
 https://doi.org/10.29399/npa.25077

57

Arch Neuropsychiatry 2021;58:57−62
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Alkol Bağımlılığı Hastalarında Taburculuk Sonrası İlk Altı Ay İçindeki Tekrar 
Yatış Oranları ve Nedenleri
Readmission Rates and Causes Within The First Six Months After Discharge in Patients with 
Alcohol Addiction

Bahadır GENİŞ1 , Behçet COŞAR2 , Zehra ARIKAN2

1Çaycuma Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Zonguldak, Türkiye 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Introduction: Readmission rates are an important criterion that 
evaluates the quality of treatment and care. In this study, it was aimed to 
determine the rates of readmission and variables predicting readmission 
in patients with alcohol addiction.

Methods: The study sample consisted of 264 alcohol addiction patients 
with recurrent admissions between 2005–2017 at the Gazi University 
Hospital Alcohol and Drug Addiction Clinic. In the study, ICD-10 
diagnostic classification was used. The differences between the medical 
comorbidity and psychiatric comorbidity of the patients during the first 
and second admissions were analyzed.

Results: The average age of the study sample was 51.45±12.04 and 89% 
(n=235) were male. In the second admission, the comorbid headaches 
(p=0.001), psychotic symptoms (p=0.013), anxiety disorder (p=0.003) 
and substance addiction (p=0.027) were significantly higher, and the 

length of hospital stay was shorter. In the first six months, 24.2% (n=64) 
of the sample was accepted again. While the comorbidity of anxiety 
disorder increased the risk of readmission within six months 2.2-fold 
(OR=2.240; p=0.031), the short duration of hospitalization (less than 35 
days) increased the risk of readmission 2-fold (OR=0.492; p=0.026).

Discussion: Patients with a short hospital stay have an increased risk 
of readmission within the first 6 months after discharge. Policies that 
reduce the length of hospital stay in health services should be reviewed. 
However, it is noteworthy that in the second admission of patients with 
alcohol dependence, the diagnosis of drug addiction is added. To prevent 
this, issues related to substance abuse prevention should be addressed 
during the treatment stages of alcohol dependence.

Keywords: Alcohol addiction, patient readmission, headache, length of 
stay, substance addiction, anxiety disorders

ABSTRACT

Amaç: Tekrar yatış oranları, tedavi ve bakım kalitesini değerlendiren 
önemli bir kriterdir. Bu çalışmada alkol bağımlılığı olan hastalarda tekrar 
yatış oranlarının ve tekrar yatışı öngören değişkenlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Hastanesi Alkol 
ve Madde Bağımlılığı Kliniğinde 2005–2017 yılları arasında tekrarlayan 
yatışı olan 264 alkol bağımlılığı hastası oluşturmuştur. Çalışmada, ICD-10 
tanı sınıflandırması kullanıldı. Birinci ve ikinci yatış sırasında hastaların 
tıbbi eştanı ve psikiyatrik eştanısı arasındaki farklar analiz edildi.

Bulgular: Çalışma örnekleminin yaş ortalaması 51,45±12,04 idi ve %89’u 
(n=235) erkekti. İkinci yatışta eşlik eden baş ağrıları (p=0,001), psikotik 
semptomlar (p=0,013), anksiyete bozukluğu (p=0,003) ve madde 
bağımlılığı (p=0,027) anlamlı olarak daha yüksekti ve hastanede kalış 

süresi daha kısaydı. İlk altı ayda, örneklemin %24,2’sinin (n=64) tekrar 
yatışı yapıldı. Anksiyete bozukluğunun birlikteliği altı ay içinde tekrar 
yatış riskini 2,2 kat (OR=2,240; p=0,031) arttırırken, kısa yatış süresi (35 
günden az) tekrar yatış riskini iki kat (OR=0,492; p=0,026) arttırmıştır.

Sonuç: Hastanede kalış süreleri kısa olan hastalarda, taburcu olduktan 
sonraki ilk altı ay içinde tekrar yatış riski artmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki 
hastanede kalış süresini azaltan politikalar gözden geçirilmelidir. 
Bununla birlikte, alkol bağımlılığı olan hastaların ikinci yatışında, madde 
bağımlılığı tanısının eklenmesi dikkat çekicidir. Bunu önlemek için, alkol 
bağımlılığının tedavi aşamalarında madde bağımlılığının önlenmesi ile 
ilgili konular ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Alkol bağımlılığı, hasta tekrar yatış, baş ağrısı, kalış 
süresi, madde bağımlılığı, anksiyete bozuklukları
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Alkol bağımlılığı hem hastalar hem de onların ailelerinde yaşam kalitesini 
düşüren ve yüksek sosyal maliyetleri olan ciddi bir psikiyatrik bozukluktur 
(1). TUBİM verilerine göre son yıllarda alkol bağımlılığı hakkında bilgi alan 
ve yardım arayanların sayısı artmaktadır (2).

