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Acil servise başvuran geriatrik hastaların inceienmesi

Ayşegül Loğoğlu1, Cüneyt Ayrıkl, Ataman Köse1, Seyran Bozkurt1, F|liz Demi12, Hüseyin Narcı3, Ulaş
karaslana
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D, Mersin
21,1l6de Devlet Hastanesi, Aci| Servis, Niğde
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakü|tesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya
4Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servis. Balıkesir

Amaç: Çalışmamızda hastanemiz acil servisine başvuran yaşlı hastaların demografik, çeşitli klinik
özeliikleri ve sonuçlarını incelemeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza, Mersin Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisine 1 Aralık
2011-30 Kasım 2012 tarihleri arasında 12 aylık dönemde başvuran tüm 65 yaş ve üstü 11238
hasta alındı, Travma hastaları dış|andıktan sonra o/o10 rastgele örneklemesinden elde edilen 949
hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma geriye dönük olarak yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların olo53,8'i kadın, 0/o46,Z'si erkekti. Genç yaşlılann başvuru
oranı diğer yaş gruplarına göre yüksekti. Çalışmamızda 65 yaş üzeri hastalarda en sık görülen beş
kronik hastalık; HT (o/o40,B), KAH (0/o26,6), DM (o/o 22,4), KKY (o/o11,1) ve Astım-KOAH (o/o10,7)
olarak bulundu. 65 yaş üstü hastalarda kardiyak ilaçlar {o/o57) en sık kullanıian ilaç grubuydu. 65-
74 ile 75-84 yaş grupları arasında antiagregan (p=0,029) ve nörolojik ilaçların kul|anımı açısından
istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p=0.014). 65 yaş üzeri hasta|arın başvuru şikayetleri
değerlendirildiğinde en fazla başvurunun sırasıyla pu|moner sistem (o/o29,2), GİS (o/o27,B), SSS
(%19 ) ve KVS'e (%18,B) ait şikayetler olduğu görüldü. En sık konsültasyon istenen üç bölüm
kardiyoloji (o/oL5,2), içhastalıkları(o/o73,7) vegöğüshastalıkları (o/o7,4) olarakbulunduveyaş
arttıkça konsültasyon istenme oranlarının arttığı tespit edildi (p=g,g03). Acil servise başvuran 65
yaş ve üstü hasta|arın o/o75'i taburcu olurken, o/c21,L'nin yattığı bulundu- Yatışı yapıIan hastaların
0/o62,5' i servise, olo37,S'inin yoğun bakıma yatırıldığı saptandı. Acil servisten taburcu edilen
hastaların ortalama 762,70+Ila dakika, yatan hastaların ortalama 220,56+302,158 dakika acil
serviste kaldıkları tespit edildi (p<0.001). 85 yaş ve üzeri hasta grubunun acil serviste daha uzun
süre kaidıkları ve hastaların ortalama 4t6,6 gün hastanede yattıkiarı bulundu. konsüitasyon
istenen hastaların acil servlste an|amlı olarak daha uzun süre kaldık]arı bulundu (p<0.001).
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak acil servise başvuran yaşlı hasta sayısının fazla olması acil servis
çalışanlarının geriatri konusunda bilgi sahibi olması zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
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