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Türk Acil T›bb› her geçen gün geliflmekte; gerek akademik gerekse t›bbi uygulamalardaki baflar›lar›na yenilerini
eklemektedir. Akademik baflar›lar›n›n en yenilerinden olan Acilde Klinik Toksikoloji kitab› geçti¤imiz günlerde yay›nlanarak
bu alanda önemli bir kaynak olma yolunda ad›mlar›n› att›. Acilde Klinik Toksikoloji sadece Acil T›p uygulay›c›lar›n›n
de¤il, bu alanda çal›flan tüm disiplinler için önemli bir kaynak olacakt›r.

Editörlü¤ünü Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Salim Satar’›n yapt›¤› kitap farkl› disiplinlerden 74 yazar›n imzas›n›
tafl›yor. Yazarlar›n büyük ço¤unlu¤unu Acil T›p camias›n›n akademisyenleri olufltursa da; ‹ç Hastal›klar›, Psikiyatri,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um, Adli T›p, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji, Eczac›l›k, Biyoistatistik ve Ziraat Fakültesi
gibi birçok disiplinin deste¤i dikkati çekmekte. Kitab›n ilgi çeken bir yönü de, toksikoloji alan›nda dünyaca tan›nan
ve otorite olarak kabul edilen Dr Lewis Goldfrank’in de yazarlar aras›nda bulunmas›.

Kitap 11 bölüm ve bu bafll›klar alt›nda yer alan 92 alt bölümden oluflmakta. Konular, acil serviste görülen zehirlenmeler
ve iliflkili acil durumlar›n tan› ve tedavisine yönelik temel noktalar› özetleyen, prati¤e yönelik bilgilerin yan› s›ra
patofizyoloji, farmakokinetik ve farmakolojik tart›flmalarla donat›lm›fl. Bugüne kadar yaz›lm›fl olan kitaplarda, anlat›lacak
konu ile ilgili k›sa tarihçe verilmesi neredeyse gelenekselleflmifl bir olgu olarak karfl›m›za ç›kar. Kitap, toksikolojinin
tarihçesini ayr› bir bölüm olarak, kronolojik ve detayl› vererek, klasik yaklafl›m›n d›fl›na ç›km›fl. Bölümün içeri¤i bundan
sonra yaz›lacak gerek kitap gerek makaleler için zengin bir kaynak niteli¤i tafl›yor.

Hak etti¤i ilgiyi henüz yeterince göremeyen farmakovijilans ve farmakogenetik konular›n›n ayr› bafll›klar alt›nda tart›fl›lm›fl
olmas›, zehirlenmelere yaklafl›m perspektifine yeni bir boyut katm›fl. Patofizyolojik süreçler ve klini¤in birlikte
de¤erlendirilmesi, Türkçe’nin düzgün kullan›m› ile kolay ve ak›c› bir anlat›m sa¤lam›fl. Acil Servislerde karfl›lafl›lan
“ilaç advers etkileri” durumunda hekimlerin raporlama ve bildirimleri hakk›nda yol gösterici bilgiler verilmifl. Ayr›ca
Türkiye ve dünyada farmakovijilans yap›lanmas›, konu hakk›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› yönetmeliklerine de yer verilmifl.

Toksikolojide Özel Durumlar bafll›¤› alt›nda ayr› bölümler olarak sunulan; Gebelikte ilaç kullan›m› ve zehirlenme,
adli sorunlar ve intihar girifliminde bulunan hastaya yaklafl›m konular› san›yorum bu bafll›klar alt›nda yaz›lan ilk konular.
Her ne kadar çeflitli kaynaklarda de¤inilmifl olsa da, bu alanlarda yeterli bilgi olmad›¤› düflünüldü¤ünde, özellikle
Acil T›p uygulay›c›lar› aç›s›ndan önemli bir gereksinime yan›t verecektir.

Konu anlat›mlar›n›n sonunda yer alan “özetler”, editörün daha önce yay›nlanm›fl kitaplar›ndan aflina oldu¤umuz bir
tarz. Standart olarak tüm konular›n sonunda yer alan özetler, okuyucunun dikkatini hangi noktalara vermesi gerekti¤i
konusunda “uyar›c›” niteli¤i tafl›yor.

Geçmiflte s›kça yaflad›¤›m›z ve yazarlar›n üzerinde yeteri kadar durmad›¤›n› düflündü¤üm “Ülkemizde bulunan ve
bulunmayan ilaçlar” kavram›, tüm konularda olmasa da büyük ço¤unlu¤unda göz önüne al›narak yaz›lm›fl. Bu bak›fl
aç›s›yla de¤erlendirildi¤inde, konuya ilgi duyan, özellikle t›pta uzmanl›k ö¤rencilerinin günlük pratiklerinde ifllerini
kolaylaflt›raca¤› kan›s›nday›m.

Her ne kadar yazarlar›n kiflisel deneyimlerinin konu anlat›mlar›nda çokça yer almam›fl olmas› bir eksiklik olsa da,
yak›n gelecekte Acil T›bb›n hak etti¤i yere gelmesi ve kitab›n gelecekteki bask›lar›nda bu konunun daha s›k yer almas›
ile zenginli¤inin artaca¤› ve bu eksikli¤in kendili¤inden giderilece¤i kan›s›nday›m.

Zehirlenme olgular›n›n de¤erlendirilme ve tedavisine oldukça önemli katk›lar› olaca¤›na inand›¤›m Acilde Klinik
Toksikoloji, hem editörünün hem de yazarlar›n›n titiz bir ürünü. Kitab›n bir sonraki güncel bask›s› yap›lana kadar
“en s›k baflvurulan zehirlenme kitab›” olaca¤›na inan›yorum.
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