GİRİŞ
Alkol bağımlılığının temel tanı kriterleri, tolerans gelişimi ve yoksunluk 
belirtilerinin yaşanmasıdır (3). Hastalar yoksunluk belirtileri yaşamaya 
başladıkça, bu belirtilerden kurtulmak için daha fazla alkol tüketme 
eğilimine girerler. Alkol kullanımıyla birlikte, belirtilerde kısa süreli 
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düzelme olmakla birlikte, uzun dönemde gelişen alkol toleransından 
dolayı her geçen gün alkol alma ihtiyacı artar. Alkol tüketimi kontrolden 
çıktıktan sonra kullanıcıların bedensel ve ruhsal sağlık bütünlüğü bozulur 
(4, 5). Bu sürecin sonunda ise hastaneye yatış kaçınılmaz olur. Yoksunluk 
belirtilerinin tedavisindeki ilk basamak genellikle yataklı serviste yapılan 
detoksifikasyon tedavisidir (6). Sonrasında alkolden uzak kalmayı 
sağlamak için hastalar ayaktan rehabilitasyon programlarına alınır. Ancak 
alkol bağımlılığı olan hastaların %85’inde detoksifikasyon tedavisinden 
sonra nüksü önlemek için kullanılan tedavilerin yetersiz kaldığı 
gösterilmiştir (7). Bunun nedenleri araştırıldığında ise alkol bağımlılığının 
ciddiyeti, psikiyatrik eştanılar (depresyon, uyku bozukluğu vb.), sigara 
içme, çevresel faktörler (yaşadığı yer, arkadaş sayısı vb.), bazı genetik 
faktörler (BDNF ve GABRA 2 geni ile ilgili) ve yatış sayısının fazla olması 
gibi olası nüks belirleyicileri saptanmıştır (8, 9).

Alkol bağımlılığı nüksün yaşanması durumunda hastaların kısa zaman 
içinde yataklı servislere yeniden yatışının en sık görüldüğü hastalıklardan 
biridir (10). Tekrar yatış oranları, tedavi ve bakımın niteliğinin ve 
yeterliliğinin değerlendirilmesi bakımından önemli bir değişken olarak 
kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bu oranın azaltılması, sağlık hizmetlerinde 
önemli bir hedef olmuştur (11). Hastalarda tekrar yatışı azaltan faktörleri 
bilmek bu oranları azaltabilmek için oldukça önemlidir. Bundan 
dolayı çalışmamızda yatak tedavi görmüş tekrarlayan yatışı olan alkol 
bağımlılarında, tekrar yatış oranlarını ve tekrar yatışı öngören değişkenleri 
araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Bu çalışma retrospektif tanımlayıcı bir araştırmadır. Gazi Üniversitesi 
Alkol ve Madde Bağımlılıkları kliniğinde 1 Ocak 2005–31 Aralık 2017 
tarihleri arasında tedavi gören 1921 hastanın yatış kayıtları ulaşıldı. Hasta 
yatış kayıtları hastane elektronik veri tabanından ve hasta dosyalarından 
elde edildi. Gündüz hastaları, yatışının yapıldığı gün taburcu olanlar 
ve eksik verili hasta yatış kayıtları elendikten sonra 1449 hasta yatış 
kaydı kaldı. Bu kayıtları, 758 hastanın tek yatış kaydı ve 264 hastanın 
tekrarlayan yatış kayıtları (691 yatış kaydı) oluşturuyordu. Tekrarlayan 
yatışları olan hastalardaki psikiyatrik eştanı değişikliğini değerlendirmek 
için bu hastaların sadece birinci ve ikinci yatış kayıtları çalışmaya alındı. 
Bu hastaların ilk iki yatış dışındaki verilerinin alınmama sebebi, benzer 
demografik ve hastalık değişkenlerin analizde kısıtlılık yaratmasını 
engellemekti. Çalışmanın akış şeması Şekil 1’de gösterildi.

