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Özet

Summary

Amaç: Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Eriﬂkin Acil Servisine baﬂvuran, romatolojik ﬂikayetleri ya da romatolojik hastal›k tan›lar› olan olgular›n en s›k baﬂvuru nedenleri ve demografik özelliklerinin irdelenmesi.
Yöntem: ﬁubat 2012 ile ﬁubat 2013 tarihleri aras›ndaki bir y›ll›k
sürede acil servise baﬂvuran romatolojik hastalar›n demografik verileri hastalar›n elektronik dosyalar› incelenerek elde edildi.
Bulgular: Bu süreçte acil servise baﬂvuran ve dahiliyeye konsülte edilen 3600 hastan›n 51’i (%1.7) romatolojik hastal›klarla ilgili yap›lan
konsültasyonlard›r. Konsülte edilen hastalar›n 33’ü (%64.7) kad›n,
18’i (%35.3) erkek ve hastalardan 8’i (%15.8) 65 yaﬂ üstü geriatrik
grupta saptanm›ﬂt›r. Hastalarda en s›k gözlenen 5 majör baﬂvuru
semptomlar› eklemlerde a¤r›, yayg›n vücut a¤r›s›, halsizlik-genel durum bozuklu¤u, nefes darl›¤› ve ateﬂtir. Baﬂvuran hastalar›n 16’s›
(%31.3) romatoid artrit, 5’i (%9.8) Behçet hastal›¤›, 5’i (%9.8) sistemik lupus eritematozus, 6’s› (%9.8) vaskülit, 3’ü (%5.8) ankilozan
spondilit, 3’ü (%5.8) Ailevi Akdeniz Ateﬂi tan›l› hastalard›r. Alt› hastan›n ise bilinen romatolojik hastal›k tan›s› olmay›p artrit bulgular› ile
konsülte edilmiﬂtir. En s›k konsültasyon istenen 5 neden; romatolojik
hastal›k aktivasyonu, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, nötropeni ve
ateﬂtir. Otuz bir (%67.8) hasta acil serviste ikinci bölüm taraf›ndan
de¤erlendirilmiﬂtir. En s›k ek konsültasyon enfeksiyon (n=13, %42)
ve gö¤üs hastal›klar›ndan (n=6, %19) istenmiﬂtir. Konsülte edilen
hastalar›n 14’ünde (%27.4) hipertansiyon, diyabetes mellitus, kronik
renal yetmezlik, hiperlipidemi gibi en az bir kronik yandaﬂ hastal›k
saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n 36’s› (%76) hospitalize edilmiﬂ olup 15
(%24) hastan›n ise tedavileri düzenlenip taburcu edilmiﬂtir. Romatoloji ad›na yat›r›lan 36 hastan›n 35’i tedavileri tamamland›ktan sonra
taburcu edilmiﬂ, bir hasta yat›ﬂ› s›ras›nda eksitus olmuﬂtur.
Sonuç: Acil servise baﬂvuran romatolojik hastalar›n s›kl›¤› onkoloji,
gastroenteroloji, nefroloji gibi di¤er dahili bölümlere göre daha az olmakla beraber son y›llarda hastal›klar›n tan›nmas› ve kuvvetli immünsüpresif tedavilerin artmas› ile say› giderek artmaktad›r. Baﬂvurular›n
büyük ço¤unlu¤unda, immünsüpresif tedavilere ba¤l› enfeksiyöz nedenler ve hastal›k aktivasyonlar› ön plandad›r. Acil servise baﬂvuran
romatolojik hastal›klarda hastaneye yat›ﬂ oranlar› yüksektir.

