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ÖNSÖZ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri için hazırlanmış olan bu ders
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Tıbbi Terim
1.2. Hastalıklara İlişkin Genel Bilgiler ve Sınıflandırılması
1.3. Sınıflandırmada Ortak Dil Problemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Tıbbi terim kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hastalıklara ilişkin
sınıflandırmaları
açıklayabilme
Sınıflandırmada yaşanılan
ortak dil problemlerini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Tıbbi Terimler
Kodlar
Sınıflandırma
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Giriş
Tıbbi dokümanların doğru şekilde hazırlanması için tıbbi sekreterler tarafından tıbbi
terimlerin bilinmesi gerekmektedir. Tıbbi terimlerin kullanılmasında amaç tıbbi dokümanlarda
ortak bir dilin sağlanması ve herkes tarafından aynı ifadelerin aynı şekilde anlaşılmasıdır.
Sınıflandırma ise toplanan verilerin karşılaştırılması, düzen içinde gruplandırılması için
kullanılmaktadır. Sınıflandırmada yaşanılabilecek problemlerin önüne geçebilmek için ortak dil
oluşturmak amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
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1.1. Tıbbi Terim
Tıbbi terimlerin büyük çoğunluğu Yunanca ve Latince kökenli kelimelerden
oluşmaktadır. Yüzyıllardan beri kullanılmakta olan bu terimlerin bir kısmı ilk
kullanıldıklarında bugünkü anlamlarından daha farklı anlamlara sahiplerdi. Bir kısmı ise
anlamlarını yitiremeden veya anlamlarında herhangi bir değişiklik olmadan bugüne dek
kullanılmaktadır. Tıpta kullanılan terimlerin bir kısmı ek ve köklere ayrılmayan kelimelerden;
diğerleri ise iki, üç hatta daha çok birimin bir başka ek veya köklerin bir araya gelmesinden
meydana gelmiştir.

Kökler:
Kök bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan, daha küçük parçalara ayrılmayan,
türememiş ancak kendisinden yeni sözcükler türetilebilen türetme eki almamış sözcükler olarak
tanımlanır. Kök, terimin kaynağıdır. Bir terimde birden çok kök kelime olabilir.
Örnek: Gastric teriminin kökü gastr kelimesi Türkçe mide anlamına gelir.
Genel Anatomik Kökler
KÖK

ANLAM

Cili/o; pil/o

Saç

Derm/o; dermat/o

Deri

Onych/o; ungu/o

Tırnak

Organlara Göre Kökler
KÖK

ANLAM

Arthr/o

Eklem

Crani/o

Kafatası

Oste/o

Kemik

Thorac/o

Göğüs

Vertebr/o

Omur
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İskelet Sistemi
KÖK

ANLAM

Abdomin/o

Karın

Esophag/o

Yemek borusu

Gloss/o

Dil

Hepat/o

Karaciğer

Splen/o

Dalak

Son Ekler:
Terimlerin sonuna eklenir. O nedenle her terimde bir tane olmaktadır.
Örneğin; gastr/itis: Mide iltihabı. Buradaki –itis soneki “iltihap” anlamını verir.
Gastr/ic: Mideyle ilgili, -ic soneki ise “ilgili, ait” anlamındadır.
Hastalık Belirten Son Ekler
SON EK

ANLAM

ÖRNEK

-algia

Ağrı

Cephalgia=baş ağrısı

-cele

Fıtık

Cystocele=mesane fıtığı

-ectasis

Açılma, genişleme

Bronchiestasis=bronşların aşırı genişlemesi

-itis

İltihap

Otitis=kulak iltihabı

-megaly

Genişleme,

Cardiomegaly=kalp büyümesi

büyüme
-pathy

Hastalık

Nephropathy= böbrek hastalığı

Teşhis ve Cerrahi İşlemlerde Kullanılan Son Ekler
SON EK

ANLAM

ÖRNEK

-ectomy

Kesip çıkarma

Tonsillectomy=bademciğin alınması

-graphy

Yazmak

Cardiography=kalp hareketlerini kaydetme

-gram

Yazma

Electroencephalogram=

beynin

elektriksel

faaliyetlerinin kaydetme (test)
-scopy

İnceleme

Laryngoscopy= gırtlağı inceleme
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Ağız açmak

-stomy

Tracheostomy= Trakeadan ağız açmak (delik açmak)

Genel Son Ekler
SON EK

ANLAM

ÖRNEK

-logy

Bilim

Hematology= kan bilimi

-logist

Uzmanlık

Neurologist=nörolog

-cyte

Hücre

Erthrocyte=kırmızı kan hücresi

Tıbbi Sıfat Olarak Kullanılan Son Ekler
SON EK

ANLAM

ÖRNEK

-oid

Benzer, gibi

Lipoid=yağa benzer

-ac

-e ait olmak

Cardiac=kalple ilgili

-ic

-e ait olmak

Gastric= mide ile ilgili

Ön Ekler:
Terimin başında bulunur. Bir tane olur.
Örnek: Epi/gastr/ic: Burada önek-epi’dir. Üst, yukarı anlamındaki bu önek, kök sözcüğe
–ic sonekiyle “midenin üst ya da yukarı bölgesiyle ilgili” anlamını kazandırır.
Yön ve Pozisyon Bildiren Ön Ekler
ÖN EK

ANLAM

ÖRNEK

Ad-

Yakın

Adrenal=böbreğe yakın

Ante-

Önce

Antenatal=doğumdan önce

Endo-

İçinde

Endocardium=kalbin içindeki tabaka

Extra-

Dışında

Extracranial=kafatasının dışında

Peri-

Etrafında

Percardium=kalbin dış tabakası
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Olumsuzluk Bildiren Ön Ekler
ÖN EK

