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collapslng from donkey or horse (13.7o/o; n=60), injuries caused by cows (11.9o/o; n=52), donkey or
horse bites (2,1o/o; n=9), horse kicks (6,40/o; n=2B), scorpion bites (10.3o/o; n=45), The prognosis of the
patients were as follows: 75o/o (n=327) were dischargeğ 19o/o (n=B4) were transported to tertiary care
center and 6% (n=25) were hospitallzed, Hospltalizatlon mostly occured to neurosurgery QB%, n=7), to
oıthopaedlcs (2?o/o, n:7), to pedlatrics (24o/o, n=6) and to other seruices (20o/o, n:5). The highest
hospitalization rates were for collapslng from donkey or horse (12/56; 21o/o), scorpion bites (6/45; 13%),

injuries caused by cows G/52; B%) and for snake bites (2/26; B%). The highest transportation rates
occured for snake bites (17/26; 65%), tick bites (10/22; 45o/o) and for collapsing from donkey or horse
(16/56; 29o/o),

Conclusion: Animal related injuries have got significant morbidity among trauma patients in our region.

11 MAYIS 2008 / Salon B
Oturum Başkanları: Levent AvşaroğuIları - Fikret Blldik

s64 - Acil Serviste Hasta YakınIarını Bilgilendirmede. Farklı.Bir Yöntem
okhan Akdur, Seda Özkan, Levent Avşaroğulları, Polat Durukan, Ibrahim Ikizceli
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi AcilTıp Anabilim Dalı, Kayseri

Acil servislere başvuran hastaların yakınlarının bilgilendirilmesi önemli bir sorun olarak karşımıza

çıkmaktadır. Hasta yakınlarını ilk bilgilendirme işlemi çoğunlukla hastaya ilk müdahale eden hekim
tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle acil servislerde hasta yakınlarının girişinin kısıtlandığı
düşünüldüğünde bilgilendirme işlemleri ve hasta takibinde ciddi zorluklar. hatalar yaşanabilmektedir.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda hasta yakınlarının tedavi gören hastalarını takip
etmelerini ve bilgi edinmelerini amaçlayan daha önce ameliyathane ve yoğun bakım hastaları için

uygulanan sisteme entegre olarak acil serviste kuruldu. Sistem için hasta verilerinin anlık girilebildiği bir
program/ hastane bilgi işlem merkezince acil serviste çalışan hekimlerinde görüşleri alınarak oluşturuldu.
programı kullanacak personel eğitildi. Acil serviste bilgisayarın yer aldığı bir birim oluşturuldu. Bekleme
salonuna hasta yakınlarının izleyebilecekieri bir LCD monitör yerleştirilerek bilgisayar sistemine bağlandı.
Acil servise başvuru anından itibaren hasta bilgileri(isim, soy isim baba adı, hastanın takip edildiği acil

birimi), yatış, taburcu, takip gibi değişiklikler sisteme 10'ar dakikalık aralar ile güncellenerek girildi.

Taburcu ve yatan hastaların bilgileri 2 saat süresince monitörde görü|ecek şekilde programlandı. Sisteme
girilen tüm bilgiler bilgi işlem merkezi tarafından kaydedildi. Ayrıca hasta yakınlarını bilgiIendirmek
amacıy|a acil servis işleyişi ile ilgili bir metin hazırlanarak LCD monitöre eş zamanlı olarak aktarıldı. Acil ve
özel durumlar için metin girişinin yapılabildiği ve LCD monitörde akan yazı şeklinde görülen bir kısımda
oluşturuldu.

Bu yöntem ile hasta ve yakınları arasında sürekli bir iletişim ağı oluşturularak, hastaya yönelik gereksiz

kaygıların ortadan kaldırılması ve acil servis çalışanlarının iş yükünün azaltılması, hasta yakınlarının

bekleme süresi içerisinde, hızlı ve pratik olarak, merak ve endişelerinin olabildiğince giderilmesi amaçlandı.

565 - Acil Serviste Hasta Memnuniyeti
İsmail Toğun, Cuma Yıldırım, Nurullah Günay, Selim Bozkurt, Ataman Köse, Rabia Sohbet, Behçet Al

Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
Burdur Devlet Hastanesi
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi
Kayseri Devlet Hastanesi
Muğla Üniversitesi, Fethiye
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Bu çalışmanın amacı; Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine

başvuran hastaların demografik karakterlerini ortaya çıkarmak, hasta memnuniyetini etkileyen faktörleri ve

hasta memnuniyet-memnuniyetsizliği ile ilişkili faktör|eri belirlemektir.

