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EL MiKROCERRAHi ve ORTOPEOi TRAVMATOLOJi 

HASTANESi HASTA KAYIT PROGRAMI 

Arslan BORA*, SaitAOA*, GO! CONKER**, Murat KAYALAR*** 

Gunumuzde bilimsel c;ah§'~alann bil
gisayar ortamlnda yapllmasl kaC;lndmaz
dlr (1.2,3). Biz onbir yl/ once bu ihtiyacl
mlZln oldugunu ve zaman ic;inde daha da 
artacaglm du§unduk. 0 Yillarda yaptlgl
mlz ara§tlrmalar sonucunda buldugumuz 
programlar genellikle pratik olmay~n, kul
lanma ve uygulama zorlugu yaratabile
cek. belirli kahplar ic;inde kalmaya mah
kum paket programlar olup. bizim yap-' 
mak istediklerimize uygun gelmedi. Bu 
ihtiyaci kar§llayan firmalarm yapacaklan 
ozel programlar da c;ok pahah ve en ku
c;uk degi§iklik ic;in bile baglaYlcl niteliktey
diler. Hastanemize ba§vuran hastalann 
kartlanndaki tam, tedavi ve ameliyat bilgi
leriyle yaprlacak olan bilimsel veya istatis
tik c;ah§malanmn on hazlrhklannda af§ive 
girip hasta dosyasl, ameliyat defteri tara
yarak vakit kaybetmeden, aramlan verile
re eksiksiz ula§abilmemizi saglayacak, 
sistemli bir bilgi giri§i yapabilecegimiz, 
geli§ime aC;lk orjinal programlmlz olan 
hasta kaYlt modelimizi Yillar ic;inde a§a
mall olarak olu§turduk. 

lzmir Et Mikrocerrahi va Ort. Trav. Hast. Ort. Trav. Doc;., EI Carrahl*. 
DOC;. Dr. Tlbbi Bilgisayar Sorumlusu", Doc;.Dr.EI Carr.··· 

Materyal ve Metod 
MaYls 1988. - MaYls 1999 tarihleri ara

slnda 22.667 hastamn kaYltlan poliklinik 
dosyasrnda, 7.362 hastamn kaYltlan da a
meliyat dosyaslnda bilgisayara kaydedil
mi§tir. ilk Yillarda hastalanmlzln bilgisayar
da kaydlm yapmayl amac;layan programl
mlZ, zaman ic;indeki deneyimlerimizden 
birc;ok ilave alarak geli§ti ve bugunku ha
line geldi. Bugun amaclmlz; hastanln kim
lik bilgilerinden, yaralanmasl hakklndaki 
bilgilerine kadar, ameliyat tarihl ve saatin
den, yapllan ameliyat tUrune kadar pek 
90k kritere gore aramalar yaparak, c;e§itli 
c;ah§malarda istenen gruptakl hastalarrn 
tum bilgilerine ula§maktlr. 

Programlmizin Tamtlml: Programlml
Zl ilk kez 1988 Ylhnda Microsoftfile altlnda 
Machintosh 10 i1e yaptlk ve kaYltlara ba§
ladlk. Oaha sonra c;e§itli evrimler gec;iren 
programlmlz, bugun File Maker Pro 3.0 
altlnda c;ah§makta olup. 1-Poliklinik-Takip, 
2-Ameliyat, 3-Slayt, 4-T anl/ar ve 5-Bilgi 01
mak uzere birbiri i1e baglantlh c;ah§an 5 
dosya'dan olu§mu§tur. Biri ana bilgisayar 
olmak uzere, toplam be§ bilgisayar He 
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hasta bilg; kaYlt i§lemine devam etmekte
yiz. Aynca ula§tlan hasta bilgileri t;;alt§tlgl
mlz program ile uyumlu olan MS.Excel, 
MS.Word gibi diger programlara aktanla
bilmekte, istatistiki t;;all§malar veya rapor 
gibi metin t;;altljmalan da yaptlabilmekte
dir. Hastanemizin ayhk ve Yllhk hasta ista
tistikleri de bu program ile takip edilmek
tedir. 