ANLAM

ÖRNEK

A-; an-

Yokluk

Anemia=kanda hemoglobin azlığı

contra-

Karşı

Contralateral= karşı tarafa ait

İm-

Yokluk

İmpotence=güç yokluğu

Miktar Bildiren Ön Ekler
ÖN EK

ANLAM

ÖRNEK

bi-

İki

Bilateral=iki taraflı

Hemi-

Yarım

Hemiplegia=vücudunun yarısının felç olması

Multi-

Çok

Multiform=çok şekilli

Mono-

Tek

Monoplegia=tek kolun felç olması

Diğer Ön Ekler
ÖN EK

ANLAM

ÖRNEK

auto-

Kendi

Auto-intoxication=vücuttaki bir toksinle zehirlenme

Brady-

Yavaş

Bradycardia=kalp atışlarının normalden yavaş olması

Macro-

Büyük,iri

Macrocephalia=aşırı büyük kafa

Dys-

Kötü,zor

Dyspnea=nefes darlığı

Syn-/sym-

İle beraber

Syndactylia=iki veya daha çok parmağın yapışık olması

Aynı Anlamı Veren Ön Ekler
ÖN EK

ANLAM

Epi-, hyper-, supra-

Üzerinde

Anti-, contra-

Karşı

Circum-,peri-

Etrafında

Dys-, mal-

Kötü

Ante-, pre-, pro-

Önce

Hypo-, infra-, sub-

Altında
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e-,ex-,exo-,extra-

Dışında

Endo-,eso-intra-

İçinde

Zıt Anlam Veren Ön Ekler
ÖN EK

ANLAM

Ab-

Uzak

Ad-

Yakın

Ante-, pre-,pro-

Önce

Post-

Sonra

Tachy-

Hızlı

Brady-

Yavaş

Hyper-

Yüksek

Hypo-

Alçak

Macro-

Büyük

Micro-

Küçük

Kaynaştırma Ünlüsü:
Genelde kaynaştırma ünlüsü (o) harfidir. Ancak (e), (a), (i) gibi ünlü (sesli ) harfler de
kaynaştırma ünlüsü olarak kullanılabilmektedir. Kaynaştırma ünlüsü; kök sözcüğü, soneke ya
da iki kök sözcüğü birbirine bağlar.
Örnek: Cardi/o/gram. Burada cardi kök sözcüktür. (o) kaynaştırma ünlüsüdür. –gram ise
sonektir. Burada (o) kaynaştırma ünlüsü kök sözcüğü soneke bağlamıştır. Electr/o/cardi/o/gram
terimdeki ilk kaynaştırma ünlüsü iki kök sözcüğü birbirine bağlamıştır. Sonekin baş harfi bir
ünlü harf ise bu (o) sesli harfi kalkar.
Çok seyrek de olsa (e) kaynaştırma ünlüsü olur.
Örnek: Subcutan/e/ous.
Birleşik Kök:
Bir kök sözcüğün kaynaştırma ünlüsüyle birlikte olan şekline birleşik kök denir.
Örnek: Cardi/o/gram. Burada cardio birleşik formdur; çünkü /cardi/ köküyle /o/
kaynaştırma ünlüsü birleşmiştir. Tıbbi terminolojide terimleri öğrenirken üç ana noktaya dikkat
edilmelidir.
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(a) Terimlerin yapısal ayrışımı: Burada amaç, karmaşık görülen terimleri basite
indirgeyerek ayrıştırmak ve anlamaktır. Bunun için bazı yöntemler kullanılır. Terimler basit
parçalara ayrılır. Bu yolla çok uzun ve karmaşık terimler anlaşılır hale gelir.
Örnek: Gastroenterologia(gy) gastr/o/enter/o/logia(gy) Gaster: Kök= Mide. O:
Kaynaştırma Ünlüsü. Enter: Kök= Bağırsak. Logia(gy): Sonek= Bilim. Buna göre
gastroenterologia terimi, “mide ve bağırsakları inceleyen bilim dalı” anlamını taşır,
gastroenteroloji olarak okunur ve söylenir. Genelde (o) kaynaştırma ünlüsü kökle sonek
arasında olur. Ancak bazen, sonek ünlü harfle başlarsa buradaki kaynaştırma ünlüsü düşer,
Hepatic teriminde böyle olmuştur. Sonek olan (ic)’in başında (i) ünlüsü olduğu için (o)
kaynaştırma ünlüsü düşmüştür. Öte yandan bazı birleşik terimlerde (o) kaynaştırma ünlüsü iki
kök arasında korunur. Özetle söylemek gerekirse tıp dilindeki terimler ayrıştırılırken üç önemli
kural uygulanır:
Sonekten geriye gidilerek terimdeki köklerin anlamları öğrenilir. Sonek sesli harfle
başlıyorsa, sonekten önceki (o) kaynaştırma ünlüsü düşürülür. Örneğin, Gastroic değil gastric
olarak yazılır ve okunur. Mideye ait, mide ile ilgili anlamındadır.
Kaynaştırma ünlüsü olan (o) harfi iki kök arasında ise yukarıdaki kural uygulanmaz ve
(o) kaynaştırma ünlü harfi kullanılır.
(b) İnsan vücuduna ait olan anatomi, fizyoloji ve klinik bilimlerle ilgili terimler
birbiriyle ilişkilidir. Anlamları araştırılırken bu ilişkilendirmeye başvurulur.
Örneğin, hemat/o/logia terimi “kan bilimi” olarak Türkçeye çevrilir. Kan ve
hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Burada, terimdeki parçaların anlamından çok, terimin
bütünsel anlamı önemlidir. Artık yeni bir terim ortaya çıkmıştır
(c) Terimleri doğru yazma ve söylemenin önemi bilinmelidir. Doğru söyleme ve
yazma olmazsa sorunlar çıkabilir; çünkü çoğu terimin söylenişi birbirine benzese de yazımları
ve anlamları tümüyle farklıdır. Örnek: Ileum: İnce bağırsağın bir parçasının adıdır. Ilium: Kalça
kemiğinin bir parçasıdır. Bunların söylenişleri benzer, anlamları ise çok farklıdır. Yanlış
yazılan bir terim bazen yanlış ve ilgisiz bir anlam verebilir. Örnek: Hepat/oma: Karaciğer
hücrelerinin anormal büyümesiyle gelişen, karaciğer tümörüdür. Hemat/oma: Deri altında kan
birikmesiyle oluşan bir tümördür. Burada /p/ ve /m/ harfleri anlamı belirleyicidir. Bazen de
doğru yazılır ve yanlış söylenirse yanlış anlama olur. Örneğin, urethra(uretra) ile ureter(ureter)
terimlerinde bu durum olabilir. Uretra, böbrek ile idrar kesesi arası; ureter, idrar kesesi ile
idrarın vücuttan dışarı atıldığı dış delik arası idrar yoludur.
Organizmada birtakım değişiklikler sonucu fizyolojik görevlerin bozulması olgusuna
‘hastalık’, bu olguyu yaşayan kişiye ise ‘hasta’ denmektedir. Tıp, hastaları iyileştirmeye
yönelik bilimler topluluğudur. Bu bilimlerin kendine özgü terimleri bulunmaktadır ve tıp
sekreterleri bu terimleri bilmek zorundadır. Bu terimlerin bazıları:
Semptom: Belirti
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İnspeksyon: Hastaya çıplak gözle bakmak
Palpasyon: Elle yapılan nitel ve nicel gözlem
Muayene: Hastalığın tanısı için yapılan işlemlerin tümü
Fluctuation: Sınırları belli lokal sıvı birikintilerini belirleyen yöntem
Krepitasyon: Lezyon bölgesindeki çıtırtı olgusu
Perküsyon: Vücut yüzeyine parmakla vurularak alttaki dokunun çıkardığı sesin tonunu
değerlendirme eylemi
Oskültasyon: Hasta organı veya yeri dinleme
Sintigrafi: Radyoaktif madde kullanarak yapılan tanı yöntemi
Anjiografi: İlgili arter veya Ven içine kontrast madde verilerek yapılan gözlem
Endoskopi: Boşluğu olan organ içinin veya vücut boşluğunun endoskop denilen araç
aracılığıyla incelenmesi
Ultrasonografi: Yüksek frekanslı ses dalgalarının yansımasıyla yapılan inceleme
yöntemi
Diagnosis: Tanı, teşhis
Etyoloji: Hastalığın nedenini araştırma
Otopsi: Ölüm nedenini belirlemek için yapılan işlem
Prognosis: Hastalığın seyri ve sonucu hakkında olasılık belirtme
Operasyon: Cerrahi girişim
Sendrom: Birçok semptomun ve lezyonun bir arada bulunması olgusu
Konsültasyon: Hastalık ile ilgili birden çok hekimin karşılıklı görüş bildirmesi
İdiyopatik: Nedeni bilinmeyen hastalıklara verilen genel isim
Lezyon: Doku ve organlarda makroskopik ve mikroskopik düzeyde görülen değişiklik
Biyopsi: Mikroskop yöntemiyle tanı koymak için doku ya da organdan örnek alma
Anamnez: Hastalık hikâyesi
Radyodiagnoz: Bir hastalığın ışınım verilerek incelenmesi
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Komplikasyon: Bir müdahale sırasında veya hastaya ilaç tedavisi sonrasında ortaya
çıkan bozukluk, yan etki
Şok: Yaşamsal organların yetersiz kanlanması sonucu vücut işlevlerinin aniden
eksilmesi
Koma: Bilincin tamamen yitirilmesiyle gelişen derin uyku hali
Dispne: Nefes darlığı
Doz: Tedavide amaca ulaşmayı sağlayan ve toksik etki oluşturmayan ilaç miktarı

1.2. Hastalıklara İlişkin Genel Bilgiler ve Sınıflandırılması
Sınıflandırma, açık veya kapalı sıralama prensipleriyle bir alandaki nesnelerin
sıralanmış şeklidir. Burada karşımıza çıkan sınıflar belirlenen amaca bağlı olarak tasarlanır.
Sınıflandırma önceki bilgiye dayandırılır ve böylece bilginin yayılımı için bir anahtar oluşturur.
Sınıflandırmada soyağacı prensibine göre sıralama yapılır. Yani “A, B’nin bir çeşididir”
şeklinde ifade edilebilir. Örneğin; pnemoni bir akciğer hastalığı çeşididir. Başka bir ifade ile de
pnemoni geniş kapsamlı akciğer hastalıkları kavramının içindedir. Sınıflandırma, aynı zamanda
elde ettiğimiz verilerimizdir. Böylece bir sınıflandırmayı başka bir alandan toplanan verilerle
karşılaştırma imkânımız vardır. Örneğin; bir hastanede yaşa göre dağılımı yapmak istersek
aşağıdakine benzer bir gruplandırma yapabiliriz.
-