Hastaların tanıları DSM-IV TR’ye göre psikiyatri hekimleri tarafından 
değerlendirildi. Ancak, tüm hastalık gruplarının evrensel bir şekilde 
değerlendirilme ihtiyacından dolayı hastane yönetimi ICD-10 tanı 
sınıflandırmasını kullanmaktadır. Bundan dolayı değerlendirilen psikiyatrik 
tanılar sisteme en uygun ICD-kodu ile kayıtlanmıştır. Hastanemizde yapılan 
tanısal değerlendirmeler birçok defa gözden geçirilmektedir. Servise kabul 
edilen hasta ilk olarak araştırma görevlisi doktor tarafından muayene 
edilir. Yataklı servis kıdemlisi öğretim üyesine tanı ve tedavi planlaması 
açısından danışılır. Servis vizitlerinde ise hastalar birlikte değerlendirilir. 
Tanısıyla ilgili şüphe duyulan hastalar, tüm öğretim üyelerinin katılımıyla 

Şekil 1. Çalışma akış şeması.
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Tablo 1. Yatış süresi ve psikiyatrik eştanıların birinci ve ikinci yatış durumu açısından karşılaştırılması

Değişkenler 

Birinci yatış
 (n=264)

İkinci yatış
 (n=264)

İstatistiksel 
analiz

pn  % n  %

Geliş şekli
Acil 1 0,4 3 1,1

0,500Normal 263 99,6 261 98,9

Baş ağrısı Var 5 1,9 16 6,0 0,001
Tıbbi eştanı (baş ağrısı hariç) Var 8 3,0 18 6,8 0,064

Psikiyatrik eştanı Var 165 62,5 174 65,9 0,374

Psikotik belirti Var 12 4,5 23 8,7 0,013
Şizofreni Var 5 1,9 9 3,4 0,219

Sanrısal bozukluk Var 1 0,4 1 0,4 1,000

Bipolar duygulanım bozukluğu Var 18 6,8 10 3,8 0,096

Depresyon Var 92 34,8 89 33,7 0,828

Anksiyete bozukluğu Var 51 19,3 66 25,0 0,003
Kişilik bozukluğu Var 10 3,8 15 5,7 0,359
Madde bağımlılığı* Var 19 7,2 30 11,4 0,027
Opiyat bağımlılığı Var 2 0,8 6 2,3 0,289

Kannabinoid bağımlılığı Var 7 2,7 10 3,8 0,453

Kokain bağımlılığı Var 2 0,8 3 1,1 1,000

İlaç bağımlılığı Var 10 3,8 16 6,1 0,146

Uçucu bağımlılığı Var 1 0,4 2 0,8 1,000

Hastanede kalış süresi (gün)
Ort. +ss 32,97 16,54 28,73 14,98

<0,001
Ortanca (min.-maks.) 35 1–96 29 1–116

İki yatış arası süre (gün)
Ort. +ss 593,49±547,484

Ortanca (min.-maks.) 384 (3–2754)

*Herhangi bir madde bağımlılığı varlığı. 

yapılan genel vizitlerde yeniden değerlendirilir. Bundan dolayı hastaların 
tanı değerlendirmeleri oldukça kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 
Baş ağrısı tanı değerlendirmesi de benzer yöntemle yapılmıştır. ICD-10 
tanı sisteminde G44 (Baş ağrısı, diğer sendromları), G44.0 (Küme baş ağrısı 
sendromu), G44.2 (Gerilim baş ağrısı), G44.3 (Kronik post-travmatik baş 
ağrısı), G44.8 tanısı (Baş ağrısı sendromları diğer, tanımlanmış) olan kişilerde 
“Baş ağrısı var” şeklinde değerlendirildi. Çalışma ana örneklemini, ICD-10 
tanı sınıflandırmasında “Alkol Kullanımına Bağlı Bağımlılık Sendromu 
(F10.2)” tanısı olan hasta kayıtları oluşturdu.

Örneklemin birinci yatış kayıtlarında saptanan ortalama hastanede kalış 
süresi 32,97±16,54 gündü. Bu değişken normal dağılım göstermiyordu. 
Bundan dolayı, bu değişkenin ortanca değeri olan 35 gün uzun ve kısa 
yatış süresi ayrımında temel alındı.

Tekrarlayan yatışı olan hastaların birinci ve ikinci yatış kayıtları arasındaki 
geçen süre “İki yatış arası geçen gün” olarak adlandırıldı.