Programlmlzm kullamm kolayhgl yara
tan bir yam da verilerin bilgisayar ortaml
na giri§inde yalmzca saYlsaldegerler olan 
kodlamalartn degil otomatik giri§lerleya
piIan anahtar kelimelerin de kullamlmasl
dlr. Bunlann giri§leri onceden aktanlan lis
telerden otomatik olarak yapllmaktadlr. 
Anahtar kelimelerin elle yaztlarak kuUa
mmmda yapdacak herhangi bir imla l1ata
Sl, taramalarda hastakat;;lljlna neden ola
cak ve eksik bilgiye ula§mamlza neden 0

lacaktlr. Aynca anahtar kelimelerin aglr
hkh kullamlmasl, yapllacak t;;ahljma on 
hazlrhklannda saYlsal degerlerle zaman 
kaybl yaljamamlzl engeUemektedir. Prog
ramlmlZ yapdacak taramalarda tum kaYlt 
alan Ian it;;in saYlsal ve alfabetik set;;im 
hakkl vermekte, yine tum kaYlt alanIan j

t;;in saYlsai ve alfabetik slralama yapmak
tadlr. Hastanemize ba§vuran hastalara, 
ba§vurduklan Ylltn tarihi ve 0 YII it;;indeki 
hasta sira numarasmdan oluljan bir pro
tokol numarasl verilir. Bu numara hasta
mn hastanemizdeki kimlik numarasl ola
rak surekli saklanlr ve bilgisayar kayltlan
na bu numara alttnda kaYlt edilir. 

"Poliklinik" dosyamlzln on yuzundeki 
ilk bOlum hastamn kimlik kaYltlanndan 0

lu§maktadlr (Form.1). Bu bolumde yer a
lan alanlar §unlardlr: Hastanm protokol 
numaraSl, ba§vuru tarihi, ilk baljvuru slra
slnda hastantn acil mi yoksa kendi ljika
yeti nedeni ile mi baljvurdugu, adl, soya
dl, cinsiyeti. dogum Yilt, dogum yeri, baba 
adl, meslegi, ev adresi, telefonu, ilj adresi, 
telefonu, taksl, i§ yeri vergi dairesi ve ver
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gl numarasl bilgl!eri ile, ba§vuru ljekli. 0

lu§ §ekli. sosy~l gOvence. tedavi eden 
doktor, tedavi eden tizyoterapist, yazlhr. 
TOm bu bilgiler hasta kaYlt gofevlileri ta
ratlndan dotdurulur. 

. Poliklinik kartlmn ikinci bolOmO Doktor 
taratmdan doldurulur. Bu bOlUmde yara
tanma §ekli. temel yaklnma, oyku ve on
ceki tedavi. butgular ve muayene. tam, te
davi Plant alal1lan yer ahr. 

Poliklinik kartlmlzm arka yuzOnde "TA
KiP" bolOmu yer altr (Form.2). Hastamn a
meliyatma ait bilgiler (maksimum 8 ameli
yat it;;in) yazlhr. Ameliyat it;;in yatl§ ve t;;lkl§ 
tarihi, yattlgl gOn saYlsl. yalmzca takip a
mat;;h veya cerrahi giriljimler it;;in yatlnlmllj 
ise dlger yatl§ bolUmunde yatllj ve t;;lkllj 
tarihleri ite yattlgl gun saYlsl yinemaksi
mum 8 yatl§a kadar yaztlabilir. 

Her hastamn t;;ekilen slaytlan t;;ekim ta
rihlerine ve tedavi a§amalanna gore grup
landmltr ve tedavi a§amasl tarihine gore 
bilgisayara kaYlt edilir. Ameliyat olan has
talarm tumunun acil veya programlt olsun 
mutlaka ameliyat oncesi ve ameliyat son
rasl slaytlan vardlr. 