Bebekler: 0-3

-

Çocuklar: 4-12

-

Gençler: 13-18

-

Yetişkinler:19-64

-

Yaşlılar: 65-+

Yukarıdaki örnekte tek kriter yaştı. Bazı sınıflandırmalarda birden fazla sınıflandırma
kriterleri kullanılır, bu durum daha da karmaşık yapıya sahiptir. Örneğin; hastalık
sınıflandırması için:
-

Anatomik yerleşimi

-

Etiyolojisi

-

Morfolojisi

-

Disfonksiyonu

20

Bu maddelerin her biri farklı sınıflandırma yapmak için kullanılır. Bu sıralamalar
yapılan sınıflandırmanın eksenini oluşturur ve farklı sınıflandırmalarda kullanabilme imkânı
sağlar. ICPC’ye (International Classification of Primary Care) göre teşhisler organ sistemleri ve
bulgu kodlarına göre olmak üzere iki eksen doğrultusunda yapılır.

Sınıflandırmada Ortak Dil Problemi
Tıptaki temel problemlerden biri, aynı kaydın bile ortak dille ifadesinin güçlüğüdür. Bu
problem sınıflandırmada bariz ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Latince tıpta ortak dili sağlıyor
denilse de kayıt işlemlerinde bu durum farklılaşmaktadır. Eş anlamlılar sözlüğü ve kavramların
kombinasyonlarıyla çözümler bulunmuştur. Sınırlama yapılmadan her iki kaynak da sistem
içinde çalıştırılır. 1933’te New York Academy of Medicine, tıbbi terimlerin “Standart
Classified Nomenclature of Diseases” başlığıyla veritabanı oluşturdu. 1961’de bu görevi The
American Medical Association üstlendi, 1965’ten itibaren ise American College of Pathologist
“Systematic Nomenclature of Pathology” (SNOP) adını vererek bayrağı devraldı. SNOP
geliştirilerek “Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine” (SNOMED)
adını aldı.
Sınıflandırma ve kodlama problemleri ayrı değerlendirilir. Çünkü sınıflandırma
problemleri kavramların yazılması ile ilgilidir. Kodlama problemleri ise teknik destekle
ilişiktir. Bu destek özel durumlarda kodlamayı yapan personele yardım sağlamak için kullanılır.
Kodlar: Birçok sınıflandırmada sınıflar kodlar yardımıyla oluşturulur. Kodlar sayısal,
alfabetik veya her ikisi birden olabilir. Sayısal kodları sayı dizileri oluşturur. Yeni bir unsur
ilave edileceği zaman bir sonraki sayının kodu verilir. Bu, büyük kolaylıktır. Sayıların
yerleştirilmesindeki esneklik ile hastaya özel bilgilerin saklı kodlarla oluşturulması
mümkündür. Bazı sınıflar için belli diziler ayırarak farklı sınıflandırmalar bir araya getirerek
“sınıflar kümesi” oluşturulabilir.
Akrostiş kodlar: Akrostişler bölümlerin adlarını hatırlatan bir veya birkaç karakter ile
oluşturulur. Fakat tüm maddeler için bu kodu üretmek çok uzun ve yorucu bir iş olacaktır. Bu
nedenle bu kodlar sınırlı sayıda bölümler için kullanılır. Örneğin; hastane departmanı
belirtirken KBB (Kulak Burun Boğaz) gibi...
Hiyerarşik kodlar: Hiyerarşik kodlar, sınıflandırmadaki herhangi bir detaya inildikçe
sınıfın kendi koduna yeni karakterlerin eklenmesiyle oluşan kodlamadır. Böylece yakın
sınıfların birbiriyle olan hiyerarşik ilişkisini kodlardan anlayabilme imkânı doğacaktır. Yan
yana kodlar: Bu kodlar parçalardan oluşan birleşik kodlardır. Her bir parça sınıftaki başka bir
bölümü temsil eder. Örneğin; ICPC’de teşhissel kod ona ait bir karakterle temsil edilir. “N” ile
başlayan her bölüm sinir sistemi ile ilgilidir gibi...
Kombinasyon kodlar: 100 anatomik yapının 20 farklı görevle 10 farklı araçla 5 ayrı
amacı gerçekleştirecek bir sınıflandırma yaptığımızda 100.000 sınıf ve koda ulaşırız.
Anlaşılacağı üzere yapı, görev, araç ve amaç gibi unsurların sınıflandırmasına dayanan
kodlardır.
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Kuvvetlerin toplanmasıyla oluşan kodlar: Bu sınıflandırmada başlık ve sınıflar için
sadece 2’nin kuvvetleri toplanır.
20: 1 Sigara içen / 0 içmeyen
2 1: 2 aşırı kiloda / 0 normal kiloda
2 2: 4 artan kolestrol / 0 normal kolestrol
3 risk faktörü sıralandığında 7 tane bileşen elde edebiliyoruz. Sigara içen, şişman fakat
kolestrolü düşük bir kişi 3 koduyla temsil edilirken; sigara içmeyen, aşırı kilolu ve kolestrolü
yüksek kişi ise 6 kodu ile ifade edilir.
Taksonomi: Taksonomi sınıflandırmanın teorik kısmıdır.
Nosoloji: Hastalıkların sınıflandırılması bilimidir. Bunun yanında semptom, sendrom,
bozukluk ve yaralanmaları da içerdiği için teşhissel terimlerin sınıflandırıldığı bilim kavramı
içine de dahil edilebilir. Nosoloji, hastalıkları açıklayan Nosografi’den ayrılır. Hastalığın
açıklanması ve tanımı arasındaki fark şudur: Hastalığın tanımı, sadece hastalığın gerekli
özelliklerini içerir; oysa açıklaması, birbiri arasında ilişkide bulunan karakteri de verir. Bu
yüzden Romatoid Artrit’in ARA’ya (American Rheumatism Association) göre sınıflandırma
kriteri aşağıdaki 7 maddeden en az dördünün yerine getirilmesi ile sağlanır:
-

Sabah sertliği

-

Mafsallarda 3 veya daha fazla bağlantı

-

Artritlerde el bağlantısı

-

Simetrik artritler

-

Romatoid noduller

-

Serum romatoid faktörü

-

Tipik radyografik değişiklikler

Bu maddeler kesin olmayan açıklamalardır. Ancak belli şartlarda hastalığa ait bir
şüphenin işareti olabilirler. Bu tür tanımlamalar polythetic tanımlama olarak adlandırılır. Ancak
bu sınıflandırmaya ICD, SNOMED ve DSM (Diagnostic and Statistical Manual for Mental
Disorders) gibi sınıflandırıcı alanlarda ilgi duymakta olduğu belirtilmiştir.
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Uygulamalar

23

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tıbbi sekreterlerin bilmesi gereken tıbbi terimler, hastalıklara ilişkin genel
bilgiler ve sınıflandırmalar ve sınıflandırmada yaşanılan dil problemleri hakkında bilgi
edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Genel anatomik köklerden dermo……………………anlamına gelir.
2) Sonekler tıbbi terimlerin ……………….eklenir.
3) Genel son eklerden -logy………………………….. anlamına gelir.
4) Aşağıdakilerden hangisi tıbbi terimlerde kaynaştırma ünlüsüdür?
a) ‘o’
b)

‘n’

c)

‘l’

d)

‘k’

e)

‘x’

