
ULUSAL KARDİYOLOJİ VE KALP VE DAMAR CERRAHİSİ VERİ TABANI ÇALIŞTAY RAPORU

Erişkin ve pediyatrik kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi işlemlerini kapsayacak ulusal bir veri

tabanı sisteminin nasıl kurulması gerektiğini irdelemek amacıyla düzenlenen ulusal veri

tabanı çalıştayı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), Türk Kardiyoloji Derneği

(TKD), Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği (TPKKCD), SGK temsilci ve

üyelerinin katılımıyla 17 Şubat 2017 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda ele

alınan konular ve ortaya çıkan görüşler aşağıda özetlenmiştir.

Erişkin ve pediyatrik kardiyoloji ve kalp ve damar cerrahisi alanlarındaki veri tabanlarının

ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalarından örnekler sunuldu. Dünyada pek çok ülkenin veri

tabanı uygulamalarını uzun süre önce başlattığı, erişkin veri tabanlarında çoğunlukla rutin

işlemlerin (koroner, kapak girişim ve kalp nakli ameliyatları) temel alındığı görüldü. Sağlık

hizmetlerinde belli bir noktaya gelindikten sonra kaliteyi artırmanın tek yolunun ne

yapıldığını, sonuçların ne olduğunu değerlendirmekten geçtiği, STS veya AATS (Amerika

dernekleri) veya EACTS (Avrupa derneği) veri tabanı uygulamalarının kaliteyi arttırdığı, artan

riskli hasta profiline rağmen mortaliteyi azalttığının gösterildiği vurgulandı. Ülkemizdeki iyi

işleyen örneklerin çoğunlukla özel ve üniversite hastanelerinin kurumsal uygulamaları olduğu

görüldü. TKDCD ve TKD'nin geçmişte oluşturmaya çalıştığı gönüllülük temelli veri tabanı

uygulamalarının sürdürülemediği vurgulandı. Risk skorlama cetvellerinden örnekler verildi.

Veri tabanı sistemleri ve risk skorlamalarının iç içe geçmesinin kurumların sonuçlarının

anlamlı olarak karşılaştırılmasında çok önemli olduğunun altı çizildi. Medulla sisteminin

kişinin sağlık verileri hakkında neler sağlayabileceği konusunda bilgi verildi.

Veri sayfalarının basit, işe yarayacak kadar geniş, uygulanabilecek kadar az değişken içerecek

şekilde düzenlenmesi ve başlangıç için oldukça kısa (A4 kağıdı büyüklüğünde) olması;

verilerden genel olanların tıbbi sekreter statüsündeki kişiler, girişim ve ameliyat ile ilgili

olanların hekimler tarafından girilmesi görüşü dile getirildi. Veri tabanı sistemlerinin kurulum

ve idame hizmetlerinin özellikle güvenlik ve mahremiyet açısından profesyonel kişi ve

kurumlarca yerine getirilmesinin şart olduğu fikri benimsendi.

Ülkemizde veri tabanı sistemi nasıl olmalı sorusu üzerindeki tartışmalar sonucu genel olarak

iki görüş ortaya çıkmıştır;



1- Devlet kurumlarındaki veri tabanı sistemlerine entegre edilebilecek zorunlu veri girişini

içeren bir sistem,

2- İlgili mesleki derneklerin oluşturacağı ve veri girişinin gönüllülük esasına dayalı olduğu

devletle ortak sistemler,

Her iki sistemin olumlu ve olumsuz yönleri tartışıldı. Her iki sistemde de kalite kontrolünün

önemi vurgulandı.

