›¤›,personel yetersizli¤i,acil
durumlar s›kca rastlan›lmas› nedeniyle s›n›rlay›c› bir durum söz konusu olmakla birlikte yine de hekimlerin ve ebe-

lerin hastaya yeterli zaman ay›rmalar› ve anlay›ﬂla yaklaﬂmalar› ve gerçek bir iletiﬂim sa¤laman›n gereklili¤i gözard› edilmemelidir.
Sahada sa¤l›kl› bir iletiﬂimin kurulmamas›n›n de¤iﬂik gerekçeleri olabilir. Hastalar›n kendilerini müﬂteri olarak alg›lamas› bu nedenle hekimin profesyonelli¤ine sayg› göstermemeleri,gebeli¤e geleneksel ve medyatik yaklaﬂ›m
epistemolojisiyle hekimlerin epistemolojisi aras›ndaki gerilim (anne,kay›nvalde,komﬂu,medya bilgilenmesiyle hekim önerilerinin farkl›l›¤›),Hastalar›n parça baﬂ› hizmet
talep etmeleri(örne¤in yanl›zca cinsiyet ö¤renimi için yap›lan baﬂvurular);Hekimlerin gerekli standartlar› yerine
getirmek için istedikleri incelemelerin ve önerilen takip
s›kl›klar›n›n hastaya yükledi¤i mali sorumluluk nedeniyle
hekimlere önyarg› ile yaklaﬂmalar›,gerekli takip kriterlerinin yerine getirilmedi¤i ﬂartlarda hekimlerin uyar›c› ve ayd›nlat›c› sorumluluklar›n› ifadelendirmeleri durumunda
bütün sorumlulu¤un hastaya yüklendi¤i hissi nedeniyle
hastan›n sa¤l›k hizmetinden uzaklaﬂmas›,standart d›ﬂ›
tüm geliﬂmelerin ve aç›klamalar›n hekimin yasal sorumluluklar› nedeniyle kay›t alt›na al›nmas› ve hastan›n onays›zl›¤›n›n belgelenmesinin iliﬂkiye bozucu yans›malar›.Hekimlerin bu özel ortamda geliﬂtirdikleri farkl› tutumlar;gerçekten iyi bir hekim hasta iliﬂkisinin gerekirliklerinin yoklu¤u karﬂ›s›nda tercih edilen sempatik iliﬂki tutumu(süreci hekimin yönlendirmesinden çok hastan›n piyasa
taraf›ndan belirlenmiﬂ isteklerinin süreci yönlendirmesine
izin vermek) yada didaktik-bürokratik hekim yaklaﬂ›m,hekimlerin yapt›klar› iﬂin standartlar›n›n ihlali nedeniyle
karﬂ›laﬂabilecekleri bir adli süreç karﬂ›s›nda haks›z duruma düﬂmemek için gösterdikleri çaba örnek olarak gösterilebilir.Tüm bu gerilimler ekseninde s›kça bozulan-hasta
hekim iliﬂkileri nedeniyle gebelerin s›kça hekim de¤iﬂtirmesi iyi bir takibin yap›lamamas›yla sonuçlanmaktad›r.
Tüm bu gözlemlere bak›ld›¤›nda bu sistem içinde k›smen
iyi bir hasta-hekim iliﬂkisinin ön ﬂart› hekimin ayn› zamanda sosyal hekimlik fonksiyonlar›n› yerine getirmesidir.
Bu da hekimin ek bir çaba göstererek hastan›n sosyal ﬂartlar›n› kavrad›¤›n› hissettiren ama sa¤l›ktan yap›lacak tasarruflar›n olas› olumsuz sonuçlar›n› uygun bir dille hasta
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ve yak›nlar›na aç›klamas›yla k›smen aﬂ›labilir. Bunun da
ön koﬂulu gerçek bir güven iliﬂkisinin kurulmas›d›r. Bu da
her hasta karﬂ›s›nda tekrar üretilmesi gereken bir iyi hekimlik kimlik üretimidir ki profesyonelli¤in a¤›r sorumluluklar› d›ﬂ›nda ek bir sorumluluk yükler.

