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ÖZET
G i r i ﬂ: Bu çal›ﬂmada acil servise baﬂvuran fiziksel ﬂiddete maruz kalan kad›n olgular›n epidemiyolojik özellikleri
araﬂt›r›ld› ve önleme stratejileri için veri sa¤lanmas› amaçland›.

3

Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi,
Acil T›p Anabilim Dal›, ‹zmir

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2004 - 31 Aral›k 2006 y›llar› aras›ndaki üç y›ll›k zaman diliminde acil servise baﬂvuran
ve hakk›nda adli rapor düzenlenen tüm eriﬂkin kad›n olgular geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Çal›ﬂma kriterlerine uyan 182 olgu saptand›. Yaﬂ ortalamas› 31.7±12.2 bulundu. Olgular›n üçte birinde
(%33.0, n=60), ﬂiddeti uygulayan kiﬂilerin eﬂler oldu¤u belirlendi. Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ ve üzeri gruptaki 16 olgunun en s›k
yabanc› kiﬂilerin ﬂiddetine maruz kald›¤› saptand› (%62.5, n=10). En s›k görülen yaralanma mekanizmas›n›n künt
yaralanma oldu¤u bulundu (%70.9, n=129). Vücut bölgeleri içerisinde ﬂiddetin s›kl›kla baﬂ ve üst ekstremiteye uyguland›¤› saptand› (s›ras›yla %28.6, n=52; %22.5, n=41). On dört olgunun (%7.7) adli raporunda hayati tehlike karar›na
var›ld›¤› belirlendi. Toplam dört olgunun (ateﬂli silahla yaralanan üç olgu ve bir b›çaklanma olgusunun) hayat›n› kaybetti¤i saptand› (%2.2).
S o n u ç: Bölgemizde kad›na yönelik fiziksel ﬂiddet olgular› s›k görülmesine ra¤men, bu olgular›n acil servislere
baﬂvurular› az say›dad›r. Ülkemizde yaralanma paternleri, yüksek riskli gruplar göz önünde tutularak koruyucu stratejiler geliﬂtirilmelidir.
Anahtar sözcükler: Acil servis; kad›n; ﬂiddet.