Tam kodlamalart yaralanmantn veya 
hastahklarm onceliklerine gore yaplhr. 
Kullandlglmlz tam kodlan Indianapolis el 
merkezinin kullandlgl tam kodlamalann
dan ahnml§ olup, Turkt;;ele§tirilmi§ ve ye
niden duzenlenmiljtir (4). Hastanm tam 
kodlan girildiginde program "TANlLAR" 
adlt dosyadan tam kodunun at;;lklamasml 
otomatik olarak getirir. Tamlar; Adezyon, 
Agn, Amputasyon. Artritis, Deformite, En
feksiyon, Abse. Felt;;, Eklem, Ugament ya
ralanmalan (instabilite, Dislokasyon, Fuz
yon Eksiklik, Laserasyon Ylrtlk. SprainS
train), Kmk, Komplikasyon, Konjenital de
formite, Noritis, Omuz, Sinir slklljmasl, Te
nosinovit, VaskOler, TOmor,Yaralanmalar 
(Arter, Fleksor tendon. Ekstensor tendon, 
Sinir Yaralanmalan) olarak gruplara aynl
dlkfan ir;;in kod numarasmtn bulunmas. 

-

gut;; olmamaktad 
ekstremite ve mi 
gundan, yeni at;;11 
toloji hastanemi 
kodlamalanmlzl I 

turduk. Hastanm 
mn kontrol tarihi. 
goren doktorun c: 
simum 10 takip n. 
takip notu ile Simi 
kip alan! dogru i 
bilgi giri§ini kabul 
baglant.1t t;;alt§an 
dosyasldlr (Form 
bilgilerinin kaydl i 
ni kaYlt at;;llarak p 
gmda poliklinik k 
den girllen bilgile 
ler. Hastamn he 
form doldurulur v 
sayarda ilgili bolCi 
t;;in maksimum 8 
Bu ameliyat sayls 
terli geldi. Ancak 
bilir. Hastanm bi 
mum yapllan 4 tE 
den set;;ilen anah' 
nahfar kelimenin 
da klsaca yazllabi 
Z1lan ameliyat not 
larak yazlhr (FonT 
tum bu kaYltiartn 
kaYlt yapmaya ge 
sayfasmda .otoma 
olu§ur (Form.5). 
ya epikriz verilir. I 
tin olarak almaml: 
kaYltlanmlzdan 
ljimdilik vazget;;mi 

Tartltma 
Dunya Sagltk 

Not: 19) 
o/snako 
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gUQ olmamaktadlr. Ancak bu kodlar ust 
ekstremite ve mikrocerrahi aglrhkh oldu
gundan, yeni aQllan Ortopedi ve Travma
toloji hastanemiz ile birlikte ilave tam 
kodlamalanmlzl da benzer ljekilde olulj
turd uk. Hastamn takip bolOmunde, hasta
mn kontrol tarihi, kontrol notu ve hastay, 
goren doktorun adl bilgileri yer allr. Mak
simum 10 takip notu yazllabilir. Bu saYI 10 
takip notu ile slmrh gibi goronsede her ta
kip alam dogru inildik<;e istendigi kadar 
bilgi giriljini kabul etmektedir. Poliklinik ile 
baglant!!1 <;ah§an 2.dosyamlz "AMELiVAT" 
dosyasldlr (Form.3). Ameliyat olan hasta 
bilgilerinin kaydl iQin kullanllmaktadlr. Ve
ni kaYlt a<;llarak protokol numarasl yazlldl
glnda poliklinik kaydmda hastanln once
den girilen bilgileri otomatik olarak gelir
ler. Hastanm her ameliyatl i<;in ayn bir 
form doldurulur ve bu form un kaydl bilgi
sayarda ilgiJi bolt1mlere yaplhr. Bir hasta i
<;in maksimum 8 ameliyat kaydl girilebilir. 
Bu ameliyat saYlsl bug One kadar bize ye
terli geldi. Ancak gerekirse ilerde arttlnla
bilir. Hastanm bir ameliyatl h;in maksi
mum yapllan 4 tedavi kodlamasl listeler
den se<;ilen anahtar kelimeler ile girilir. A
nahtar kelimenin yamna istenen a<;lklama 
da klsaca yazllabilir. Hekim tarafindan ya
zllan ameliyat notu, "Ameliyat" sayfasl a<;l
larak yazlllr (Form 4). Hastanm yaptlQlmlz 
tum bu kaYltlanndan sonra baljka hi<;bir 
kaYlt yapmaya gerek kalmadan "EPiKRiZ" 
sayfaslnda.otomatik olarak epikriz raporu 
oluljur (Form.5). Taburcu olan her hasta
ya epikriz verilir. Biz, gerekli kopyalan ru
tin olarak almamlza ragmen Vine de yazlll 
kaYltlanmlzdan ve onlan saklamaktan 
ljimdilik vazgeQmiyoruz. 