2: Antenatal muayeneler:
a) Anamnez: Geçmiﬂin aksine giderek pek çok hasta ve hekim antenatal muayenelerin öneminin bilincine daha fazla
varmaktad›r bu alanda yaﬂanan en önemli sorunlardan birisi bu döneme özgü t›bbi kay›t,hasta onay/onays›zl›k
formlar›n›n kullan›lmamas› yada düzenlenmemiﬂ olmas›d›r.Hasta haklar›na sayg›-hekim sorumlulu¤/haklar› ba¤lam›nda konuya yaklaﬂacak olursak her hakk›n ayn› zamanda bir sorumluluk gerektirdi¤i ilkesinden hareket etmek gerekmektedir.bu çerçevede hastaya yap›lacak giriﬂimler s›ras›nda doldurulacak onam formlar› kadar onays›zl›k formlar›'da önem taﬂ›maktad›r.Hekimlerin temel konulardaki önermelerinin reddi durumunda bu belgeler doldurulmal›d›r.
Do¤um hekimlerinin anamnezler s›ras›nda riskli durumlara iﬂaret edecek noktalar› sorgulay›p sorgulamad›klar›n›n
geriye dönük de¤erlendirilmesinde anamnez kay›tlar›n›n
varl›¤› çok önemlidir.Yaﬂ,etnik köken(baz› guruplarda baz› herediter hastal›klar›n daha çok görülmesi nedeniyle)geçmiﬂ sa¤l›k öyküsü,di¤er gebelik ve do¤umlara dair
ayr›nt›lar,hastan›n ve eﬂinin kan gurubu,Rh uygunsuzlu¤u
durumunda önceki çocuklar›n kan guruplar›,Rh ›mmunglobulin uygulamas› yap›l›p yap›lmad›¤›,akraba evlili¤i,x
›ﬂ›nlar›na maruz kalma,ilaç kullan›m›,alkol,sigara ve di¤er al›ﬂkanl›klar,soy geçmiﬂ, çal›ﬂan için yap›lan iﬂin niteli¤i kay›t alt›na al›nmal›d›r.
Do¤um hekimi kal›tsal bozukluk ihtimallerini ve di¤er teratojenik durumlar› aileye bildirmekle yükümlüdür;bu nedenle anamnez s›ras›nda ebeveynlerde dominant veya resesif
geçiﬂ gösteren kal›tsal hastal›klar›n sorgulanmas› gereklidir.Ayn› ﬂekilde ilaç kullan›m› öyküsü dikkatle araﬂt›r›lmal› toksisite aç›s›ndan SAT ile koreli bir ﬂekilde ilac›n gebeli¤in hangi evresinde kullan›ld›¤› tespit edilerek de¤erlendirme yap›lmal›.Bu konuda en çok karﬂ›laﬂ›lan hatal› tutumlar ayr›nt›l› bir de¤erlendirme yap›lmaks›z›n 'hiç bir ﬂey
olmaz' ya da' zararl› 'ﬂeklinde yap›lan aç›klamalard›r. Hastalar›n ayn› duruma iliﬂkin birbirine z›t de¤erlendirmelerle
karﬂ›laﬂmalar› sorunun ayd›nlat›lmas›n› engelledi¤i gibi
hekimlerin güvenirli¤ini de sarsmaktad›r.Bu durumda do¤ru tutum hemen karar vermemek yaz›l› bir ﬂekilde kullan›lan ilaçlar›n döneme özgü risklerini anlatan yaz›l› bir metin üzerinden hastay› bilgilendirmek ve önerileri,hastan›n
kabul ya da red durumunu belge alt›na almakt›r.
Anamnez s›ras›nda genetik dan›ﬂmaya yönlendirilmesi gereken olgular›n(anne yaﬂ›n›n 35 ten fazla olmas›,daha önce kromozom anormalli¤i bulunan bir çocu¤un do¤ma-

s›,anne ve babada gen translokasyonunun bulunuﬂu,ilaçlara ve x ›ﬂ›nlar›na maruz kalma,enfeksiyon geçirme,inmünizasyon,abortus ve ölü do¤um öyküsü,do¤umsal defekt
öyküsü,metabolik bozukluk taﬂ›y›c›l›¤›,X kromozomuna
ba¤l› bozukluklar taﬂ›yan bir çocuk do¤urma,muskuler
distrofi gibi cinsiyet kromozomlar›ndaki genlerle geçen bir
hastal›¤›n taﬂ›y›c›s› olmak,aile anamnezinde konjenital
kalp hastal›¤› varl›¤›,annede diyabet) titizlikle saptanmas› genetik dan›ﬂman›n reddi durumunda bunun belgelenmesi gerekmektedir.