Objective: To examine the causes and demographic characteristics of the patients, admitted to Uluda¤ University Medical Faculty
Emergency Department with rheumatologic diseases and rheumatic complaints.
Methods: Demographic data of the patients were obtained by
examining the electronic files of the emergency department, in
the one year period between February 2012 and February 2013 .
Results: Total 3600 patients that admitted to emergency internal
medicine room, 33 female, 18 male total 51 patients (1.7%) were
associated with rheumatic diseases. Eight patients (15.8%) were
over 65 years. The most frequently observed five symptoms were
joint pain, diffuse body pain, fatigue, dyspnea and fever. Diagnosis
of the patients were; 16 (31.3%) rheumatoid arthritis, 5 (9.8%)
Behçet’s disease, 5 (9.8%) systemic lupus erythematosus, 6 (9.8%)
vasculitis, 3 (5.8%) ankylosing spondylitis and 3 (5.8%) familial
Mediterranian fever. Six patients were consulted with the symptoms
of arthritis. The most common 5 reasons for consultation were
rheumatologic disease activity, pneumonia, urinary infection, neutropenia and fever. Thirty-one (67.8%) patients in the emergency
department were evaluated by the second department. The most
common additional consultations were requested from infection
(n=13, 42%) and respiratory disease departments (n=6, 19%).
Hypertension, diabetes mellitus, chronic renal failure or hyperlipidemia has been identified in 14 (27.4%) patients as the second
chronic comorbid disease. Thirty-six (76%) patients were hospitalized and 15 (24%) patients were discharged. Exitus was observed in
one patient during hospitalization.
Conclusion: The incidence of rheumatic diseases that admitted
to the emergency departments are less than the other internal
medicine departments such as oncology, gastroenterology or
nephrology. In recent years, with the recognition of rheumatic
diseases and higher number of immunosuppressive therapies,
rheumatic diseases are increasing in emergency departments.
Infections and disease activity are the most common causes of
admission. Hospitalization ratios are high in patients with rheumatic diseases from the emergency unit. .
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Acil servis her türlü acil hasta ve yaral›n›n bak›ld›¤›, 7
gün 24 saat hizmet sunan ve hastanelerin vitrini olarak kabul edilen bir birimdir. Acil servise baﬂvuran hastalar›n
branﬂ seçme gibi bir lüksü olmad›¤›ndan bu hastalar›n tan›
ve tedavisinde disiplinler aras› yaklaﬂ›m önemlidir.[1] Bu nedenle acil servisler konsültasyona en s›k ihtiyaç gösteren
bölümlerdendir.[2]

vermektedir. Y›ll›k yaklaﬂ›k 45.000 hasta acil servis hizmeti almaktad›r. ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› 18 yaﬂ ve
üstü hastalara hizmet vermektedir, bilim dallar›na ayr›lm›ﬂt›r ve romatoloji bilim dal› da bunlardan biridir. Romatoloji klini¤i 14 kiﬂilik servisiyle yatakl› ve günlük ortalama 120-150 civar›nda hastaya da ayaktan poliklinik
hizmeti vermektedir.

Konsültasyon hastadan birinci derecede sorumlu hekimin, hasta izlemi s›ras›nda de¤iﬂik uzmanl›k alanlar›n›n
görüﬂ ve uygulamalar›na gereksinim oldu¤una karar vermesi durumunda ya da hastan›n iste¤i üzerine baﬂka bir uzmanl›k dal›ndan meslektaﬂ›na dan›ﬂmas› olarak tan›mlanmaktad›r.[3]

Çal›ﬂmam›zda 20.02.2012 ile 20.02.2013 tarihleri aras›ndaki bir y›ll›k sürede acil servise baﬂvuran romatolojik
hastalar›n verileri incelendi. Bu süreçte acil servise baﬂvuran ve iç hastal›klar›na konsülte edilen 3600 hastan›n 51’i
(%1.7) romatolojik hastal›klarla ilgili yap›lan konsültasyonlard›r. Konsülte edilen bu hastalar›n yaﬂ ortalamas›
48.3’ü (%64.7) kad›n, 18’i (%35.3) erkek ve bu hastalardan 8’i (%15.8) 65 yaﬂ üstü geriatrik grupta saptanm›ﬂt›r.
Hastalarda en s›k gözlenen baﬂvuru semptomlar› eklemlerde a¤r›, yayg›n vücut a¤r›s›, halsizlik-genel durum bozuklu¤u, nefes darl›¤› ve ateﬂtir (Tablo 1).