Tartll}ma 
Diinya Saghk 6rgiitii tarafindan hazlr

lanan (Int~rnational Classification of The 
Diseases¥ICD9, ICD10 kodlama sistemin
de ilgili kodlann fazla detay nedeniyle bu- . 
lunmalan gUQ oldugundan kullanmadlk 
(5.6). 

Sonuc; 
+Vaklaljlk 10 Ylldlr kullandlglmlz bu 

sistemimizin yardlml ile ve bug One kadar 
65 yaym, 60 Teblig, 20 Poster, 17 Panel, 
23 Konferans hazlrlanmllj ve sunulmuljtur. 

+Callljmalann on hazlrhklannda iste
nen alan lara gore aramalar yaparak bilgi
lere kolayca eriljilebilmekte ve alman an
lamll dokumler ile zaman kaybetmeden 
<;all§ma hazlrllglna baljlanmaktadlr. 

+Call§ma ba§langlcmda vine hasta
mn ka<; adet slaytl oldugunu, yapllacak 
<;ahljmalarda kullamlacak kontrol slaytlarl
nln olup olmadlgml <;ah§maya baljlarken 
gi;)rOp, slayt plam yapllmasml saglamak
tadlr. 

+ Ek bir zaman ve emek harcamadan 
yapllan kaYltiardaki bilgi giri§leri sayesin
de hastanln epikrizi oluljturabilmektedir. 

+Hastanemize gelen rotasyoner dok
torlann hastanemizde izledikleri veya a
siste ettikleri ameliyatlann dokumu de ya
pllarak bir <;ah§ma raporu halinde geldik
leri kuruma gonderilmektedir. 

+ Ayhk ve Ylllik hastane istatistikleri 
yapllabilmekte, doluluk oranlan hesapla
nabilmektedir. 

SonUl't olarak; geliljtirilmilj piyasada 
hazlr olan hastane otomasyonu sistemle
rine gare. muhasebe sistemini dlljlnda tu
tan, hekim, tlbbi sekreter iljbirligi ile uzun 
aljamalardan sonra oluljturulmulj. kulla
mm kolayhgl olan ve baljaf! lie iljleyen, 
geli§meye a<;lk sistemimizin hasta kaydln
da ve takibinde iyi bir ornek oldugunu dO
§iinuyoruz. 

Not: 19x28 em genf§/igindeki (100 satJrllk) 5 Form'u bu sahifeye slgdlrmak 
o/anak dl!J1 o/dugundan isteyen/erin yazarlardan bu form/an isternesi -R.E. 
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1990'larda 
. ·Iantasyon ve I 

lannm rutinle§i 
taya 9lkarml§tI 

Mikrocerra 
anastomozlar 
nedeni ile doh 
dlr. Erken tan 1 

baghdlr. Son 1 
lOgO yOksek 0 

mi§tir (2,3,4). 
lantasyon cer 
smda da bildil 
takipdir (5). Tc 
relerinin dOIQ!l1 

1998 Yllinc 
hastanesinde 
rizasyon cerral 
sonu91anm ve 
fin detay" am; 
9all§ma yapllr 
gah§maya uygl 
geli§tirdigi bilg 
rak olu§turuldL 
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