Devlet sistemiyle entegrasyon: Zaten hazır olan ve her hastaneye ulaşmış alt yapısı güçlü bir

sisteme entegre olmanın avantajları sıralandı. Örneğin, Medula sisteminde bir hastanın tüm

sağlık verilerine (laboratuvar değerleri, kullanılan tüm cihaz ve malzemeler gibi) ulaşımın;

işlem sonrası başka hastanelere gidişinin, vefat etti ise bunun saptanmasının, yani veri

devamlılığının mümkün olacağı vurgulandı. Ayrıca ameliyat ya da girişim yapılmış ancak veri

tabanına kaydı yapılmamış hastaların saptanabileceği, bilimsel araştırma amacıyla kardiyoloji

ve kalp ve damar cerrahisi işlem sonuçlarının karşılaştırılabileceği vurgulandı. Bu sistemin

ortak bir kurul tarafından yürütülmesi, bu kurulda TKDCD, TKD ve TPKKC dernekleri, Sağlık

Bakanlığı ve SGK temsilcilerinin olması görüşleri öne sürüldü ve benimsendi. Dernekler, bu

veri tabanının en iyi şekilde oluşturulabilmesi için veri tabanına girilecek temel işlem ve

girişimlerin belirlenmesi, ameliyat ya da girişime ait veri sayfalarının oluşturulması, risk

skorlama cetvellerinin güncellenmesi, mevcut formların geliştirilmesi gibi her türlü akademik

desteği vermeye hazır olduklarını belirttiler. Zorunlu ve devlet veri tabanına entegre

sistemde derneklerin verilere ulaşımının kısıtlı ve şartlı olmaması, değişen yönetimlerle

durumun değişmemesi için verilerin paylaşımı hususunda dernek yönetim kurulları ile Sağlık

Bakanlığı ve/veya SGK arasında protokol yapılması gereği ifade edildi.

Veri tabanı formlarını temel alan bir dosya sistemi oluşturulması önerildi. Bu dosya

formatının ulusal boyutta hazırlanarak standart hale getirilebileceği, hasta demografik

verilerini içeren ortak sayfalara ek olarak branş ve işlemlere yönelik daha özel sayfalar

hazırlanabileceği ve bu uygulamanın veri girişi için ikinci bir emeği ortadan kaldıracağı

belirtildi.

Dernek sistemleri: Derneklere özel veri tabanı programının dernekler tarafından finanse

edilerek verilerin derneklerde kalmasının sağlanması görüşü dile getirildi. Sistem kurulumu



için yaklaşık 500.000 TL’lik bir ilk yapılanma masrafı sonrası merkez başına ilk kurulum ve

sonraki yıllık idame ücretleri oluşturacağı bildirildi. Gönüllülük esasına dayanan bu sistemde

verilerin doğruluğunun dernekçe oluşturulacak bir komisyonca denetlenmesi gereği ve veri

girişinin sınırlı olacağı ifade edildi.

Mahremiyet açısından her iki sistemde de bir kurumun sonuçlarının başka kurumlar

tarafından görülebilmesi konusundaki çekinceler ifade edildi. Sonuçların risk-ayarlanmış

(risk-adjusted: gerçekleşen mortalite/beklenen mortalite x diğer kurumların tümünün

ortalama mortalitesi) şekilde bildirilmesinin ve karşılaştırma açısından bir kurumun kendi

sonuçlarını diğer kurumların (isimsiz) ortak sonuçlarıyla karşılaştırmasının mümkün

kılınmasının çok önemli olduğu belirtildi.

Her iki sistemde de bilimsel araştırma için komisyon izni ile bazı verilere ulaşılabilmesi gereği

dile getirildi. Diğer yandan bu konuda kişisel ve kurumsal verilerin korunması ile ilgili

düzenlemelerin gerekliliği vurgulandı.

Veri tabanı konusunda emek harcamış deneyimli hekimlerin ve katılımcıların çalıştayda

ortaya koyduğu görüş ve düşünceleri ulusal boyutta bir veritabanı projesine yol göstermesi

amacıyla yazıya dökülmüş ve sizlerle paylaşılmıştır. TKDCD, TKD ve TPKKCD Dernekleri olarak

böyle bir proje için her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olduğumuzu belirtir, bu raporu yararlı olması

dileğiyle bilgilerinize sunarız.


