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Acil Servise Başvuran Yaşlı Hasta

Elderly Patient in the Emergency Department
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Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2000-2050 yılları 
arasında dünyadaki 60 yaş ve üstü bireylerin sayısının 
üç kat artarak, 600 milyondan iki milyara çıkması bek-
lenmektedir (1). 

İnfeksiyon hastalıkları, içinde bulunduğumuz anti-
biyotik çağında bile, yaşlı hastalarda yaşam kalitesini 
ve beklentisini etkileyen önemli morbidite ve mortalite 
nedenleri arasındadır. İleri yaşlardaki hastalar, bağışıklık 
sistemindeki baskılanma, yaşla gelen fizyolojik ve nö-
rolojik değişiklikler, komorbid hastalıklar, çoklu ilaç kul-
lanımı ve kültürel ve sosyolojik faktörlerin de etkisiyle 
genel popülasyona göre hem infeksiyon hastalıklarına 
karşı daha duyarlı, hem de bu hastalıkları daha ağır ge-
çirme eğilimindedir (2).

Acil servise başvuran yaşlı hasta sayısı gittikçe artış 
göstermektedir. İleri yaştaki hastalarda ateş yanıtının ye-
tersiz olması, hastalık belirti ve bulgularının silikleşmesi 
veya iştah kaybı, konfüzyon, düşme, inkontinans gibi alı-
şılmadık yansımalarının olması, nörolojik bulgularının 
ve/veya komorbid hastalıklarının olması, kendini ifade 
etme güçlüğü gibi sorunlar, özellikle acil servis koşulla-
rında bu hasta grubunda infeksiyon hastalıklarının fark 
edilmesini veya tanı konulmasını güçleştirir (3-5). 

Yaşlı hastalar acil serviste diğer hastalara göre daha 
uzun zaman geçirirler, laboratuvar ve radyolojik tanı 
yöntemleri daha fazla kullanılır, tanıda yanılma ve gecik-
me oranları ve taburculuk sonrası acil servise geri dön-
me oranları daha fazladır (6). 

65 yaş ve üstü akut ateşli hasta grubunda solunum 
yolu infeksiyonları hastaneye başvuru nedeni olarak bi-
rinci sırada yer almakta olup, özellikle pnömoninin mor-
bidite ve mortalite hızları daha genç yaş gruplarına göre 
çok daha yüksektir (7).

Pamukçuoğlu ve arkadaşları (8) da Klimik Dergisi’nin 
bu sayısında, 1.5 yıl içinde bir devlet hastanesinin acil 

servisine  başvuran 65 yaş ve üzeri hasta grubunda, baş-
vuru nedeni olarak infeksiyon hastalıklarının yerini, tanı-
larını ve yatış ve ayaktan tedavi oranlarını irdeliyor. Baş-
vuruların yaklaşık dörtte birini infeksiyon hastalıklarının 
oluşturması, bunlar arasında en sık başvuru nedeninin 
üst ve alt solunum yolu infeksiyonları olması ve hastala-
rın %88'inin ayaktan izlenmiş olması, çalışmanın dikkat 
çekici bulgularını oluşturuyor. 
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