5) Bir kök sözcüğün kaynaştırma ünlüsüyle birlikte olan şekline ne ad verilir?
a) Kök
b) Kaynaştırma ünlüsü
c) Birleşik kök
d) Yapı
e) Terim
6) Palpasyon ne demektir?
a) Belirti
b) Elle yapılan muayene
c) Hastaya çıplak gözle bakmak
d) Hasta organı dinleme
e) Lezyon bölgesindeki çıtırtı olgusu
7) Sınıflandırmadaki herhangi bir detaya inildikçe sınıfın kendi koduna yeni
karakterlerin eklenmesiyle oluşan kodlamaya ne ad verilir?
a) Hastalık kodları
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b) Kombinasyon kodları
c) Kuvvetlerin toplanmasıyla oluşan kodlar
d) Akrostiş kodları
e) Hiyerarşi kodları
8) Tıbbi terimlerin tıbbi sekreterlik açısından önemini irdeleyiniz.
9) Sınıflandırmada ……………. prensibine göre sıralama yapılır
10) Zıt anlam veren öneklerden ‘tachy-‘ ne anlama gelmektedir?
a) Yavaş
b) Alçak
c) Hızlı
d) Uzak
e) Önce

Cevaplar
1) cilt, 2) sonuna, 3) bilim, 4) a, 5) c, 6) b, 7) e, 8) ….. 9) soyağacı, 10) c
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2. SINIFLANDIRMA KAVRAMI VE TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Sınıflandırma Kavramı
2.2. Sınıflandırmanın Tarihçesi
2.3. Sınıflandırmanın Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

30

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sınıflandırma kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sınıflandırmanın tarihsel
olarak gelişim sürecini
açıklayabilme
Sınıflandırmanın öneminin
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Sınıflandırma
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Giriş
Hastalıklarla ilgili istatistik çalışmalarının geçmişi 300 yıl öncesine kadar
dayanmaktadır. Başlangıç çalışmalarını ölüm sebeplerini araştırmak amacıyla ölüm nedenlerini
gruplar altında toplayan ve bunlar arasında istatistiksel sonuçlar elde etmeyi hedefleyen
kodlama standartları oluşturmuştur. Daha sonra klinik işlemleri için de bu kodlardan istifade
edilmesi ve bulgulara göre yine rakamlarla ifade edilebilen raporlar hazırlanabilmesi sosyal ve
ekonomik değerler açısından önemle kendini hissettirmiştir. Sağlık alanında en yaygın olarak
kullanılan sınıflandırma sistemi olan ICD’dir. Sınıflandırmalar bu sistemden elde edilir.
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2.1. Sınıflandırma Nedir?
Değişen ve gelişen teknolojilerden yoğun bir şekilde yararlanılan sağlık hizmet
sektöründe, hizmet maliyetlerinin kontrol edilebilmesi ve kaynakların optimum kullanılması
konularında ortaya çıkan ihtiyaçlar, çalışmaların, standart oluşturma ve bu standartların
uygulanması faaliyetleri üzerinde odaklanmasına sebep olmaktadır. Sağlık sektöründe,
öncelikle insan sağlığını ilgilendiren konularda, daha geniş açıdan ele alındığında ise ülke
sağlık politikalarının oluşturulmasında ülke genelinde toplanabilen veriler kullanılarak elde
edilen bilgilere göre planlamalar hayati öneme sahiptir. Her alanda olduğu gibi sağlık
hizmetlerinin yönetim süreçlerinde de önceliklerin belirlenmesi, önceliklere uygun hedeflerin
tespit edilmesi, bu hedefe ulaşmak için yapılacak faaliyetlerin planlanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulacak mali kaynakların, insan gücünün ve malzemenin
öncelikler doğrultusunda nasıl kullanılacağı ile ilgili kararların oluşturulma sırası vardır. Bu
kararların alınması sürecinde yöneticilerin gerekli tüm doğru bilgilerle erişebilir olması
kararların isabetli olmasındaki en önemli faktördür. Doğru bilgi ise çeşitli kaynaklardan
toplanan doğru verilerden elde edilebilir. Veri, bir olayı incelemek, bir olayı aydınlatmak, bir
gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla derlenen
ham materyal (kayıt, gözlem, belge, görüş vs.) olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla veri, bireysel
veya örgütsel amaçlar doğrultusunda toplanmakta ancak işlenmemiş veya yapılandırılmamış
olarak kaydedilmekte ve depolanmakta olan birbirleriyle ilişkilendirilmemiş olay ve olgulara
ilişkin gerçekler bütünüdür. Herhangi bir durumla ilgili olarak bilgi üretebilmek için öncelikle
veri toplanması ve daha sonra bu veri üzerinde nicelik çalışmalarının yapılması gereklidir.
Bilgi verilerin analizi sonucu elde edilir. Veri toplama ve nicelik çalışmalarının sağlıklı
yapılabilmesinde ise en temel faktör sınıflandırma işlemidir. Doğru ve güvenilir bir istatistiki
değerlendirmeye ve bilgiye sahip olabilmek için doğru bir sınıflama işlemine, doğru bir
sınıflama için doğru kodlama yöntemine, doğru kodlama için de olayların açık ve kapsamlı
olarak tanımlanması gerekmektedir. Özellikle çok çeşitlilik gösteren sağlık hizmetlerinde,
istatistiksel değerlendirmeler yapabilecek formatta veri toplamanın, sağlık hizmetlerinin
planlanmasında ve sunulmasında etkin bir rol oynayacağı daima göz önünde bulundurulmalıdır.
Sağlık hizmetlerinde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna
ilişkin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullanılması için sağlık bilgi
sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler yönetsel ve klinik karar verme işlevlerini kapsar.
Türkiye’de sağlık politikalarının üretilmesi ve hizmet sunumlarının planlanmasında
çeşitli kaynaklardan elde edilen rutin verilerin yeterli olmadığı ve çoğu kez gerekli düzeyde
kullanılmadığı, kullanılan bir takım verilerin ise farklı bilimsel ve araştırma kurumlarının
yaptıkları araştırmaların sonucunda elde edilen veriler olduğu Sağlık Bakanlığı temsilcileri
tarafından açık kaynaklara verilen bilgilerden bilinmektedir.
Sağlık yönetimi işlevinin yerine getirilmesinde kullanılacak “bilgi sistemlerinin” önemli
bir bölümünü Hastane Bilgi Sistemi ile Hastalık ve Ölüm İstatistikleri oluşturmaktadır. Sayıları
binleri bulan hastalıkların her birinin teker teker incelenmesi ve istatistiksel veri olarak
sunulması ve değerlendirilmesi olanaksız olacağından çalışmayı kolaylaştırmak için hastalıklar
ve travmaların standart bir şekilde sınıflandırılmaları gerekmektedir. “Hastalıkların Uluslararası
34

Sınıflaması” bu amaçla pek çok ülkede kullanılmakta olan bir kodlama sistemidir. Ülkemizde
halen kullanılmakta olan doküman, Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen “Hastalıkları
Uluslararası Sınıflaması-10 Revizyonu” dokümanıdır.