Alkol bağımlılığı tanısının yanında aynı hasta için kodlanmış herhangi 
bir psikiyatrik hastalığın varlığı durumunda (F32-Depresif Nöbet, F41-
Anksiyete Bozukluğu vb.) “Psikiyatrik eştanı var”, kodlanmış bedensel 
bir hastalığın varlığında (R94.5-Karaciğer fonksiyon testlerinin anormal 
sonuçları, G40-Epilepsi, I10-Esansiyel Hipertansiyon vb.) ise “Tıbbi eştanı 
var” şeklinde değişkenler oluşturuldu. F10.2 tanısına ek olarak “Alkol 
kullanımına bağlı psikotik bozukluk (F10.5)” tanı kodu olanlarda ise 
“Psikotik belirti var” şeklinde yeni bir değişken oluşturuldu.

Hastaların tekrar yatış zaman sınırı altı ay olarak alındı. Literatürde 
bu zaman sınırı için 1–24 ay arasında değişen farklı zaman dilimleri 
kullanılmıştır (12–14). Bizim çalışmamızda altı ay sınırını kullanma 
nedenimiz ilk bir ay (n=17) ve üç aylık (n=32) dönemde tekrar yatış 
oranlarının düşük olmasıydı. Bu dönemdeki örneklemin azlığı istatistiksel 
açıdan kısıtlılığa yol açacağı için tekrar yatış zamanında altı ay sınır alındı. 

İlk yatışından sonra altı ay içinde tekrar yatışı olan 64 kişi olduğu saptandı. 
Çalışma örneklemindeki diğer 200 kişinin ise 6. ve 24. aylar arasında 
tekrarlayan yatışı vardı.

Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin analizi için SPSS for Windows 23,0 kullanıldı. 
Tanımlayıcı istatistikler için ortalama, standart sapma, ortanca, en küçük 
değer, en büyük değer, sıklık ve yüzdeler kullanıldı. Bağımlı örneklemde 
birinci yatış ve ikinci yatış kayıtlarındaki kategorik değişkenlerin (Tıbbi 
eştanı, Psikiyatrik eştanı, Depresyon vb.) karşılaştırılmasında Mc Nemar, 
sürekli değişkenlerin (yatış süresi) karşılaştırılmasında ise Wilcoxon testi 
kullanıldı. Hastaların altı ay içinde yeniden yatış yapılma durumunun 
yordayıcılarını saptamak için lojistik regresyon analizi kullanıldı. Altı 
ay içinde tekrar yatış yapılmama durumu “0” olarak kodlanırken, yatış 
yapılma durumu ise “1” olarak kodlandı. Çalışmada anlamlılık değeri 0,05 
olarak temel alındı.

Etik Onay
Bu araştırmada Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan 2020–108 
araştırma kodu ile etik onay alındı. Hasta yatış kayıtları kullanılacağından 
dolayı hastane başhekimliğinden de ayrıca izin alındı. Araştırma Helsinki 
Bildirgesi Etik İlkelerine uygun şekilde yapıldı.

BULGULAR
Örneklemin birinci yatış yaş ortalaması 51,45±12,04 olup, %18,9’u (n=50) 
21–40 yaş arasında, %30,3’ü (n=80) 41–50 yaş arasında, %37,1’i (n=98) 
51–65 yaş arasında ve %13,6’sı (n=36) 66 yaş ve üzerinde olarak saptandı. 
Erkekler örneklemin %89’unu (n=235) oluşturuyordu.

Yatış süresi ve psikiyatrik eştanıların birinci ve ikinci yatış durumu 
açısından karşılaştırılması Tablo 1’de gösterildi. Birinci yatış ve ikinci 
yatışlar arasında baş ağrısı, psikotik belirti, anksiyete bozukluğu, madde 
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Tablo 2. Hastaların altı ay içinde tekrar yatış yapılma durumunun lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmesi (n=264)

Değişkenler 

Altı ay içinde tekrar yatış yapılma
p

OR
 (%95 güven aralığı)Yok (n=200) Var (n=64)

n n

Yaş

21–40 26 24 1,000

41–50 65 15 0,003 0,286 (0,124–0,660)
51–65 83 15 <0,001 0,215 (0,094–0,493)
66 26 10 0,203 0,523 (0,193–1,417)

Cinsiyet
Kadın 19 10 1,000

Erkek 181 54 0,430 0,690 (0,274–1,737)

Yatış süresi (gün)
 ≤35 91 42 1,000

 >35 109 22 0,026 0,492 (0,263–0,919)

