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Acil Servise Başvuran Zehirienme Oigularrnın Retrospektif Analizi
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Amaç: Çalışmamızda, hastanemiz acil servlsine akut zehirlenme neden1 ile başvuran hastaların
demografik, etiyolojik ve kiinik özellikierini incelemeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2011 tarihieri arasında hastanemiz Acil
Servisi'ne başvuran 187028 erişkin hasta arasından zehirlenme tanısı alan 509 (o/o0.27) olgu dahil
edildi, Çalışma geriye yönelik olarak yapıldı, Verilerin istatistikse| analizinde SPSS (Statistical
Package fort the Social Sciences) 16.0 istatistik programı kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Hastaların o/o29.7'si (n=la6) erkek ve o/o7\,3'ü (n=363) kadındı. Cinsiyetler arasındaki
fark istatistikse| olarak anlamIı bulundu (p=0,004). Olgularımızın yaş ortalamag 28,77+12,11'di.
Olgularımızın çoğu 18-25 yaş grubundaydı (p<0.001). Hastaların o/o83,7'sinin etkeni intihar amaçlı
aldığı saptandı. Genç yaş grubunda ve kadınlarda intihar amaçlı zehirlenmeler daha fazla bulundu
(p<0,001). Zehirlenme etkenine oral yolla maruziyet diğer gruplara göre daha yüksekti (p<0.001).
Çalışmamızda en sık zehirlenme etkeni Yo17.6 oranıyla antidepresanlar olarak bulunmuş olup bunu
analjezikler (%12.S) diğer psikotrop ajanlar (0/o6.1) takip etmekteydi. İntihar amaçlı alınan ilaçiar
içinde antidepresanların oranı daha fazlaydı (p<0.001). Olguların o/o7Z,S'inin tek ajanla, o/o27,S'inin
iki ya da daha faz|a ajania zehirlendiği bulundu. Olguların o/o71.t'inin kendi ilacıyla zehirlendiği
tespit edi|di. Olguların Yo36'sına ilgili bölümlerce hastaneye yaüş önerildiği saptandı. Ölüm oranımız
o/o0.4'tü,

Sonuç: Zehirlenmeler tüm canlı sağlığını tehdit eden evrensel düzeyde bir halk sağlığı sorunudur ve
acil servislere sık başvuru sebep|erindendir. Çalışmamızda 3 yıllık sürede acil servise başvuruların
o/o0.27'sini zehirlenmelerin oluşturduğu bulundu. Zehirlenmelerin
çoğunluğunun ilaçlarla, intihar
amaçlı, genç yaş grubunda ve kadınlarda olduğu göz|enmektedir. Antidepresanlar, analjezikler ve
diğer psikotrop ajanlar zehirlenmeye neden olan en sık üç ajanı oluşturmaktaydı. Antidepresanların
ülkemizde reçetesiz olarak kullanılabilmesi, bu tür ilaçlarla tedavi gören hastaların ruhsal açıdan
değişkenliği intihar olasılığını arttırmakta ve bu ilaçlarla zehirlenme olasılığını arttırabilmektedir.
Bu çalışmanın sonuçlarına göre genç yaştaki kadın hastaların major risk grubunu oluşturduğunu
söyleyebiliriz. Bulgularımızın profesyonel eğitim, halkın eğitimi ve yeni araştırmalar gibi aktivitelere
de kılavuzluk edebileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Acil, demografik ve klinik özelIik|er, yetişkin, zehirlenme
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Zehirlenme etkeninin alrnma &macı

Şekil 2. Zehirlenen olguların hastanede yatış süreleri dağrlrmı
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Tablo 1" Yaş grupianna göre zehirlenme nedenlerinin dağrlımı
Yaş grubu Kaza İntihar girişimi Toplam

fl(%}
18-25

26-34
35-43
44-54
55-64
>65

Toplam

k{%)

o(%)

{87.0)
18 (14.2) 109 (85.8)
1l (16.4) 56 (83.6)
10 (34.5) 19 (65.5)
3 (2I.4) 11 (78.6)
7 ?a.q 3 (30.0)
34 (13.0) 22B
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262 (100)
|27 (100)
67 (100)

29 (100)
14 (100)
10 (100)
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