2.2. Sınıflandırmanın Tarihçesi
Hastalıklarla ilgili istatistik çalışmalarının geçmişi 300 yıl öncesine kadar
dayanmaktadır. Başlangıç çalışmalarını ölüm sebeplerini araştırmak amacıyla ölüm nedenlerini
gruplar altında toplayan ve bunlar arasında istatistiksel sonuçlar elde etmeyi hedefleyen
kodlama standartları oluşturmuştur. Daha sonra klinik işlemleri için de bu kodlardan istifade
edilmesi ve bulgulara göre yine rakamlarla ifade edilebilen raporlar hazırlanabilmesi sosyal ve
ekonomik değerler açısından önemle kendini hissettirmiştir İlk etkin çalışma 17. yüzyılın
sonunda, 1891 yılında başlatılan İngiltere’de hazırlanmış ölüm nedenlerinin yeniden
sınıflandırılması çalışmalarıdır. Hastalıkların sistematik bir şekilde sınıflandırılması ile ilgili
çalışmalara ise 18. yüzyılda başlanmış ve 18. yüzyılın ikinci yarısında çalışmalar hastalık
terminolojisi ve bunların kullanımında uluslararası birlikteliğin sağlanmasına odaklanmıştır.
1900 yılından itibaren çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle bu sınıflamanın revize edilmesi gündeme
gelmiş ve çeşitli ülkelerden gelen çağrılar sonunda hemen hemen 10 yılda bir yapılan revize
çalışmaları ile hastalık kodlarının dünya ülkeleri için standart hale getirilmesi yolunda ciddi
aşamalar kaydedilmiştir.
Hastalık sınıflandırması, hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya
getirilmesinden oluşan kategoriler sistemi olarak tanımlanabilir. Hastalıkların Uluslararası
Sınıflaması, uluslararası düzeyde İngilizce olarak “International Classification of Diseases” ya
da kısaca ICD olarak kullanılan tanımlamanın dilimizdeki karşılığıdır. Esas olarak uzun adı
“Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması” (International
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)’dır. 1948 yılından itibaren
de Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) Hastalıkların Uluslararası
Sınıflamasında sorumlu olmuştur ve bugüne kadar yapılan revize çalışmaları sonunda ICD
dokümanlarının onuncu revizyonu gerçekleştirilmiştir.
ICD, bir rahatsızlık sınıflandırması, rahatsızlık isimlerinin kesin kriterlere göre
birleştirilmesinden oluşan bir kategoriler sistemi olarak tanımlanabilir. Tamamen kuramsal bir
açıdan bakılırsa, rahatsızlıkları çeşitli eksenlerde, mesela etkilenen vücut bölümüne göre
(topografi), sebebe (etiyoloji), dokudaki patolojik değişikliğin tipine (morfoloji) ya da sonuçta
beliren fonksiyonel anormalliğe göre sınıflama yapmak mümkündür. Sınıflandırmalar bu
eksenlerden birine ya da başkasına dayanarak şekillendirilebilir. Fakat pratikte, rahatsızlıkların
vücudun birden çok bölümünü etkileyebilmeleri, bazı rahatsızlıkların nedeninin bilinmemesi ve
bazı patolojik değişikliklerin özgün olmaması gibi sebeplerle hiçbir eksen tek başına kafi
değildir. Alternatif olarak, her bir rahatsızlığın birkaç eksene göre sınıflandırılmış olduğu, çok
eksenli bir sınıflandırma kurulabilir ancak bu durum rahatsızlığın tüm kriterlere göre
tanımlanmasını gerektireceğinden kullanması zorlaştırır.
Hastalıkların istatistiksel sınıflandırması, rahatsızlık verilerinin kullanıcı tarafından
kolayca değerlendirilip araştırabileceği bir formda sunulmasına ihtiyaç duyar. O halde,
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kullanışlı ve anlaşılır bir enformasyon elde edebilmek için, rahatsızlıkların sistemli ve anlamlı
bir biçimde düzenlenmesi gereklidir. Bu hedefle, tamamen kuramsal bir yaklaşım yerine pratik
bir yaklaşımda bulunmak en müsait yoldur.
Sağlık alanında en yaygın olarak kullanılan sınıflandırma sistemi olan ICD’dir.
Sınıflandırmalar bu sistemden elde edilir. Kayıt tutumuyla ilgili ilk uygulama 1629’da London
Bills of Mortality olarak gerçekleştirilmiştir. Ölüm nedenleri olarak ilk liste ISI’nın
(International Statistical Institute) 1893 yılında Chicago’da yapılan toplantısında, Jacques
Bertillon tarafından sunuldu. 1900 yılında resmen kabul edilen bu liste 1938’deki 50. baskısına
kadar ISI’nın denetimi altında düzenli olarak gözden geçirildi. Daha sonraları bu kod listesi
olarak, ölüm istatistikleri olarak kullanıldı. Sağlık sigorta şirketleri, hastaneler, sağlık servisleri,
askeriye ve diğer kuruluşlar hastalık için kodlar ve liste oluşturmak için değişik uğraşlar
verdiler. 1946’da NewYork’da WHO (World Health Organization) konferansında, ölüm ve
hastalık nedenlerinin kodlanma ve listelenmesi, bunların uygulanması ve yaygın şekilde
kullandırılması, Dünya Sağlık Örgütünün sorumluluk alanına girdi.
Ölüm nedenleri ve hastalık listesinin 6. revizyonu için 1948’de Paris’te Fransa
Hükümetinin önderliğinde bir kongre yapıldı. 29 ülkeden gelen temsilciler sınıflandırma
önerisini benimsediler ve WHO’da uzman komitesi oluşturdular. Bu konferansta ayrıca,
istatistiksel sağlık programları için ulusal komitelerin kurulması istendi. Sonraki düzenleme
konferansları da WHO’nun kontrolü altında yapıldı. 1955’te Paris’te 7. revizyon, 1965 yılında
Genova’da 8. revizyon, 9. revizyon hemen arkasından ve 10. revizyonda 1989’da Genova
yapıldı. Bu sınıflandırma sistemlerinin arkasındaki genel felsefe hastalığın görünümünden çok
hastalığın etiyolojisi üzerinde durulmuş olmasıdır. Tüm bunlara rağmen hasta bakımına ilişkin
oluşumlar da yetersizlikler gözlenebilmektedir.
9. revizyonda özel bir dört haneli kod kategorisi neoplazm sınıflandırılması için eklendi.
Opsiyonel sınıflandırmalara hastalıkların etiyolojik klasik kodlarının yanına ek kod girişleri de
sağlandı. Zihinsel hastalıklar bölümü yaygınlaştırıldı. Kliniksel kullanıma dönük versiyon hale
getirildi.
1990 yılında WHO’nun Dünya Sağlık Şurasında 10. revizyon görüşüldü. ICD-10’nun
“core” sınıflandırılması, uluslararası raporlama için kodlanması zorunlu olan üç karakterli
kodudur. 4 ve 5 hanelik alt kodlar tavsiye edilerek ICD’nin integral kısmı düzenlendi.
ICPM (The International Classification of Procedures in Medicine) diğer bölümler ve
sınıflandırmalar arasındaki teşhissel, terapik ve cerrahi prosedürleri içine alır. ICPM 1976’dan
bu yana faaliyet göstermektedir.
CPT (The Current Procedural Terminology) Amerika’da, CCP (The Canadian
Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surginal Procedures) Kanada’da, CDAM (The
Catalogue des Actes Médicaux) Fransa’da kuruldu.
1933 yılında SNDO’nun (The Standard Classified Nomenclature of Disease) ilk resmi
yayını Amerika’da gerçekleşti. SNDO lokasyon ve etiyoloji ağırlıklı teşhissel terminoloji
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sistemidir. 5. ve son baskısı Amerikan Tıp Birliği (AMA) tarafından basıldı. Bu baskıda cerrahi
prosedürler için 3 eksen oluşturuldu. Bu sistem ICD-A’ya kadar Amerikan Hastanelerinde
uygulandı. 1965’de kurulan SNOP topoloji, morfoloji, etiyoloji ve fonksiyon olmak üzere
sistemi 4 eksen üzerine oturttu. SNOP daha sonraki SNOMED için temel oluşturdu. SNOMED
tüm medikal terminolojiyi kapsam dâhiline alma hedefindedir.