SUMMARY
Objectives: The aim of this study was to investigate the epidemiological features of women exposed to physical force and provide data in order to develop preventing strategies.
Materials and Methods: The charts of female patients admitted to the emergency department who were composed a forensic report between 2004 and 2006 were evaluated retrospectively.
Results: A total of 182 female patients were found to be eligible for the study. The mean age of the study cases
was 31.7±12.2. Partners proceeded violence in one third of patients (33%, n=60). 10 (62.5%) of 16 patients
over 65 years old were attacked by unfamiliar. Blunt trauma was the most seen injury (70.9%, n=129). The most
traumatized regions were head and upper extremities, respectively (28.6%, n=52; 22.5%, n=41; respectively).
Fourteen cases (7.7%) were assigned to have potentially life threatening injuries and four (2.2%) dead (three of
them were gunshot injuries and one was stabbing).
Conclusion: Although the violence against women is high in our region, emergency department presentations
are low. Strategies for preventing violence should develop by analyzing injury patterns and women under risk.
Key words: Emergency department; woman; violence.
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Giriﬂ
Kad›na yönelik ﬂiddet co¤rafi s›n›r, ekonomik geliﬂmiﬂlik ve
e¤itim düzeyine bak›lmaks›z›n tüm dünyada ve kültürlerde
son derece yayg›n görülen bir olayd›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde yap›lan çal›ﬂmalarda görüﬂülen kad›nlar›n üçte bir ile üçte ikisinin eﬂi taraf›ndan dövüldü¤ü belirlenmiﬂtir.[1-3] Geliﬂmekte
olan ülkelerde bu oran›n daha da yüksek oldu¤u bildirilmektedir.[4,5] Dünya Sa¤l›k Örgütü kad›nlar›n eﬂleri ya da partnerleri taraf›ndan ﬂiddete u¤rama oran›n› %10-69 aras›nda bildirmiﬂtir.[6] ABD’de acil servislere baﬂvuran kad›nlar›n %1130’unun eﬂ ya da partner taraf›ndan yaraland›¤› bildirilmiﬂtir.[7] Ülkemizde kad›na yönelik fiziksel ﬂiddet olgular›n›n acil
servis baﬂvurular› ile ilgili veriler oldukça k›s›tl›d›r.
Bu çal›ﬂmada acil servise baﬂvuran fiziksel ﬂiddete maruz
kalm›ﬂ kad›n olgular›n epidemiyolojik özellikleri araﬂt›r›ld›
ve önleme stratejileri için veri sa¤lanmas› amaçland›.
Gereç ve Yöntem
1 Ocak 2004 - 31 Aral›k 2006 y›llar› aras›ndaki üç y›ll›k zaman diliminde acil servise baﬂvurmuﬂ ve hakk›nda adli rapor
düzenlenmiﬂ 15 yaﬂ ve üzeri kad›n olgular geriye dönük olarak incelendi. Olgular›n adli raporlar› ve dosyalar›ndan çal›ﬂma verilerine ulaﬂ›ld›. Yaralanmaya iliﬂkin veriler, klinik gidiﬂ, eﬂlik eden sorunlar hasta dosyalar›ndan elde edildi.
Çal›ﬂmadan elde edilen tüm veriler, “Statistical Package for
Social Sciences for Windows 11” adl› standart programa kaydedildi ve de¤erlendirmeleri yap›ld›. Say›sal de¤iﬂkenler ortalama ± SD, kategorik de¤iﬂkenler say› ve yüzde olarak
özetlendi.
Bulgular
Çal›ﬂma süresince acil servise baﬂvurmuﬂ ve fiziksel ﬂiddete
u¤rad›¤› belirlenmiﬂ 182 kad›n olgu saptand›. Yaﬂ ortalamas›n›n 31.7±12.2 (aral›k: 15 ve 76) oldu¤u, olgular›n yar›s›n›n
26-45 yaﬂ grubunda oldu¤u, %41.2’sinin (n=75) ev han›m›
oldu¤u belirlendi. Sosyal güvenceleri incelendi¤inde en büyük grubun emekli sand›¤›na (ES) ba¤l› oldu¤u saptand›
(%40.7, n=74) (Tablo 1).
Çal›ﬂmam›zda yaﬂl› grupta (65 yaﬂ ve üzeri) 16 olgu (%8.8)
saptand›. Yaﬂl› olgular›n en s›k yabanc› kiﬂilerin ﬂiddetine maruz kald›¤› belirlendi (%62.5, n=10). Yaﬂl› grupta, dört olguda
ﬂiddeti yapan kiﬂinin hastan›n çocu¤u veya torunu (%25), bir
olguda eﬂi, kalan bir olguda ise bak›c›s› oldu¤u saptand›.
Tüm olgular›n üçte birinde (%33.0, n=60), ﬂiddeti uygulayan
kiﬂilerin kad›nlar›n eﬂleri oldu¤u belirlendi. Olgular›m›z aras›nda önceden tan›mad›¤› yabanc› bir kiﬂinin sald›r›s›na u¤-
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Tablo 1. Olgular›n demografik verileri ve uygulanan ﬂiddetin özellikleri.
Say›

Yüzde

Yaﬂ gruplar›
15-25
26-45
46-65
>65

68
92
9
13

37.4
50.5
4.9
7.2

Meslek
Ev han›m›
Çal›ﬂan
Ö¤renci
Bilinmeyen (saptanamayan)

75
33
30
44

41.2
18.1
16.5
24.2

Sosyal güvence
Emekli Sand›¤›
SSK
Ba¤-Kur
Di¤er

74
63
32
13

40.7
34.6
17.6
7.1

ﬁiddeti uygulayan kiﬂi
Eﬂ
Yabanc› kiﬂi
A¤abey, baba, çocuk (k›z, erkek)
Erkek arkadaﬂ
Di¤er akraba, bak›c›
Bilinmeyen (saptanamayan)

60
32
20
16
5
49

33.0
17.6
11.0
8.8
2.7
26.9

ﬁiddet uygulanan yer
Ev içi
Ev d›ﬂ› (sokak, iﬂ yeri vb.)
Bilinmeyen (saptanamayan)