Romatolojik bir hastal›k tan›s› olan kiﬂi, kronik hastal›¤›nda alevlenme veya ortaya ç›kan yandaﬂ problemler nedeni ile acil servise baﬂvurmaktad›r. Romatolojik problemi
olan hastalar mevcut hastal›klar›n›n do¤rudan neden oldu¤u a¤r›, döküntü, artrit, oral aft, genital aft; dolayl› olarak
neden oldu¤u metabolik, nefrolojik, hematolojik, enfeksiyöz hastal›klar ve immünsupresif tedavinin yol açt›¤› febril
nötropeni, genel durum bozuklu¤u, ilaç toksisitesi gibi sebeplerle acil servise baﬂvurmakta ve ilgili bölümlere konsülte edilmektedirler.[4] Bir k›s›m hasta da romatolojik hastal›¤›ndan ba¤›ms›z nedenlerle karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada bir üniversite hastanesi acil servisine bir
y›ll›k sürede baﬂvuran ve romatoloji konsültasyonu yap›lan
eriﬂkin hastalar›n yaﬂ, cinsiyet, dahili bölüm konsültasyonlar›, en s›k baﬂvuru semptomlar›, en çok konulan tan›lar ve
hastaneye yat›ﬂ oranlar› incelenmiﬂtir. Romatolojik hastal›klar›n son y›llarda fark›ndal›¤›n›n artmas› ile say›s› giderek artacak acil servis baﬂvurular› gözden geçirilmiﬂtir.

Gereç ve Yöntem
ﬁubat 2012 – ﬁubat 2013 tarihleri aras›ndaki bir y›ll›k
sürede acil servise baﬂvuran romatolojik hastalar›n epidemiyojik verileri, takip eden bölümler, acile baﬂvurma sebepleri, romatoloji konsültasyonu istenme sebepleri,
konsültasyon süreçleri ve sonuçlar›, hastaneye yat›ﬂ ve
mortalite oranlar› hastay› de¤erlendiren iç hastal›klar›
araﬂt›rma görevlileri taraf›ndan çal›ﬂma formuna kay›t
edildi. Veriler geriye dönük olarak hastalar›n elektronik
dosyalar› ve kay›t formlar› incelenerek elde edildi. Çal›ﬂma sonunda formlar SPSS program›na (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kay›t edilerek istatistiksel olarak de¤erlendirildi. Bu bir y›ll›k gözlemsel ve kesitsel araﬂt›rmada
veriler ortalama ve yüzde oranlar› ile belirtildi.

Bulgular
Üniversite hastanemizde Acil T›p Anabilim Dal› travma haricinde sadece eriﬂkin (≥18 yaﬂ) hastalara hizmet

Baﬂvuran hastalar›n 16’s› (%31.3) romatoid artrit,
6’s› (%11.7) vaskülit, 5’i (%9.8) Behçet hastal›¤›, 5’i
(%9.8) sistemik lupus eritematozus (SLE), 3’ü (%5.8) ankilozan spondilit (AS), 3’ü (%5.8) ailevi Akdeniz ateﬂi, 3’ü
(%5.8) skleroderma tan›l› hastalard›r. Alt› hasta henüz tan› almam›ﬂ olmakla beraber artrit bulgular› ile konsülte
edilmiﬂtir (Tablo 2).
En s›k konsültasyon istenme nedenleri; eklemlerde
a¤r›, yayg›n vücut a¤r›s›, ﬂiﬂlik, romatolojik hastal›k aktivasyonu gibi enfeksiyon d›ﬂ› nedenler (n=27, %53) ile
pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu (‹YE), nötropeni, ateﬂ
gibi enfeksiyoz nedenler olmuﬂtur (n=24, %47). Romatoid artrit tan›l› 16 hastan›n acil servis baﬂvuru tan›lar›
Tablo 3’te s›ralanm›ﬂt›r.
Romatoid artrit d›ﬂ›ndaki romatolojik hastal›klardan
vaskülit tan›l› 6 hastadan 3’ü vaskülite ba¤l› cilt döküntüsü, 2’si pnömoni (1 Takayasu, 1 granülamatozlu polianjiitis) ve 1 olgu da mikroskopik polianjiitis - alveolar hemoraji tan›s› ile konsülte edilmiﬂtir. Sistemik lupus eritematozuslu 5 hastan›n 3’ü üst solunum yolu enfeksiyonu,
pnömoni, ‹YE gibi enfeksiyöz bir nedenle, biri SLE’nin
nörolojik tutulumu, biri de lupus nefriti tan›s› ile; Behçet