2.3. Sınıflandırmanın Önemi
Tanı ve girişim terminolojisinin düzgün bir şekilde kodlanması hastalıklar, zararları ve
sağlık hizmetleri ile ilgili diğer konularda anlamlı ve etkili çalışmalar yapılabilmesi için
gereklidir. Tanı ve girişim terminolojisi hastalıkların ve uygulamaların üzerinde
çalışılabilmesine olanak sağlamak üzere kodlanır. Kodlanmış veri orijinalinde araştırmalarda ve
çalışmalarda kullanılmak üzere toplanmasına rağmen, temsil ettiği değer, ödemelerde,
hastanelerin istatistiksel analizlerinde, sigorta şirketleri tarafından, sağlık kuruluşları ve diğer
ilgili iş kolları tarafından kullanılabilecek şekilde hastalık sınıflandırmalarının arkasında
gizlidir. Son kodlar iki amaca hizmet eder:
(1) Hastaya ait bilgilerin bir kod numarasıyla birleştirildiği bir istatistik ve
(2) Hastaların kodlarının bireysel olarak kullanıldığı klinik ortam.
Kodların istatistiksel kullanımı, hastalıkların etyoloji ve sonuçları, sağlık planlaması ve
sağlık hizmetlerinin kalite kontrolünü içerir. Kodların klinik kullanımı, ödeme taleplerinin
hazırlanmasını ve hasta kayıtlarının indekslenmesini içerir, her ikisi de sağlık sektörü için çok
önemli uygulamalardır.
Kaliteli bir kodlama; bütçeleme, klinik araştırma, emsal inceleme, eğitim, finansal
analiz, pazarlama, hasta bakımı, kalite yönetimi, risk yönetimi, istatistik, stratejik planlama,
yararlanma idaresi ve diğer dâhili/harici işletme amaçları için doğru ve uygun bir veritabanı
oluşturmakta kullanılır. Kodlama, sağlık kuruluşunun yetkilendirme, kredilendirme ve
düzenleme ihtiyaçlarına uygunluk sağlanmasında önemli bir rol oynar. Kodlama aynı zamanda
kuruluşun faturalandırma fonksiyonlarını desteklediği gibi doğru, tam, iyi sıralanmış ve
zamanlanmış kodlama ile ödemelerin optimize edilmesine yarar.
Hekimlerin hasta yönetimi niteliğini sağlamak için, hasta denetimi için, kalite güvencesi
ve kalite yönetimi için güvenilir klinik bilgiye ihtiyaç vardır. Bilgi, toplanıp
değerlendirildiğinde klinikler, sağlık hizmetleri ve sağlık ekonomisi araştırmaları için de
kullanılabilir.
Bilgisayar sistemlerinin kullanılması, her zaman okunabilir ve kâğıda dayalı
sistemlerden daha geniş bir yapıya sahip oldukları için sağlık kayıtlarının niteliğini de
geliştirecektir. Bunun yanında anlamlı bilgiler sağlanması için sadece bilgi toplanması yeterli
değildir. Bilgilerin, kolaylıkla ulaşabilir olması da gerekir. Eski sağlık kayıtlarının elektronik
ortama aktarılmasına karar verildiğinde bilgiyi kodlayıp kodlamama sorusu gündeme gelir.
Kodlama olmaksızın bilgisayar, kelime araştırma mekanizmalarını kullanarak bilgiyi rahat bir
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şekilde girmeye izin vermektedir. Bu da hastaların, "kayıtlarında hipertansiyon kelimesi olan
bütün hastalar" gibi gruplara ayrılabilmesine olanak sağlar. Ancak hata riski; bilgisayarda
teşhis tanımlanırken kullanılan bütün kelimelerin araştırılması istendiğinde ortaya çıkar. Böyle
bir araştırma, yanlış yazılmış bütün kelimeleri atlayacak ve acil bir durum sırasında acele bir
şekilde girilmiş olan ya da unutulmuş olan bütün kısaltmalar da atlanacaktır. Uygulama analizi
için de birlikte çalışan tüm hekimlerin veya yardımcıların kullanmış olabileceği bütün
terimlerin de biliniyor olması gereklidir.
Kod, kavramlar için kısa bir yoldur. Kod, bilgiyi saklanmak üzere uygun bir şekilde
sıkıştırır. Birçok uzman, bilgiyi sadece serbest metin olarak saklamanın bilgi, daha sonra geri
çağrılıp kullanılmak istendiğinde yetersiz kaldığı konusunda hemfikirdir. 1993'de RACGP
(Royal Australian College of General Practitioners) tarafından gerçekleştirilen çalışmada,
sağlık kayıtlarında bilgiyi kodlamanın belirli nedenleri tanımlanmıştır. Bu nedenler;
değerlendirmeyi uygulama; hatırlama çabukluğu, bakımın devamlılığı, uygulamadaki diğer
personele yardım; nitelik güvencesi, daha iyi bilgi tutma, karar desteği ve protokoller;
periyodik ve acil sağlık kontrolleri, hastalık tedavi etkileşimini kontrol etme, dinamik yapısal
hasta kayıtları, maliyetlerden tasarruf ettirici olmayı içermektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sınıflandırma kavramı, tarihçesi ve sınıfladırmanın önemi hakkında bilgi
edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Bir olay incelemek, bir olayı aydınlatmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir
konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla derlenen ham materyale ne ad verilir?
a) Kayıt
b) Tıbbi bilgi
c) Tıbbi terim
d) Veri
e) Kod
2) Sağlık bilgi sistemleri ……………… ve ……….. işlevlerini kapsar.
3) Sınıflandırma ile ilgili ilk etkin çalışma nerede başlamıştır?
a) ABD
b) Fransa
c) Türkiye
d) Norveç
e) İngiltere
4) 1948 yılından itibaren hastalık sınıflandırmasından aşağıdakilerden hangisi
sorumludur?
a) DSÖ
b) Amerikan Tıp Birliği
c) UNICEF
d) Tabipler Birliği
e) ISI
5) ICD’nin 9. revizyonunda dört haneli kod kategorisi ……..sınıflandırılması için
eklenmiştir.
6) Teşhissel, terapik
aşağıdakilerden hangisidir?

ve

cerrahi

prosedürleri

içeren

sınıflandırma

sistemi

a) CPT
42

b) SNDO
c) READ
d) ICPM
e) ICPC
7) Kaliteli bir kodlama aşağıdakilerden hangisi için kullanılamaz?
a) Risk yönetimi
b)

Hasta bakımı

c) Finansal analiz
d) Pazarlama
e) Kariyer planlaması
8) SNOP kaç eksenden oluşur?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 4
e) 6
9) Ülkemizde hastalık sınıflandırması için hangi doküman kullanılmaktadır?
a) ICD-7
b) ICD-8
c) ICD-9
d) ICD-10
e) ICD-11
10) Kodlama standartları başlangıçta …………. Araştırmak için oluşturulmuştur.

Cevaplar
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1)d 2) yönetsel/klinik karar verme 3) e, 4) a, 5) neoplazm, 6) d, 7) e, 8) d, 9) d, 10)
ölüm nedenleri
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3. ICD’NİN TANIMI, TARİHÇESİ VE ÇEŞİTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. ICD Tanımı
3.2. ICD'nin Tarihçesi
3.3. ICD Çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

ICD
açıklayabilme

sistemlerini

ICD
sıralayabilme

çeşitlerinin

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
•

ICD
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Giriş
İstatistiksel bir sınıflandırma olan ICD, gerek sağlık hizmetleri yönetiminde gerekse
epidemiyolojik çalışmalarsa kullanım kolaylığı sağlayan bir sistemdir. ICD, hastalık ve ölüm
kodlamalarında getirdiği bazı uluslararası kural ve hatırlatmalarla hastalık tanısının yazılması
ya da ölüm nedeninin belirtilmesinde kayıtların mümkün olduğu kadar doğru tutulması
konusunda katkıda da bulunmaktadır. Bu sistem 42 dilde yayımlanmıştır. Mortalite (ölüm
oranı) kodları 138 ülkede, morbidite (hastalığa yakalanma sıklığı) kodları 99 ülkede
kullanılmaktadır.
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3.1. ICD Tanımı
ICD, istatistiksel bir sınıflamadır ve bu noktadan hareketle yola çıkmaktadır. Burada
ICD'nin getirmiş olduğu istatistiksel sınıflamayla tıp kitaplarında bölüm başlarında bulunan
rahatsızlık sınıflandırmaları arasındaki ayrımı tespit etmek gerekir. Genellikle birbiriyle
karıştırılabilecek durumlarla etkenlerinin farklılığına göre düzenlenmiş bir rahatsızlık grubu
değerlendirilir. İstatistiksel sınıflamadaysa birbirine benzer rahatsızlık veya durumlar
birleştirilip, taşıdıkları öneme göre sınıflandırılmaktadır. Her rahatsızlık için o rahatsızlığa özgü
bir kod kullanılmaktadır. Bu yapısı sayesinde ICD, gerek sağlık hizmetlerinin yönetimi,
gerekse epidemiyolojik çalışmalarda kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Hasta takibi, hasta kayıt
ve arşivlerinin tutulması ve bunlara erişim, kaynak yönetimi gibi idareye yönelik kullanımının
yanı sıra rahatsızlıklarla ilgili istatistiksel çalışmalar ve uluslararası niteliği sayesinde devletler
arasında sıhhatle ilgili kıyaslamalar yapma olanağı da vermektedir. Buradan da anlaşılacağı
üzere ICD'nin mühim bir fonksiyonu da rahatsızlıklara uluslararası ortak bir dil
kazandırmaktadır. ICD ayrıca, rahatsızlık ve ölüm kodlamalarında getirmiş olduğu bazı uluslar
arası kural ve hatırlatmalarla rahatsızlık tanısının yazılması ya da ölüm sebebinin
belirtilmesinde kayıtların olası olduğu kadar doğru tutulması hususunda dolaylı bir katkıda da
bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak ICD, hastalık ve ölüm kodlamalarında getirdiği bazı uluslararası kural
ve hatırlatmalarla hastalık tanısının yazılması ya da ölüm nedeninin belirtilmesinde kayıtların
mümkün olduğu kadar doğru tutulması konusunda katkıda da bulunmaktadır. Sayıları binleri
bulan hastalıklarının her birinin teker teker incelenmesi ve istatistiksel veri olarak sunulması ve
değerlendirilmesi olanaksız olacağından çalışmayı kolaylaştırmak için hastalıklar ve
travmaların standart bir şekilde sınıflandırılmaları gerekir. "Hastalıkların Uluslararası
Sınıflaması" bu amaçla pek çok ülkede kullanılmakta olan bir kodlama sistemidir. ICD–10
yalnızca tanıya yönelik bir alfanümerik (alfabetik-sayısal) kodlama sistemidir. 42 dilde
yayımlanmıştır. Mortalite (ölüm oranı) kodları 138 ülkede, morbidite (hastalığa yakalanma
sıklığı) kodları 99 ülkede kullanılmaktadır.
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TABLO: ICD-10 KULLANIMININ BAŞLAMA YILLARI