‹ﬂyeri hekimli¤inin ülkemizde yayg›n olmamas› ya da iﬂyeri hekimlerinin gebe çal›ﬂanlarla ilgili sorumluluktan kaç›nmas› gibi gerekçelerle mesleki hastal›klar özellikle a¤›r
metal toksisitesi aç›s›ndan araﬂt›rma önemlidir iﬂ yaﬂant›s›nda gebeli¤i olumsuz etkileyebilecek durumlar karﬂ›s›nda uyar› yapmak ta obstetrisyenin sorumlulu¤undad›r.
b) Gebeli¤in tespiti: Erken dönemde gebeliklerin tespiti ve
anormal durumlar›n ay›rdedilmesi bir kaç aç›dan önem taﬂ›maktad›r.Özellikle ektopik gebeliklerin geç tespiti hastan›n tedavi seçeneklerinden yararlanmas›n› engelleyece¤inden,daha invaziv ve reprodüktif yetenek kay›plar›yla sonuçlanacak tedavilere maruz kalmalar›na neden olaca¤›ndan
TVUSG ve seri beta HCG takibi gerektiren olgularda bu tan›sal sürece direnç göstermenin olas› sonuçlar› konusunda
hastan›n ayd›nlat›lmas› özel bir önem taﬂ›maktad›r.
c) Yüksek riskli gebeliklerin saptanmas› ve takip protokollerinin oluﬂturulmas›: Malpraktis iddalar›na kan›t oluﬂturan durumlar›n baﬂ›nda yüksek riskli gebeliklerin normal
gebelik takip s›kl›¤›nda yap›lm›ﬂ olmas› gelmektedir.Önemli bir risk faktörü bulunmad›¤› durumlarda da
hastalara takip s›kl›klar›n›n bildirilmemesi kötü uygulamalara dayanak oluﬂturmaktad›r;normal gebelerin
20.haftaya kadar ayda bir 20-28 haftalarda 3hafta da bir
28-36 haftalarda 2hafta da bir 36-41 haftalarda haftada
bir muayenesi gerekmektedir.Riskin yüksek oldu¤u durumlarda takip s›kl›¤› artt›r›lmal› ve bu belgelenmelidir.
d)‹lk muayenede yap›lmas› gereken rutin testler: Hemogram,hastan›n ve kocas›n›n kan gruplar›,rubella ve sifiliz
araﬂt›rmas›,svs,idrar tetkiki.
Hekimlere rubellan›n teﬂhis edilmemesi ve enfeksiyonun
fetus üzerindeki olas› etkilerini aileye bildirmemesi nedeniyle sorumluluk yüklenebilir.Hekim annenin miad›nda
normal bir çocuk do¤urabilme yetene¤i üzerine etki edebilen bir durumun teﬂhisi ve aileye bildirilmesi konusunda da
sorumludur.‹lk 20 hafta içinde meydana gelen rubella olgular›nda e¤er annenin ve baban›n do¤umsal defektlere r›zas› yoksa gebeli¤in sonland›r›lmas› önerilmelidir.Gebelik
öncesi dan›ﬂma amac›yla baﬂvuran olgulara rubella aç›s›ndan araﬂt›rma yap›lmal› gebe olmad›¤› kesin belirlendikten sonra aﬂ› önerilmeli ve 3 ay kontrasepsiyon sa¤lanmal›d›r.Aﬂ›lanman›n fetus aç›s›ndan tam bir koruma sa¤la-
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mayabilece¤i de ifade edilmelidir.‹drar tetkiki muhtemel
bir glikozüri ve ketonüri aç›s›ndan önem taﬂ›r devaml›l›k
gösteren olgularda gebenin diyabet aç›s›ndan araﬂt›r›lmamas› malpraktis olarak kabul edilmektedir.