Tablo 1. Hastalar›n majör baﬂvuru semptomlar›.
Majör baﬂvuru semptomu

Say›

(%)

Eklem a¤r›s›, yayg›n vücut a¤r›s›

16

(31.3)

Ateﬂ yüksekli¤i

9

(17.6)

Nefes darl›¤›

6

(11.7)

Halsizlik-genel durum bozuklu¤u

6

(11.7)

Cilt bulgular› (döküntü, aft, ülser vs.)

5

(9.8)

Kar›n a¤r›s›

3

(5.8)
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tan›l› 5 hastan›n 3’ü hastal›k aktivasyonu, biri pulmoner
tutulum, biri de derin ven trombozu ile taraf›m›zca de¤erlendirilmiﬂtir. Ankilozan spondilit, skleroderma, dermatomiyozit tan›l› birer hasta da enfeksiyöz nedenlerle
acil servise baﬂvurmuﬂlard›r. Bu veriler bize romatolojik
hastal›klarda enfeksiyöz nedenlerle acil servise baﬂvurular›n s›k oldu¤unu göstermiﬂtir. Otuz bir (%67.8) hasta acil
serviste ikinci bir bölüm taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂtir.
En s›k ek konsültasyon enfeksiyon (n=13, %42) ve gö¤üs
hastal›klar›ndan (n=6, %19) istenmiﬂtir. Konsülte edilen
hastalar›n 14’ünde (%27.4) hipertansiyon, diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezli¤i, hiperlipidemi gibi en az
bir kronik yandaﬂ hastal›k saptanm›ﬂt›r.
Konsülte edilen tüm hastalara kan say›m›, biyokimya,
idrar tahlili, elektrokardiyografi, Akci¤er grafisi gibi bazal tetkiklerin yan›nda gereklilik halinde ek tetkikler de
istenmiﬂtir. En s›k istenen ek tetkikler periferik yayma,
kanama parametreleri (PT, aPTT, INR), arteriyel veya
venöz kan gaz›, kardiyak enzimler gibi kan tetkikleri ile;
abdominal ultrasonografi ve bilgisayarl› tomografi gibi
görüntüleme yöntemleri olmuﬂtur.
Romatoloji taraf›ndan görülen hastalara en s›k a¤r›
palyasyonu, ilaç ve s›v› tedavileri (n=18, %35.2) yan›nda
enfeksiyöz nedenlerle baﬂvuranlarda antibiyoterapi, destek tedavi (n=16, %31.3) uygulanm›ﬂt›r. ‹ki hastada kan
ürünleri transfüzyonu, bir hastada torasentez ihtiyac› olmuﬂtur, 13 hastada ise (%25.4) acil serviste herhangi bir
tedavi uygulanmam›ﬂt›r.
Acil serviste de¤erlendirilen hastalar›n 32’si (%89) romatoloji, 4’ü (%11) di¤er dahili bölüm kliniklerine (2 enfeksiyon, 1 gö¤üs, 1 reanimasyon ) yat›r›lm›ﬂ, 15 (%24)
hastan›n ise tedavileri düzenlenip taburcu edilmiﬂtir. Romatoloji ad›na yat›r›lan 32 hastan›n 11’i ( %34.3) klinikte yer olmad›¤› için d›ﬂ kliniklere yat›r›l›p takiplerde yer
aç›l›nca klini¤e çekilmiﬂtir. Yat›r›lan hastalar›n 31’i tedavileri tamamland›ktan sonra taburcu edilmiﬂ, bir hasta
yandaﬂ sistemik hastal›klar› sebebiyle eksitus olmuﬂtur.