Tıbbi eştanı*
Yok 189 62 1,000

Var 11 2 0,578 0,532 (0,072–5,526)

Psikotik belirti
Yok 189 63 1,000

Var 11 1 0,254 0,277 (0,031–2,514)

Unipolar depresyon
Yok 134 38 1,000

Var 66 26 0,197 1,524 (0,804–2,888)

Anksiyete bozukluğu
Yok 167 46 1,000

Var 33 18 0,031 2,240 (1,076–4,662)

Kişilik bozukluğu
Yok 191 63 1,000

Var 9 1 0,162 0,205 (0,022–1,886)

Madde bağımlılığı
Yok 187 58 1,000

Var 13 6 0,542 1,416 (0,463–4,334)

Model analiz sonuçları; X2=35,896; p<0,001; Nagelkerke R2=0,190
Hosmer and Lemeshow test; X2=3,499; df=8; p=0,899
*Baş ağrıları dâhil. 

Şekil 2. Tekrarlayan yatışların yapıldığı zaman aralıklarına göre birikimli yüzdelik 
dağılımlar (n=264).

bağımlılığı ve yatış süresi değişkenleri açısından anlamlı farklılık olduğu 
saptandı (sırasıyla p=0,001; p=0,013; p=0,003; p=0,027; p<0,001). Psikotik 
belirtiler, anksiyete bozukluğu ve madde bağımlılığı ikinci yatışta daha 
yüksek oranlardaydı (Tablo 1). Hastanede kalış süresi ise birinci yatışta 
daha uzun olarak saptandı (32,97’ye 28,73).

Hastaların altı ay içinde tekrar yatışın yapılması durumunun lojistik 
regresyon analizi ile değerlendirilmesi Tablo 2’de gösterildi. 41–50 ve 
51–65 yaş aralığında olanların, 21–40 yaş grubunda olanlara göre altı 
ay içinde yeniden yatış riski sırasıyla 3,49 (OR=0,286; %95 Güven Aralığı 
0,124–0,660) ve 4,65 (OR=0,215; %95 Güven Aralığı 0,094–0,493) kat 
daha düşüktü. Alkol bağımlılığı hastalarında, anksiyete bozukluğu eş 

tanısı olmasının altı ay içindeki yeniden yatış riskini 2,2 kat (OR=2,240; 
%95 Güven Aralığı 1,076–4,662) arttırdığı saptandı. Hastanede kalış süresi 
35 günden uzun olanlarda altı ay içindeki yeniden yatış riski, 35 gün ve 
altı yatış süresi olanlara göre iki kat (OR=0,492; %95 Güven Aralığı 0,263–
0,919) daha azdı. Tekrarlayan yatışların yapıldığı zaman aralıklarına göre 
birikimli yüzdelik dağılımlar Şekil 2’de gösterildi. Buna göre hastaların 
%6’sı (n=16) ilk bir ay içinde, %12,1’i (n=32) ilk üç ay içinde, %24,2’si (n=64) 
ilk altı ay içinde ve %47,7’si (n=126) ilk bir yıl içinde yeniden yatış edilmiştir.

TARTIŞMA
Bu çalışma tekrarlayan yatışı olan alkol bağımlılarında, tekrar yatış 
oranlarını ve altı ay içindeki tekrarlayan yatışın nedenlerini araştırmayı 
amaçlamıştır. Taburculuk sonrasında ilk altı ay içinde dört hastanın 
birinin, bir yıl içinde ise iki hastadan birinin tekrar yatışı yapılmıştır 
(Şekil 2). Hastaların ikinci yatışların birinci yatışlarına göre tıbbi eştanı ve 
psikiyatrik eştanı oranı genellikle artarken, anksiyete bozukluğu, psikotik 
belirti varlığı ve herhangi bir madde bağımlılığı anlamlı olarak artmıştır 
(Tablo 1). Hastaların altı ay içindeki yeniden yatış riski orta ve ileri erişkinlik 
döneminde azalmaktadır. Bununla birlikte anksiyete bozukluğu tanısının 
olması altı ay içindeki yatış riskini 2,2 kat arttırırken, 35 günden uzun yatışı 
olanlarda tekrar yatış riski iki kat azalmaktadır (Tablo 2).

