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Düşme ve mekanik travmaya maruz kalarak acil servise başvuran kadın
olguların retrospektif a naIizi
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Amaç: Ça|ışmamız, düşme ve mekanik travma nedeniyle acil servise başvuran kadınlarda, mevcut
yaralanmaların tıbbi boyutlarını ortaya koymak ve ayrıca kadına yönelik şiddeti ve sonuçlarını
göstermek amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır.
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2009- Aralık 2011tarihleri arasında 36 aylık dönemde
hastanemiz acil servisine başvuran 187.502 erişkin hasta arasından düşme ve mekanik
yaralanmaya maruz kalan 475 (o/o45,2) kadın olgu dahil edildi. Çalışma geriye yönelik olarak
yapıldı, Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical Package fort the Social Sciences) 11.5.1
istatistik programı kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak aniamlı kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların yaş ortalaması 36,8*16,2 yıl idi. Olay niteliğine göre yaş
ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptandı (p=0.001). Olguların 256'sı (o/o53,6) 35 yaş ve
altındaydı. En sık görülen olay niteliği düşme (o/o52.4) ve darp (o/o22,t) olup, sıklıkla etkilenen
anatomik bölge baş-boyun (o/o18,7) ve yüz bölgesiydi (%18,3). Gebelik testi pozitif olan olgularda
en sıktravma türü düşmeydi. Darp edilenlerin o/o72,4'ünün şiddeti uygulayanı gizlemeyi tercih ettiği
görüldü. Düşme şekline baktığımızda, olguların büyük çoğunluğunun aynı seviyeden (a/o27,3)
düştüğü saptanmıştır. Toplam 99 olguda kırık tespit edilmiştir. Kırık tespit edilen olgularda kırığın
hayati fonksiyonlara etkisi 0/o16,2 olguda haflf , 0/o36,4 olguda orta, o/o47,5 olguda ağır olarak tespit
edi|miştir. Olguların 379'unda (o/o79,8} basittıbbi müdahale uygulandığı,83'üne (o/o77,5) cerrahi
müdahaIe yapıldığı ve 42'sinde (o/oB,8) hayati tehlikenin mevcut olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Hastanemiz acil servisine 36 aylık süre içerisinde düşme ve mekanik travma nedeniyle
başvuran hasta popülasyonu oranı 0/o5,6 idi. Olguların çoğunun genç yaş grubunda, düşme ve darp
nedeniyle olduğu, sıklıkla etkilenen anatomik bölgenin baş-boyun veyüz bölgesi olduğu ve şiddeti
uygulayanı gizlemeyi tercih ettiği göz|enmektedir. Genç yaş gruptaki kadınların diğer yaş gruplarına
göre fazla olması, ev tipi kazalar ve temiz|ik, mutfak ve tarla işleri gibi işlerde çalışmaları, genç
yaşta yapılan istenmeyen evlilikler ve gebelikler kadın travma olaylarının bu yaş grubunda daha
fazla görülmesinin nedeni olabilir.
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Graiik 1. Olgulınn ayiıra göre dağılımı
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Grafik 2. Gebelik testi çalrşıIan olguiarın §onrıçları
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Tablo 1. Olay niteliğinin dağılımr ye yış orttlımaları
Olay
Niteliği

Kesici-Delici Alet Yaralanması

kesici Alet yaralanması

Kesici-Ezici Alet Yaralanması

Delici Alet yaralanması

Darp

Ateşli Silah Yaralanması

Düşme

p:O.a01

Tablo 2. Darp edenin kimliği
Darp Eden Kişi n(%)

Bilinmiyor 76(%72,4)

Eşi 11(%10,5)

Akraba |a{%9,5)

Diğer 4{%3,8)

Oğlu 3(%2,9)

OlayNiteliğiDağlımı Ort.+SD Min Max

l9{%4)

78{%|6,4)

l7(%3,6)

1(Yoa,2)

rcse/o22,I)

6(%|,3)

249(%52,4)

34,42*13,305 17 7a

29,37+10,862 |7 65

43,65+15,|33 20 64

- 2020
34,80+13,953 17 79

40,33+|2,061 27 58

39,8}ü17,9|7 17 9l

Kıgı I{YıI,0)

Toplam 105(%100)
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