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Giriş:
ÇalıŞmanın amacı acil servise intihar girişimi nedeniyle başvuran hastaların demografik özellikleri, intihar girişim
yöntemleri ve nedenlerinin incelenmesidir.

Yöntem:
ÇalıŞma Şubatve Kasım 2009 tarihleriarasında Van Eğitim veAraştırma Hastanesiacil Servisine intihargirişimi nedeniyle
baŞvuran ve " İntihar girişimleri geri bildirim formu" kaydı olan l S yaş üstü bireylerin retrospektif olarak değerlendirilmesi
ile oluşturulmuştur.

Bulgular:
ÇalıŞmaya 92 si kadın (o^82.2),20 si erkek (%17.8) toplam 112 olgu dahil edildi. intihar girişimlerinin en sık15-24 yaş
arasında olduğu saptandı (n:80, % 71.4). Her iki cinsiyette de ilaç içerek intihar girişiminde bulunmak daha yaygındİ ve
ai|e sorun|arı en yaygün intihar nedeniydi.

Sonuç:
Olgularımızın çoğu 15-24 yaş arsı gençlerden ve kadıniardan oluşmaktadır. İntihar girişimlerinin en önemli nedenleri
ailesel sorunlar ve aile içi şiddetten oluşmaktadır. En yaygın yöntem o|arak ilaçların kullanılması ülkemizde yapılan diğer
çaIışmaların sonuçları ile benzerdir.

Anahtar Kelime|er:
İntihar, acil servis, psikososyal destek birimi.
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Giriş:
Bu çalışma acil servis
yapılmıştır.

Yöntem:
ProsPektif olarak yürütülen bu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi AS'ine başvuran ve elektrolit
anormalliği saptanan >18 yaş hastalar alınmıştır.

Bulgular:
ÇalıŞmaya alınan 460 olgunun %46.5'i kadın ve %53.5'i erkek, ortalama yaş 5B.B4t0.78 idi. Başvuru semptomlarına
göre; %13.3 ile dispne ilk sırada yer alırken, bunu ateş (%12.8), halsizlik (%9.3), karın ağrısı (%7 .8) ve şuur bulanıklığı
(%5.2) takip ediyordu. Fizik muayene bulgularına göre; o/o11.1'inde şuur bulanıklığı, %5.4'ünde ödem, o/o2.9'unda
oligüri/anüri, o/o2.2'sinde tetani ve %1.3'ünde chvostek-trousseau belirtisi vardı. Hastaların %53.9'unda çekilen EKG
normal sinüs ritmi iken, kalan olgularda patolojikti ve en sık (%23.9) saptanan patoloji supraventriküler taşlkardiydi. Ek
hastalıklarına bakıldığında; o/o22.4' ü onkoloji hastası iken, %5' inde hipertansiyon, %4.3'ünde kronik renal yetmezlik,
%3.5' inde diYabet, %2.4' ünde koroner arter hastalığı vardı. Onkolojik tanıların başında 0/o6.4 ile akciğer malignitesi
geliYordu ve tüm onkolojik hastaların %47 .6'sında metaslazvardı. Kuliandıkları ilaçlar açısından;ACEi(zğ.g), potİsyum
tutucu diüretikler (%4.1) ve lup diüretikleri (o/"2.4) ilk üç sırada yer alıyordu. Hastaların çoğu(%62.6) sadece serum
fizYolojik ile sıvı rePlasman tedavisi alırken, kalanı potasyum, kalsiyum, serum saie, magnezyum vb replasmanı aldı ve
6(%1 .3) hasta acil hemodiyalize alındı. Tanılarına bakıldığında; oh7 .4 ile pnömoni ilk sıradaydı ve onu serebrovasküler
olaYlar (%6,3), akut renal yetmezlik (%5.9) takip ediyordu. Hastaların o/o45.7'si AS'den taburcu olurken, %44.9'u
yatırıldı, %6.3'ü sevk edildi, %2.2'si tedaviyi reddetti ve %0.9' u eksitus oldu.

Sonuç:
Halen devam etmekte olan bu çalışmanın sonuçlarına göre, serum elektrolit anormallikleriyle acil servislerde sık
karşılaşıldığını ve pek çok hastalık grubunda görülebileceğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler:
Acil Servis, Elektrolit anormalliği, Erişkin hasta.

(AS)'e başvuran ve elektrolit anormalliği saptanan hastaların özelliklerini belirlemek amacıyla
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