Bazan hekimler hastalar› ekonomik aç›dan ürkütmemek
için ilgili basit testleri istemekten kaç›n›rlar bu durumun istenmeyen sonuçlar› olabilece¤ini gözönünde tutmak gerekir.
e) Genetik tarama testleri: Genel e¤ilim olarak ikili üçlü
dötrlü test ve MSAFP düzeylerinin tetkiki yayg›n olarak
uygulanmaktad›r bu konuda daha çok karﬂ›laﬂ›lan sorunlar bu incelemelerin kesin tan›sal testler olmad›¤›n› yaln›zca tarama testi olduklar›n›n ve gebeli¤in prognozu konusunda de¤er taﬂ›d›klar›n› ailelere bildirilmemesidir.Her
ne kadar yanl›ﬂ pozitiflik ve yanl›ﬂ negatiflik durumlar› belirli bir ölçekte görülebilmekteyse de laboratuar hatalar›ndan kaynakl› yanl›ﬂ sonuçlardan yasal olarak primer hekimin de sorumlu tutuldu¤u unutulmamal›d›r,bu nedenle hekimlerin laboratuar hizmetlerinin kalitesinden direkt etkilendi¤i göz önünde tululdu¤u unutulmamal›d›r.Pek çok
hastahanenin düﬂük maliyet hesaplar› nedeniyle fason diye
tabiredilen hizmetleri sat›n almas› hekimlerin bu birimlerin hizmetlerinin nitelikleri konusunda fikir ve söz sahibi
olmas›n› engellemektedir.Bir di¤er konu NT ölçümlerinin
standartizasyonu olup yanl›ﬂ ölçümlerin testin do¤rulu¤u
konusunda direkt etkisi oldu¤u unutulmamal›d›r.Bu ölçüm
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konusunda e¤itim ve deneyim sahibi olamayan hekimlerin
radyologtan yard›m istemesi gerekmektedir.
f) Kan bas›nc›-A¤›rl›k kontrolleri: Preekplamsi vakalar›na
ait malpraktis idalar›n›n çok büyük bir k›sm›nda özellikle
sistolik bas›nçtaki ufak yükselmelerin hekimler atraf›ndan
ciddiye al›nmad›¤› ve bu olgular›n takip s›kl›¤›n›n da normal gebeler gibi düzenlendi¤i görülmektedir ayn› ﬂekilde
annenin vücut a¤›rl›¤›ndaki de¤iﬂimlere de yeterince
önem atfedilmedi¤i gözlenmektedir.Bunun alt›nda yatan
önemli nedenlerden birinin tansiyon kontrollerinin e¤itimli bir sa¤l›k personeli taraf›ndan yap›lmam›ﬂ olmas› , hassas ve sürekli monitörize edilen basküllerin a¤›rl›k takibinde kullan›lmamas› oldu¤u belirtilmektedir.Pek çok merkezde yeterli personel olmamas› ve alet yetersizli¤inden
dolay› tansiyon ve a¤›rl›k kontrollerinin aksat›lmas› di¤er
bir sebeptir.Hekimlerin ço¤u bu tür eksikleri iﬂveren sorumlulu¤u çerçevesinde düﬂünmekle yan›lmaktad›r. Hekimlerin gebelik takipleriyle ilgili olarak sorumlu bir duruma düﬂmemesi için toplumun,özelde anne adaylar›n›n bilinçlendirilmesi,gebelikle ilgili tüm sa¤l›k hizmetlerinin ücretsiz karﬂ›lanmas›, baz› sorumluluklar›n pratisyen hekimlerle paylaﬂ›lmas›, riskli olgular›n tan›nmas›, t›bbi kay›tlar›n do¤ru ve düzenli tutulmas› ,hastahane yönetimlerinin
t›bbi direktörlü¤ünün hekimler taraf›ndan özerk bir birim
olarak oluﬂturulmas› ve uzmanl›k e¤itimi sonras› hizmet içi
e¤itimlere a¤›rl›k verilmesi uygun çözümler olabilir.