Tart›ﬂma
Acil servislere baﬂvuran hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda dahili bölümleri ilgilendiren sorunlar ön plandad›r.
Hastalar›n yaklaﬂ›k %30’unda konsültasyon istemeyi gerektiren bir dahili sorun saptanm›ﬂt›r. En geniﬂ hastal›k
grubunu kapsayan ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› hastalar
için en çok konsültasyon istenen bölümdür.[5] Yap›lan de¤iﬂik çal›ﬂmalara göre acil servislerde iç hastal›klar› konsültasyonu istenme oran› %10-20 aras›nda de¤iﬂmektedir.[6,7] 01.12.2012 ile 01.01.2013 tarihleri aras›ndaki bir
ayl›k sürede Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Acil Servisine baﬂvuran ve iç hastal›klar› konsültasyonu yap›lan
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267 hasta de¤erlendirildi¤inde en s›k konsültasyon istenen bölümlerin s›ras›yla onkoloji (n=68, %25), gastroenteroloji (n=66, %24) ve nefroloji (n=62, %23) oldu¤u görülmüﬂtür. Romatoloji konsültasyonu istenme oranlar›
(n=5, %2) oldukça düﬂük saptanm›ﬂt›r. Romatoloji di¤er
iç hastal›klar› disiplinlerine oranla daha az acili olan bir
branﬂt›r. Ancak süratli giriﬂim gerektiren klinik durumlar
bu disiplinde de bulunmaktad›r.
Romatizmal hastal›klar›n bir k›sm› kas-iskelet sistemi
bulgular›yla ortaya ç›karken, bir k›sm› da sistemik hastal›k tablosu ﬂeklinde görülür. Bilinen romatizmal hastal›klar›n say›s› 100’ü aﬂmaktad›r. Ço¤u kronik seyirlidir, akut
ataklar ve remisyonlar ﬂeklinde seyir gösterebilir. Çok
farkl› klinik tablolarla kendini gösteren bu grup hastal›klarda kronisite, klinik de¤iﬂkenlik, alevlenmelerle seyir,
tedaviye yan›t, hastan›n yaﬂam kalitesi ve özürlülük derecesi farkl›l›klar gösterir.[8] Romatoloji Türkiye’de son y›llarda h›zla geliﬂmekte olan bir bilim dal›d›r. Birkaç hastal›k d›ﬂ›nda henüz geniﬂ çapl› epidemiyolojik çal›ﬂmalar
yap›lmam›ﬂ olmas›na karﬂ›n Türkiye’de 150.000 romatoid artrit ve 400.000 spondilit hastas›n›n oldu¤u tahmin
edilmektedir. Amerika Birleﬂik Devletlerinde de birinci
basamakta görülen her yedi hastadan biri, kas-iskelet sistemi yak›nmalar›yla hekime baﬂvurmaktad›r.[9]
Tablo 2. Romatolojik hastal›klar›n da¤l›m›.
Romatolojik hastal›klar

Say›

(%)

Romatoid artrit

16

(31.3)

Vaskülit

6

(11.7)

Sistemik lupus eritamatozus

5

(9.8)

Behçet hastal›¤›

5

(9.8)

Ankilozan spondilit

3

(5.8)

Ailevi akdeniz ateﬂi

3

(5.8)

Skleroderma

3

(5.8)

Rabdomiyoliz

2

(3.9)

Dermatomiyozit

1

(1.9)

Gut

1

(1.9)

Di¤er (artrit bulgular› ile)

6

(11.7)

Tablo 3. Romatoid artritli hastalarda acil servis baﬂvuru tan›lar›.
Tan›

Say›

(%)

7

(43.6)

Enfeksiyonlar (‹YE, pnömoni, ÜSYE, gastroenterit vs.)