109
37
36

59.9
20.3
19.8

Toplam

182

100.0

rad›¤›n› belirten kad›n say›s› 32 idi (%17.6). Yüz dokuz olguda (%59.9) ﬂiddetin evin içinde uyguland›¤› tespit edildi
(Tablo 1). Ev d›ﬂ›nda (sokak, iﬂ yeri, e¤lence mekanlar› vb.)
ﬂiddete u¤rad›¤› belirlenen 37 kad›n›n (%20.3) 30’unda
(%81.1) ﬂiddet uygulay›c› yabanc› kiﬂilerdi.
ﬁiddet sonras› oluﬂan yaralanmalar›n, yaralanma tipine göre
ve yaralanman›n oluﬂtu¤u vücut bölgesine göre s›n›flamas›
yap›ld›. En s›k görülen yaralanma tipini, künt travma sonucu
oluﬂan yaralanmalar oluﬂturdu (%70.9, n=129) (Tablo 2). Bu
grup içerisindeki 19 olguda (%10.4) travma sonras› k›r›k geliﬂti¤i saptand›. K›r›klar›n %68.5’i (n=13) ekstremitede,
%21’i (n=4) yüzde, %10.5’i (n=2) kostada oldu¤u saptand›.
Olgular›n 47’sinde (%25.8) kesici-delici tip yaralanma ve bu
olgular içerisindeki 14’ünde (%7.7) ayn› zamanda künt travma da mevcuttu (Tablo 2). Kesici-delici tip yaralanmas› olan
olgular›n 16’s›nda (%34.0) b›çaklanma olay›n›n oldu¤u saptand›. Toplam dört olgudan (%2.2) ateﬂli silah yaralanmas›
iki olguda (%1.1) s›cak su ile oluﬂmuﬂ yan›k tipi yaralanma
mevcuttu (Tablo 2).
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Tablo 2. Olgular›n yaralanma tipine ve yerine göre s›n›flamas›.
Say›

Yüzde

Yaralanma tipi
Künt
Kesici-delici
Künt + kesici-delici
Ateﬂli silah
Künt + ateﬂli silah
Yan›k

129
33
14
2
2
2

70.9
18.1
7.7
1.1
1.1
1.1

Yaralanma yeri
Baﬂ
Boyun
Gövde
Üst ekstremite
Alt ekstremite
Multipl lokalizasyonda yaralanma
Toplam