Hastaneye yatış ve taburcu olan hastanın kısa dönem içinde tekrar yatışı 
maliyeti oldukça yüksek olan bir durumdur. Bu tekrar yatışlar hem tıbbi 
hem de psikiyatrik hastalıklar için önemli sorunlardan biridir (11). Tüm 
tıbbi ve psikiyatrik hastalıkları acil servise başvurusunu değerlendiren 
bir çalışma, hastaların %18’inin taburculuktan sonraki ilk bir ay içinde 
yeniden yatışının olduğunu saptamıştır (15). Kalp yetmezliğinden (%27,7) 
sonra psikiyatrik hastalıklar %25,1’lik oranıyla en sık acile yeniden yatışı 
yapılan ikinci tıbbi hastalık grubu olarak saptanmıştır. Ancak psikiyatrik 
hastalıklar, hastane temelli akut bir tedaviye ihtiyacı olan birinci hastalık 
grubu (%47,0) olarak saptanmıştır (15). Bu sonuç acile başvurularda en 
çok yatışın gerektiği hastalık grubunun psikiyatrik bozukluklar olduğunu 
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göstermiştir. Bir başka araştırma ise psikiyatri hastalarının tanıya göre 
taburculuk sonrası bir yıl içinde tekrar yatış oranlarını araştırmıştır. (10). 
Bu araştırma sonucunda hastaların %30’unun bir yıl içinde tekrar yatışının 
yapıldığını saptanmıştır. Tekrar yatış oranı en yüksek iki hastalık ise 
şizofreni ve alkol bağımlılığıdır.

Alkol bağımlılığında tekrar yatış oranlarını araştıran çalışmalardaki, çalışma 
popülasyonu, tedavi programı ve takip süresi gibi değişkenler sonuçlarda 
farklılıklar oluşturmuştur. Slater ve ark. altı ay boyunca takip ettikleri 238 
alkol bağımlılığı hastanın %30’unun tekrar yatışının yapıldığını bildirmiştir 
(16). Booth ve ark. ise 255 hastanın 15 aylık bir dönem içinde %38,4’ünün 
tekrar yatışının yapıldığını saptamıştır (17). Bizim çalışmamızda ise ilk altı 
aylık dönemde hastaların %24,2’sinin, bir yıl içinde ise %47,7’sinin tekrar 
yatışı yapılmıştı. Altı ay içindeki tekrar yatış oranları literatürle uyumlu 
gözükmekle birlikte bir yıl içinde tekrar yatış oranları çalışmamızda kısmen 
yüksek saptanmıştır. Ülkemizde alkol tüketimi Dünya Sağlık Örgütünün 
belirttiği Avrupa bölgesine göre oldukça düşük olmasına rağmen tekrar 
yatış oranlarının benzer veya biraz yüksek olması, ülkemizdeki psikiyatrik 
hastalıklar veya alkol bağımlılığı için tedavisi veren merkez sayısının bu 
bölgelere göre daha az olmasıyla açıklanabilir (2, 18). Tekrar yatışı yapılan 
hasta sayısı az olsa bile yatak kapasitesindeki azlıktan dolayı benzer veya 
biraz yüksek oranlar bulunmuş olabilir.