Bu çalışma 1 Kasım 2006 ile 31 ocak 2007 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey AraŞtırma ve

Uygulama Hastanesi Acil Servisine başvuran 16 yaşından büyük 1454 hasta çalışmaya alınmıştır. Iletişim

kurulabilen hastaların demografik bilgileri, bakım özellikleri ve memnuniyetleri hakkında bilgi toplandı. Acil

Servise geliş sebebi, acil serviste kimin tarafından karşılandığı, doktor ve hemşirelerin, tecrübe ve davranıŞ

memnuniyeti, hastanenin teknik donanım ve temizlik durumu memnuniyeti, acil serviste tedavi

tamamlanıncaya kadar geçen süre ile ilgili memnuniyeti, acil serviste tetkik ve tedavisi sürerken hastalığı

ve yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi ile tetkikler için bekleme süresi hakkındaki algllama

memnuniyeti, acil serviste gördüğü tüm bakım ile ilgili memnuniyeti, acil servisten memnun kalmamışsa
memnuniyetsizliğin nedenleri, acil servisten taburcu olduktan sonra izlem konusunda kendisine bilgi veriliP

verilmediği ve bu konudaki memnuniyeti, ileride hastanemiz acil servisini tekrar tercih edip etmeyeceği ve
yakınlarına tavsiye edip etmeyeceği hususlarında hastaya sorular soruldu. İstatistiksel analiz SSPS 13.0

istatistiksel yazılım programı kullanarak yapıldı.

çalışma dönemi boyunca acil servise başvuran 1454 hasta çalışmaya alındı. Hastaların acil servisteki tüm

bakımları hakkında genel memnuniyetleri I027'i (o/o70.2) memnun, 30B'i (o/o2l2) kısmen memnun/
125'nin (o/o8.6) ise memnun olmadığı bulunmuştur. Doktor tecrübe ve davranışı, hemşire tecrübe ve

davranışı, hastane temizlik ve teknik donanım durumu, acil serviste bilgilendirme, acil serviste algılanan
zaman/ tetkik|eri bekleme zamanı/ başvuru zamanı/ acil servis içine alınma şeklinin genel memnuniyet
üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Hastaların genel memnuniyeti ile gelecekte aynı
kuruluşu tercih etme ve tavsiye etme isteği korelasyon göstermiştir. Diğer parametrelerin genel

memnuniyet üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı deği|di.

Sonuç olarak; hasta memnuniyetini en fazla etkileyen faktörün doktor davranışı olduğu tespit edilmiştir.

566 - Acil Hastalar İçin Sevk Zincirine UyulmaIı Mı?
Fatih ozan kahveci
Erzurum Numune Hastanesi

Amaç: Erzurum ili ve çevre illerden hastanemize başvurmadan direk 3. basamak sağlık kuru|uşuna

başvuran acil vakaların değerlendirmesini yapmak.

Metod: 01.01.2007-31.12,2007 tarihleri arasında 3.basamak sağlık kuruluşuna acil olarak başvurmuş ve
daha sonra sevk almaya gelmiş hastaların getirdikleri durum bildirir raporlarındaki veriler SPSS 1i,0
istatistik programına kaydedildi ve geriye dönük bir çalışma planlandı.

Bulgular: 2007 yılında toplam 669 acil vaka sevk zincirine uymadan kendi imkanları yada 112 acil servis
tarafından 3. basamak üniversite hastanesine götürülmüş ve daha sonra sevk almak için hastanemiz acil

servisine başvurmuşlardır. Acil vakaların o/o62,0'sinı (n=415) erkek hastaların oluşturduğu ve o/o44,7'sinin

(n=299) 17-45 yaş arasında olduğu gözlenmiştir.

Vakaların o/o19,0'u(n=B1) düşme, yüksekten düşme, elektrik çarpması gibi travma nedenleriyle, o/oIB,I'i

(n=77) trafik kazası nedeniyle hastaneye başvurmuşlardır. Vakaların o/o15,B'ini (n=106) yumuşak doku
travmaları, o/o7,B'ini (n=52) akut batınlar, 9/o5,B'ini (n=39) kardiak patolojiler, o/o10,5'ini (n=70)

enfeksiyonlar oluştururken, vakaların o/oI0,9'u (n=73) intrakranial patolojiler oluşturmuştur.
Vakaların o/ol,6'sı (n=11) kardiyopulmoner arrest olarak hastaneye götürülmüştür. Yine vakaların o/o.6'sı

(n=4) ise hastaneye başvurduktan sonra kardiyopulmoner arrest olmuştur. Vakaların o/o50,!i (n=335) acil

serv|sten taburcu ediImişken o/o47,7'si (n=319) ilgili servislere yatmıştır. Acil olarak başvuran
hastaların o/o2,Z'si (n=15) acil serviste eksitus olmuştur.
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