6

(37.5)

Plevral efüzyon

1

(6.3)

‹laç toksisitesine ba¤l› miyelosupresyon

1

(6.3)

Metotreksat intoksikasyonu

1

(6.3)

Romatoid artrit aktivasyonu

‹YE: ‹drar yolu enfeksiyonu, ÜSYE: Üst solunum yolu enfeksiyonu

Gürsoy V ve ark. Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir y›ll›k sonuçlar

Bizim çal›ﬂmam›zda romatolojik hastal›klardaki acil
servise baﬂvuru s›kl›¤› de¤erlendirilmiﬂ ve di¤er dahili
bölümlere göre romatoloji hastalar›n›n verileri, en s›k
baﬂvuru nedenleri, konsültasyonla iliﬂkili özellikleri irdelenmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda baﬂvuran hastalar cinsiyetlerine göre de¤erlendirildi¤inde kad›n hastalar›n poliklinikteki baﬂvurulara benzer ﬂekilde yaklaﬂ›k 2 kat fazla oldu¤u görülmüﬂtür.
Yaﬂ gruplar›na göre büyük ço¤unlu¤un genç eriﬂkin ve orta yaﬂ grubunda oldu¤u belirlenmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda 51
hastan›n sadece 8’i (%15.8) 65 yaﬂ üstü geriatrik grupta
saptanm›ﬂt›r. Türkiye’de yap›lan de¤iﬂik çal›ﬂmalara göre
acil servise baﬂvuran hastalar›n en s›k orta yaﬂ (40-65 yaﬂ)
grubu oldu¤u bilinmektedir.[10,11] Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Acil Servisinde yap›lan bir çal›ﬂmaya göre baﬂvuran
hastalar›n yaﬂ ortalamas› 44.9±19.0 (43;18-97) y›ld›r.[12] Fakat iç hastal›klar› konsültasyonu istenen grubun yaﬂ ortalamas› 60.1±18.1 (62; 18-97) y›l ve 65 yaﬂ ve üstü hasta say›s› 253’dür (%46.3). Kellett ve ark.’n›n[13] ‹rlanda’da, Duckitt ve ark.’n›n[14] Avrupa çap›nda yapt›¤› araﬂt›rmada acil
dahili servislere baﬂvuran hastalar›n yaﬂ ortalamas›n› s›ras›yla 68 ve 67 y›l oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda acil servise baﬂvuran romatolojik hastalarda yaﬂ ortalamas› 48 olarak sonuçlanm›ﬂt›r. Bu da bize romatolojik hastal›klardaki yaﬂ ortalamas›n›n di¤er dahili bölümlere göre
daha düﬂük oldu¤unu göstermiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda romatolojik hastalarda en s›k gözlenen
baﬂvuru semptomlar›n›n eklemlerde a¤r›, yayg›n vücut
a¤r›s›, halsizlik-genel durum bozuklu¤u, nefes darl›¤› ve
ateﬂ oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Duckitt ve ark.’n›n[14] çal›ﬂmas›nda ise acil dahili servislere al›nan hastalar›n en s›k nefes darl›¤›, gö¤üs a¤r›s›, kar›n a¤r›s›, genel durum bozuklu¤u ve ateﬂ nedeniyle baﬂvurdu¤u belirtilmiﬂtir.
Romatoid artrit (n=16, %31.3) romatolojik hastal›klar
aras›nda acile en s›k baﬂvuran hasta grubunu oluﬂturmaktad›r. Romatoid artrit aktivasyonu (n=7, %43.6) ve enfeksiyonlar (n=6, %37.5) ‹YE, pnömoni, ÜSYE, gastroenterit en önemli baﬂvuru nedenleridir. Vaskülit (n=6, %11.7),
SLE (n=5, %9.8), Behçet hastal›¤› (n=5, %9.8) acil servise
baﬂvurularda romatoid artrit hastalar›n› takip etmektedir.
En s›k konsültasyon istenme nedenleri; eklemlerde
a¤r›, yayg›n vücut a¤r›s›, ﬂiﬂlik, romatolojik hastal›k aktivasyonu gibi enfeksiyon d›ﬂ› nedenler (n=27, %53) ile
pnömoni, ‹YE, nötropeni, ateﬂ gibi enfeksiyöz nedenler
olmuﬂtur (n=24, %47). Taﬂdelen ve ark.[15] çal›ﬂmas›nda
enfeksiyon hastal›klar› nedeniyle acile baﬂvuranlar aras›nda s›ras›yla ÜSYE, üriner sistem enfeksiyonlar›, akut gastroenterit, alt solunum yolu enfeksiyonlar› ve yumuﬂak
doku enfeksiyonlar› ilk beﬂ s›rada yer almaktad›r. Söz konusu hastal›klar›n toplumda s›k görüldü¤ü de göz önüne
al›n›nca, bu durum beklenen bir sonuç olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r.