Ülkemizde 1965 yılındaki 8. Uluslararası ICD Konferansından sonra hazırlanmış olan
8.Versiyon (ICD-8) 2005 yılına kadar kullanılmıştır. 1977-78 yıllarında çıkarılan 9. Versiyon
ülkemizde kullanıma geçmemiştir. ICD-10 Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel
Koordinatörlüğü tarafından 1995 yılında DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)‘den satın alınmış ve
Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından ICD-10 ilk defa 01.01.2004 yılında
Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, Daire Tabipliği‘nde uygulaması gerçekleştirilen Hasta Takip
Sisteminde kullanılmaya başlanmıştır.

3.2. ICD’nin Tarihçesi
Hastalıklarla ilgili istatistik çalışmalarının geçmişi 300 yıl öncesine kadar
dayanmaktadır. İlk etkin çalışma 17. yüzyılın sonunda İngiltere'de John Graunt'un hazırlamış
olduğu ölüm verileri ile ilgili "London Bills of Mortality" adlı çalışmadır. Graunt bu
çalışmasında, ölüm kayıtlarında ölen kişilerin yaşlarının yazılmadığı tarihlerde, 6 yaşın altında
ölen çocukların oranını hesaplamaya çalışmış ve o günün koşullarına göre oldukça iyi bir
tahminde bulunmuştur. Hastalıkların sistematik bir şekilde sınıflandırılması ile ilgili gelişmeler
ise 18. yüzyılda başlamıştır. Bugünkü mevcut sınıflamanın yapısı büyük ölçüde İngiltere Genel
Kayıt Bürosunda ilk tıbbi istatistik uzmanı olarak çalışan William Farr'ın çalışmalarına
dayanmaktadır. 18. Yüzyılın 2. yarısında çalışmalar hastalık terminolojisi ve bunların
kullanımında uluslararası birlikteliğin sağlanmasına odaklanmıştır. Uluslararası İstatistik
Enstitüsü, 1891 yılında Jacques Bertillon başkanlığında ölüm nedenleri ile ilgili yeni bir
sınıflama hazırlanması için bir komite kurmuş, bu komitenin yapmış olduğu çalışmalar 1893
yılında bitirilmiştir. Sınıflama, genel hastalıklar ile belli bir organ ya da anatomik bölgeye özgü
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hastalıkların birbirinden ayrılması ilkesine dayanmaktadır. Bu çalışma başlangıçta "Bertillon
Ölüm Nedenleri Sınıflaması" olarak adlandırılmış ve birçok Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika
ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır. 1900 yılında Fransa hükümeti, 'Ölüm Nedenleri
Uluslararası Sınıflaması'nın (Bertillon Ölüm Nedenleri Sınıflaması) yenilenme için çağrıda
bulunmuş ve bu girişim yaklaşık 10 yılda bir yapılan yenilenme konferansları serisini başlatmış
ve bugün onuncu yenilenme olan ICD-10'a kadar ulaşılmıştır. 1948 yılında kurulan Dünya
Sağlık Örgütü 1893 yılından beri sürdürülmekte olan Ölüm Nedenlerinin Uluslararası Listesi
(International List of Causes of Death) çalışmalarını üstlenmiştir. Hastalıkların ve İlgili Sağlık
Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırması Onuncu Yenilenmiş Baskı (ICD 10)
Bertillon Sınıflandırması veya Ölüm Nedenlerinin Uluslararası Listesi ile başlayan
sınıflandırma sistemlerinin sonuncusudur. ICD‘nin tarihsel gelişim süreci içinde:
- Yapı ve içeriğinde önceleri sadece ölüm nedenlerini kapsayan sınıflamaya hastalık
nedenleri de dâhil edilmiştir.
-

Ölümlerin asıl nedenlerini seçmede uluslararası kurallar getirilmiştir.

- Hayati istatistikler ve sağlık istatistikleri alanında uluslararası iş birliğinin
sağlanması gibi önemli değişiklikler olmuştur.

3.3. ICD Çeşitleri
Dünya Sağlık Örgütü bu sistemin;
-

1955 yılında yedinci (ICD - 7)

-

1967 yılında sekizinci (ICD - 8)

-

1975 yılında dokuzuncu ve (ICD - 9)

-

1992 yılında onuncu yenilenmesini hazırlayarak yayımlamıştır (ICD -10).

ICD şimdiye kadar 43 farklı dile çevrilmiştir ve tüm üye devletler tarafından
kullanılmaktadır. 117 ülke sistemi sağlık durumlarının birincil indikatörü olan mortalite
verilerini raporlamada kullanmaktaydı. Ancak ülkeler zaman içerisinde ICD sistemlerini ölüm
ve hastalık istatistiklerini raporlamada kullanmayı da istediler. Artık Dünya Sağlık Örgütü 2018
yılında ICD-11’e geçmeyi planlamaktadır. ICD-11’in elektronik sağlık uygulamaları ve
enformasyon sistemleriyle birlikte kullanılacaktır.
ICD-11’de olması planlanan özellikler şunlardır;
-

ICD-11’ de çoklu dil olacaktır.

- Tanımlar, işaretler, semptomlar ve hastalıklarla ilişkili diğer
yapılandırılacaktır, böylelikle raporlamalar tam olarak gerçekleştirilebilecektir.
-

içerikler

Kullanıcılar ICD-11’i online olarak indirip kullanabilecektir.
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ICD-11’de olması planlanan bölümler ise;
Bölüm 01 – Enfeksiyon hastalıkları
Bölüm 02 – Neoplazmlar
Bölüm 03 – Kan ve Kan Yapıcı Organ Hastalıkları
Bölüm 04 – Immun sistem bozuklukları
Bölüm 05 – Cinsel sağlıkla ilişkili durumlar
Bölüm 06 – Endokrin, nutrisyonel ve metabolik hastalıklar
,Bölüm 07 – Mental ve davranışsal bozukluklar
Bölüm 08 – Uyku hastalıkları
Bölüm 09 – Sinir sistemi hastalıkları
Bölüm 10 – Göz hastalıkları
Bölüm 1 – Kulak hastalıkları
Bölüm 12 – Dolaşım sistemi hastalıkları
Bölüm 13 – Solunum sistemi hastalıkları
Bölüm 14 – Sindirim sistemi hastalıkları
Bölüm 15 – Cilt (deri) hastalıkları
Bölüm 16 – Kas-isketlet sistemi hastalıkları
Bölüm 17 – Üriner sistem hastalıkları
Bölüm 18 – Gebelik, doğum
Bölüm 19 – Perineatal periyod
Bölüm 20 – Gelişim anomalileri
Bölüm 21– Semptom, işaret, klinik formlar, anormal klinik ve laboratuvar bulgularıBaşka yerde sınıflandırılmamış
Bölüm 22– Yaralanma, zehirlenme ve dış sebepli diğer sonuçlar
Bölüm 23 – Morbidite ve mortalitenin dış sebepleri
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Bölüm 24 – Sağlık durumunu sağlık hizmetleriyle iletişimi etkileyen faktörler
Bölüm 25 – Özel kodlar
Bölüm 26 –Boş bırakılan kodlar
Bölüm 27 – Geleneksel Tıp
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Uygulamalar