52
6
11
41
14
58
182

28.6
3.3
6.0
22.5
7.7
31.9
100.0

Yaralanma bölgelerine göre 58 olguda (%31.9) birden fazla
bölgede yaralanma oldu¤u belirlendi. Vücut bölgeleri içerisinde ﬂiddetin s›kl›kla baﬂ ve üst ekstremite bölgesine uyguland›¤› saptand› (s›ras›yla %28.6, n=52; %22.5, n=41) (Tablo 2).
Tüm olgular içinde 14 olgunun (%7.7) adli raporunda hayati
tehlike karar›na var›ld›¤› belirlendi. Bu olgular›n büyük bölümünde (%71.4, n=10) gövde ve boyun bölgesinden kesicidelici alet ve ateﬂli silahla yaralanma sonras› oldu¤u saptand›. Ateﬂli silahla yaralanmas› olan üç (%1.6) ve birden fazla
bölgeden b›çaklanan bir olgunun (%0.6) ölümle sonuçland›¤› saptand›.
Tart›ﬂma
Toplumumuzda kad›nlara yönelik ﬂiddet durumlar› s›k görülmesine ra¤men, bu olgular›n acil servislere baﬂvurular› ve
resmi kay›tlara geçme oranlar› nispeten düﬂüktür. Toplumumuzda özellikle aile içi ﬂiddet kad›nlar taraf›ndan büyük
oranda gizlenmektedir. Bu nedenle acil servislere baﬂvuran
olgular toplumumuzda buzda¤›n›n görünen k›sm›n› oluﬂturmaktad›r. Ülkemizde kad›na yönelik ﬂiddet ile ilgili maalesef
az say›da bilimsel çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n ço¤u
anket ﬂeklinde yap›lm›ﬂ olup, yaralanma tipi ve ﬂekli gibi konular hakk›nda bilgiler içermemektedir.[4,8-10]
H›d›ro¤lu ve arkadaﬂlar›n›n[11] ‹stanbul’da yapt›klar› çal›ﬂmada, çal›ﬂmaya kat›lan kad›nlar›n %40.4’ü eﬂleri taraf›ndan fiziksel ﬂiddete maruz kald›klar›n› belirtmiﬂ, %76.7’si ise çocuklar›na fiziksel ﬂiddet uygulad›klar›n› ifade etmiﬂtir. Baz›
çal›ﬂmalarda fiziksel ﬂiddete maruz kalan kad›nlar›n ruhsal
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ve di¤er sa¤l›k sorunlar›nda bir art›ﬂ oldu¤una dikkat çekilmektedir.[10,11] Tokdemir ve arkadaﬂlar›n›n[12] yapt›¤› çal›ﬂmada, eﬂi taraf›ndan fiziksel ﬂiddete u¤ram›ﬂ kad›nlar›n %66’s›n›n 25-45 yaﬂ grubunda oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda
da bu yaﬂ gruplar› aras›nda fiziksel ﬂiddet olgular›n›n daha
fazla oldu¤u belirlenmiﬂtir. Vahip ve arkadaﬂlar›n›n[10] yapt›¤›
bir çal›ﬂmada, genç yaﬂ›n, alkol kullanan eﬂ ve kaynana ile
ayn› evde yaﬂaman›n eﬂ ﬂiddetine maruz kalma riskini anlaml› derecede art›rd›¤› bulunmuﬂtur. Sivas’ta yap›lan bir çal›ﬂmada kad›nlar›n %40.7’sinin aile içi ﬂiddete maruz kald›klar›n›, bunlar›n %91’inin eﬂi, %19.7’sinin eﬂinin yak›nlar› taraf›ndan kendilerine ﬂiddet uyguland›¤›n› belirlemiﬂtir.[4] Adanada eﬂi taraf›ndan fiziksel ﬂiddet uygulanm›ﬂ kad›nlarda yap›lan bir çal›ﬂmada, olgular›n %39’unun 20-30 yaﬂ grubunda,
%62.5’inin ilkokul mezunu, %64’ünün ev han›m› oldu¤u,
%47.8’inin evlili¤in ilk ay›nda ﬂiddete maruz kald›¤› ve
%18.7’sinin de ﬂiddet sonras› hayati tehlikeye maruz kald›klar› saptanm›ﬂt›r.[13]
Kad›na fiziksel ﬂiddet uygulayan kiﬂilerin ço¤unlukla, bilinmeyen, tan›nmayan yabanc›lardan çok kad›n›n bildi¤i, tan›d›¤›, güvendi¤i erkekler oldu¤u bildirilmiﬂtir.[14] Ülkemizde kad›na yönelik ﬂiddet eylemlerinin s›kl›kla aile içinde gerçekleﬂti¤i ve ﬂiddet eylemini gerçekleﬂtiren kiﬂinin de ço¤u zaman
eﬂ oldu¤u bilinmektedir.[6,11] Çal›ﬂma grubumuzda da eﬂlerin
uygulad›klar› fiziksel ﬂiddet olgular› tüm olgular›n üçte birini
oluﬂturmuﬂtur. Kad›nlara yönelik ﬂiddet olaylar› pek çok ülkede her ›rk, s›n›f, etnik ve kültürel grupta ortaya ç›kabilmektedir. Ülkemiz de halen eﬂ taraf›ndan uygulanan ﬂiddetin bir dereceye kadar do¤al say›lmas› ve ataerkil aile yap›s›n›n bir sonucu olarak görülmesi sorunun temel nedenlerindendir.
‹ n g i l t e r e’de 65 yaﬂ üstü yaﬂl›lar›n %5’inden fazlas›n›n ailesinden birisi ya da yak›n akrabas› taraf›ndan sözel, %2’sinin fiziksel, %2’sinin de ekonomik olarak kötü muamele gördü¤ü
saptanm›ﬂt›r.[15] Ülkemizde son y›llarda yaﬂl›lara yönelik zarar
verme amac›yla yap›lan ﬂiddet eylemlerinin ve bu eylemler
sonuçu ölüm oranlar›n›n artt›¤› bildirilmiﬂtir.[16] Çal›ﬂmam›zda
65 yaﬂ ve üstü grubumuzda ﬂiddete maruz kalma oranlar›nda
hafif bir art›ﬂ dikkati çekmektedir. Bu olgular›n s›kl›kla h›rs›zl›k-gasp amac› ile ﬂiddete maruz kald›¤› gözlenmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada fiziksel ﬂiddete maruz kald›¤›n› belirten olgular
ile acil hekimi taraf›ndan ﬂüphelenilip ﬂiddete maruz kald›¤›
düﬂünülen adli olgular araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Hasta taraf›ndan gizlenen ve acil hekiminin de ﬂüphe etmedi¤i olgular›n atlanm›ﬂ
olmas› olas›d›r. Çal›ﬂma grubunun say› olarak s›n›rl› olmas›
ve verilerin geriye dönük elde edilmesi çal›ﬂman›n k›s›tl› yönleridir. Konu hakk›nda güçlü verilere ulaﬂmak için çok merkezli ve daha büyük çapl› araﬂt›rmalara ihtiyaç vard›r.
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Sonuç
Acil servise baﬂvuruda bulunan olgular aras›nda yap›lan bu
çal›ﬂmada, kad›nlara uygulanan ﬂiddetin büyük oranda aile
içi oldu¤unu ve eﬂler taraf›ndan uyguland›¤› belirlenmiﬂtir.
Ayr›ca yaﬂl›lar›n tan›mad›klar› yabanc› kiﬂilerin ﬂiddetine daha fazla maruz kald›¤› saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma grubumuzda
s›kl›kla birden fazla bölgede yaralanma oluﬂtu¤u ve künt yaralanma tiplerine daha s›k rastland›¤› saptanm›ﬂt›r.
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