Geçmiş yıllarda yapılmış araştırmalar yeniden yatışın öngörülmesinde 
tedavi sürecinden ziyade, birey özelliklerinin önemli olduğu sonucuna 
varmışlardır (19, 20). Bir çalışma, alkol bağımlılığı tanısı olan hastalarda 
psikososyal desteği iyi olanların, yeniden yatış yapılma oranlarının daha 
az olduğunu göstermiştir (16). Örneğin, evli olmak, çalışmak ya da 
düzenli bir sosyal hayatının olması yeniden yatışı azaltan özellikler olarak 
öne sürülmüştür. Ancak daha yakın zamanlı çalışmalar detoksifikasyon 
sonrasında yapılan ayaktan takibin uzun olmasının tekrar yatış oranlarını 
ve yatış sürelerini azalttığını göstermiştir (21). Bununla birlikte medeni 
durum için tartışmalı sonuçlar olsa da psikososyal desteği iyi olan 
hastalarda tekrar yatışın daha az olduğu alan yazında ortak bir kanaattir 
(22, 23). Alkol bağımlılığına yüksek oranda psikiyatrik bozuklukların 
eşlik ettiği ve bu bozukluklarında tekrar yatış durumunu etkilediği 
birçok çalışmada gösterilmiştir (10, 22, 24). Geniş bir örneklemi içeren 
çalışmada, alkol bağımlığı tanısına ek olarak görülen anksiyete bozukluğu, 
depresyon, madde bağımlılığı, kişilik bozukluğu ve psikoz varlığında 
tekrar yatış oranlarının arttığını bildirmiştir (10). Benzer nitelikte olan 
başka bir çalışmada bir ay içindeki tekrar yatış oranlarını, hastanede 
kalış süresinin kısa olması, tıbbi hastalıkların (siroz, pankreatit, diyabet, 
hipertansiyon vb.) eşlik etmesi, uyum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, 
dikkat eksikliği, duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar ve madde 
kullanım bozukluğu gibi psikiyatrik eştanıların olması arttırmaktadır (22). 
Bizim çalışmamızda 41–50 ve 51–65 yaş aralığında olanların, 21–40 yaş 
grubunda olanlara göre altı ay içinde tekrar yatış riski sırasıyla 3,4 ve 4,6 
kat daha düşüktü. Alkol bağımlılığına ek olarak anksiyete bozukluğunun 
olması tekrar yatış riskini 2,2 kat arttırırken, kısa yatış süresinin (35 gün ve 
altı) olması riski iki kat arttırmaktaydı. Bu sonuçlara ek olarak hastaların 
ikinci yatışlarında baş ağrısı, psikotik belirti, anksiyete bozukluğu ve madde 
bağımlılığı oranları anlamlı şekilde daha yüksekti (Tablo 1). Alkol dozuna 
bağlı olarak insanlarda ve hayvanlarda analjezi oluşturmaktadır (25). 
Yapılan bir çalışma, ağrı (diş, çene, yüz vb.) ile yaşayan insanların ağrılarını 
kontrol altına almak için yaklaşık %25’inin alkol kullandığını bildirmiştir 
(26). Alkol kullanımı kısa dönemde ağrı şiddetini azaltabilir. Ancak uzun 
süreli alkol kullanımı ağrı eşiğini düşürerek ağrı duyarlılığını arttırmaktadır 
(25). Çalışmamızda da hastaların ikinci yatışlarında baş ağrısı sıklığı ilk 
yatışlarına göre daha yüksekti (%6’ya %1,9). Hastaların iki yatış arasındaki 
alkol kullanımı bilinmemektedir. Ancak, ikinci defa alkol bağımlılığı tanısı 
ile yattığı düşünüldüğünde, alkol kullanımının az ya da çok devam ettiği 
varsayılabilir. Bu varsayımla, alkol bağımlılarında ilerleyen yatışlarda 
psikiyatrik eştanıların ve baş ağrısının arttığını söylenebilir.

Literatürde yaşın tekrar yatış üzerine etkileriyle ilgili tartışmalı sonuçlar 
yer almaktadır. Bazı araştırmalar tekrar yatış riski için yaşın anlamlı bir 
değişken olmadığını saptarken (17, 22), bazı çalışmalar ise ileri yaşın 
tekrar yatış için bir risk oluşturabileceğini belirtmiştir (27). İleri yaşta 
tıbbi ve psikiyatrik eştanıların arttığını bunun da tekrar yatış oranlarını 
arttırabileceğini öne sürmüşlerdir. Bizim çalışmamızda 21–40 yaş arası 
tekrar yatış riski daha yüksek olan grup olarak saptanmıştır. Bunda 
örneklemdeki tıbbi eştanıların azlığı etkili olabilir. Bazı araştırmacılar genç 
yaş gruplarında tedaviye uyumsuzluğun, tıbbi tavsiyeye rağmen yaşanan 
erken taburculukların ve depreşmelerin daha yüksek olduğunu belirtmiştir 
(28–30). Biz çalışmamızda tedavideki uyumu değerlendirmedik ancak, 
literatürdeki bu gerçeği göz önünde bulundurursak genç erişkinlik 
döneminde artan tekrar yatış oranı kısmen açıklanabilir.