Hastalar acil servislerden ço¤unlukla taburcu olmakta, bir k›sm› ilgili bölümlere yatmakta, bir k›sm› da sevk
edilmekte veya acil serviste hayat›n› kaybetmektedir. Acil
servislerden taburcu oranlar› Dokuz Eylül ve Akdeniz
Üniversitesi T›p Fakültesi Acil T›p Anabilim dallar›n›n
yapt›klar› çal›ﬂmalara göre %81-87 aras›ndad›r.[6,10,16] Bizim acil servisimizde romatoloji hastalar›nda taburcu
oran› %24; yat›ﬂ oran› %76’d›r. Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi, Acil T›p Anabilim Dal›n›n çal›ﬂmas›nda iç hastal›klar› konsültasyonu istenen 546 hastan›n ise %45’i
(246) hastaneye yatm›ﬂt›r. Dolay›s›yla hastaneye yatan
yaklaﬂ›k her iki hastadan birini (%51.8) iç hastal›klar›
doktoru görmüﬂ, gördü¤ü her üç hastadan birinin de
(%34-162 hasta) iç hastal›klar› servislerine (yo¤un bak›m
dahil) yat›ﬂ gereklili¤ini belirtmiﬂtir.[1]
Acil servisler iç hastal›klar› araﬂt›rma görevlileri ve uzmanlar› için hasta çeﬂitlili¤i ve acil dahili sorunlara yaklaﬂ›m aç›s›ndan önemli birimlerdir. Acil servislerde iç hastal›klar› konsültasyonu istenen hastalar›n profillerinin
belirlenmesi, bu uzmanl›k dal›nda eleman yetiﬂtiren kurumlarda e¤itim programlar›n›n ﬂekillenmesinde, yatak
kapasitesinin belirlenmesinde ve sa¤l›k hizmet kalitesinin
art›r›lmas›nda faydal› olacakt›r. Bizim çal›ﬂmam›za benzer çal›ﬂmalar 2. basamak acil servislerde yap›labilirse romatolojik hasta profili daha hafif ve hastaneye yat›ﬂ oranlar› daha düﬂük ç›kabilir.
Acil servise baﬂvuran romatolojik hastalar›n s›kl›¤› di¤er dahili bölümlere göre daha az olmakla beraber son
y›llarda hastal›klar›n tan›nmas› ve immünsüpresif tedavilerin artmas› ile say› giderek artacakt›r. Baﬂvurular›n büyük ço¤unlu¤unda hastal›k aktivasyonu veya immünsüpresif tedavilere ba¤l› enfeksiyöz nedenler ön plandad›r.
Üniversite hastanesi acil servisine baﬂvuran romatolojik
hastal›klarda hastaneye yat›ﬂ oranlar› yüksek, mortalite
oldukça düﬂüktür.
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