Psikiyatrik hastalıklara ek olarak görülen alkol bağımlılığında da tekrar 
yatış oranlarının arttığı gösterilmiştir (31, 32). Majör depresyon tanısı 
olan 300 hasta bir yıl boyunca takip edilmiş ve %51,3’ünün tekrar yatışının 
yapıldığı saptanmıştır (31). Eşlik eden alkol bağımlılığı tanısının olması 
ise tekrar yatış oranını arttıran anlamlı bir değişken olarak görülmüştür. 
Benzer sonuçlar psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda için de saptanmıştır 
(32). Bununla birlikte dâhiliye servisinde yatan hastalarda yapılan bir 
çalışmada, dâhili hastalıklara ek olarak gözlenen alkol bağımlılığının 
tedavi edilmesiyle 30 gün içinde tekrar yatış oranlarının %23,4’ten %8,2’ye 
düştüğünü belirtmiştir (33). Bu hastaların acil servise başvuru oranları 
ise %18,8’den %6,1’e gerilemiştir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde alkol 
bağımlılığı, sadece psikiyatri alanı tarafından ele alınacak bir sorundan 
ziyade tüm klinikler tarafından ele alınması gereken bir sorundur.

Çalışmamızın güçlü yanları ve beraberinde olan sınırlılıkları vardır. Uzun 
bir dönemi ve tekrar yatış açısından ciddi bir örneklemi içermesi, alkol 
ve madde bağımlılıkları alanında uzun zamandır kar gütmeden kapsamlı 
hizmet sunan bir merkezde yapılması çalışmamızın güçlü yanlarıdır. Hasta 
geri bildirimlerinden ziyade hekimler tarafından kullanılan DSM– IV TR ve 
ICD-10 tanı sınıflandırmasının kullanılması da diğer bir güçlü yanıdır. Ancak 
bu tanı sınıflandırmasındaki değerlendirmeleri farklı zamanlarda farklı 
klinisyenlerin yaptığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, 
çalışmanın tek merkezli yapılması ve demografik veri, psikososyal yaşantı 
özellikleri, alkol kullanım özellikleri, hastaların poliklinik başvuru takipleri 
gibi değişkenlerin ele alınamamış olması kısıtlılıklarıdır. Çalışmada birinci 
yatış ve ikinci yatış olarak belirtilen kayıtlar hastaların hastanemizdeki 
kayıtlarıdır. Hastalar, hastanemiz dışında başka bir kurumda tedavi görmüş 
olabilir. Bu iki yatış verilerinin karşılaştırmalı analizlerinde bazı eksiklikler 
yaratmış olabilir. Ayrıca çalışmamızda yatış süresinin ortanca değeri olan 
35 günün kısa ve uzun süreli yatışları ayırmada temel alındı. Yatış süresi 
değişkeninde 35 gün gibi görece uzun bir sürenin kısa ve uzun süreli yatış 
için sınır alınması da bir kısıtlılık yaratmış olabilir. Ancak burada alınan 
35 günlük sınırı, örneklemi (tekrarlayan yatışı olan hastalar) göz önünde 
bulundurarak değerlendirmek ve bu değişkenle ilgili sonuçları buna göre 
yorumlamak gerekir.

SONUÇ
Alkol bağımlılığı tanısı olan her dört hastadan birinin, taburculuk sonrası 
ilk altı ay içinde, her iki hastadan birinin ise bir yıl içinde yeniden yatışı 
yapılmıştır. Bu veriler batılı ülkelerde yapılmış sonuçlarla uyumludur. 
Ancak DSÖ’nün Avrupa bölgesi ülkemiz ortalamalarının epeyce üstünde 
alkol tüketmektedir. Buna rağmen tekrar yatış oranlarında olan benzerlik, 
ülkemizdeki alkol ve madde bağımlılığı klinik sayısındaki yetersizlikle 
ilişkili olabilir. Bu ilişkinin daha iyi anlaşılması için hem psikiyatrik 
bozukluklar hem de alkol/madde bağımlılıklarında tekrar yatış oranları 
ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. İlk yatışında kısa süreli (35 gün ve altında) 
yatışı olanların, uzun süreli yatışı olanlara göre altı ay içinde tekrar 
yatış riski iki kat fazladır. Sağlık hizmetlerinde hastanede kalış sürenin 
azaltılmasına yönelik politikalar yeniden gözden geçirilmeli ve bu alanda 
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da ülkemizde ek çalışmalar yapılmalıdır. Hastaların ikinci yatışlarda 
anksiyete bozukluğu, psikotik belirti ve madde bağımlılıkları artarken 
yatış süresi azalmıştır. Bu bir çelişki gibi durmaktadır. Bununla birlikte, 
alkol bağımlılığı olan hastaların ilerleyen dönemlerde madde bağımlılığı 
tanısının eklenmesi de dikkat çekicidir. Bunun engellenmesi için tedavi 
süreçlerinde madde bağımlılığının oluşumunun önlenmesine yönelik 
konular ele alınmalıdır.
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