56

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ICD sistemlerinin tanımı, tarihçesi ve ICD çeşitleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Mortalite (ölüm oranı) kodları kaç ülkede kullanılmaktadır?
a) 99
b) 138
c) 45
d) 100
e) 42
2) ICD-10 morbidite kodları Kanada’da kaç yılında kullanılmaya başlanmıştır?
a) 1994
b) 1998
c) 2001
d) 2004
e) 2005
3) Ülkemizde ICD-8 hangi yıla kadar kullanılmıştır?
a) 1965
b) 1975
c) 2000
d) 2005
e) 2003
4) Ülkemizde ICD’nin hangi versiyonu kullanıma geçmemiştir?
a) ICD 6
b) ICD 9
c) ICD 7
d)

ICD 10

e) ICD 5
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5) 1891 yılında Jacques Bertillon başkanlığında ölüm nedenleri ile ilgili sınıflama
hazırlanması amacıyla hangi kurum komite kurmuştur?
a) Genel Kayıt Bürosu
b) DSÖ
c) Uluslararası İstatistik Enstitüsü
d)

Sağlık Bakanlığı

e) Amerikan Tıp Birliği
6) ICD-10 mortalite kodları Almanya’da kaç yılında kullanılmaya başlanmıştır?
a) 1998
b) 1999
c) 1995
d) 2003
e) 2006
7) Sağlık Bakanlığı tarafından ICD-10 ilk defa Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca
………………..de kullanılmaya başlanmıştır.
8) ICD-10 tanıya yönelik ………. bir sistemdir.
9) ICD-7 hangi yıl yayınlanmıştır?
a) 1955
b)

1967

c) 1975
d) 1992
e) 1998
10) ICD versiyonlarının değişim sürecini açıklayınız.

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d, 4) b, 5) c, 6) a, 7) hasta takip sistemi, 8) alfanümerik, 9) a, 10)-60

4. ICD-10
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. ICD 10 Bölümleri
4.2. Özel Tabulasyon Listeleri
4.3. ICD 10 Kodlama Aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ICD 10’un bölümlerinin
açıklayabilme
ICD 10 özel tabulasyon
listesini ve kodlama
aşamalarını açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

•

ICD
Kodlama
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Giriş
ICD-10 tanı listeleri, kullanım kılavuzu ve alfabetik dizi olmak üzere 3 ciltten meydana
gelen alfanümerik kodlama yapısına sahip bir sistemdir. İlk basamakta bir harf ve diğer iki
basamakta 0-9 arasında yer alan rakamlardan oluşan bir yapısı vardır. ICD-10
sınıflandırmasında 4 düzey bulunmaktadır. ICD-10'un 4 basamaklı düzeydeki hastalık listesinin
tamamı, hatta 3 basamaklı liste bile herhangi bir istatistik tablosunda verilemeyecek kadar uzun
olması nedeniyle, rutin istatistiklerin çoğunda bazı özel durumları vurgulayan bir tabulasyon
listesi kullanılır.
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4.1. ICD 10-Bölümleri
Alfanümerik kodlama yapısına sahiptir. İlk basamakta bir harf ve diğer iki basamakta 09 arasında yer alan rakamlardan oluşan bir yapıdır.
ICD-9 003
ICD-10 A03
ICD - 10 üç ciltten oluşmaktadır.
1.

Cilt

Tanı listeleri: Üç ve dört karakter düzeylerinde hastalık ve ölüm tanı listelerini,
Neoplazilerin morfolojik sınıflamasını, özel tabulasyon listelerini, tanımlamaları ve adlandırma
düzenlemelerini içermektedir. Kodlayıcının tek başına 1. Cildi kullanarak doğru kodlamayı
yapabilmesi teorik olarak olanaklı olmasına karşın, bu zaman alır ve kodlamalarda hatalara
neden olabilir.
2.

Cilt

Kullanma kılavuzu: ICD’nin yapısını açıklayan genel bilgileri ve kullanımı hakkında
bilgileri içermektedir.
3.

Cilt

Alfabetik Dizin (indeks): ICD-10’da yer alan tüm hastalıkların ve hastalık etkenlerinin
alfabetik indeksi bulunmaktadır.
ICD-10'un sınıflandırma yapısında 5 düzey bulunmaktadır.
Birinci düzey, hastalıkların genel olarak sınıflandırıldığı 21 bölümden oluşur:
Bölüm I Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar A00-B99
Bölüm II Neoplaziler C00-D49
Bölüm III Kan ve Kan Yapıcı Organ Hastalıkları Ve İmmun Mekanizmayı İçeren
Hastalıklar D50-D89
Bölüm IV Endokrin, Nutrisyonel Ve Metabolik Hastalıklar E00-E99
Bölüm V Akıl Ve Davranış Bozuklukları F00-F99
Bölüm VI Sinir Sistemi Hastalıkları G00-G99
Bölüm VII Göz Ve Gözle Bağlantılı Doku Hastalıkları H00-H59
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Bölüm VIII Kulak Ve Mastoid Oluşum Hastalıkları H60-H99
Bölüm IX Dolaşım Sistemi Hastalıkları I00-I99
Bölüm X Solunum Sistemi Hastalıkları J00-J99
Bölüm XI Sindirim Sistemi Hastalıkları K00-K99
Bölüm XII Cilt Ve Cilt altı Dokusu Hastalıkları L00-L99
Bölüm XIII Kas-İskelet Ve Bağ Dokusu Hastalıkları M00-M99
Bölüm XIV Ürojenital Sistem Hastalıkları N00-N99
Bölüm XV Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları O00-O99
Bölüm XVI Perinatal Dönemden Kaynaklanan Hastalıklar P00-P99
Bölüm XVII Konjenital Malformasyon, Deformasyon Ve Kromozom Anomalileri Q00Q99
Bölüm XVIII Semptomlar Ve Anormal Klinik Ve Laboratuvar Bulguları R00-R99
Bölüm XIX Yaralanma, Zehirlenme Ve Dış Nedenlere Bağlı Diğer Durumlar S00-T99
Boş Bırakılan Kodlar U00-U99
Bölüm XX Hastalık Ve Ölümün Dış Nedenleri V00-Y99
Bölüm XXI Sağlık Durumu Ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmayı Etkileyen
Faktörler Z00-Z99
İkinci düzey, bölüm içindeki belli hastalıkların bir araya getirilmesi ile oluşan
bloklardır.
A00-A09 Barsak enfeksiyöz hastalıkları
A15-A19 Tüberküloz
B65-B83 Helmintiyazlar
B85-B89 Pediküloz, akariyaz ve diğer enfestasyonlar
B90-B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri
B95-B97 Bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz ajanlar
B99 Enfeksiyöz diğer hastalıklar
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Üçüncü düzey, blokları oluşturan hastalıkların tek tek ele alındığı üç basamaklı hastalık
kodlarıdır.
•ICD-10’ un temel yapısını 3 basamaklı hastalık kodları oluşturmaktadır.
• Bu düzeyde her hastalığa bir hastalık kodu karşılık gelmektedir.
Barsak enfeksiyöz hastalıkları (A00‐A09)
A00 Kolera
A01 Tifo ve paratifo
A02 Salmonella enfeksiyonları, diğer
A03 Şigelloz
A04 Bakteriyel barsak enfeksiyonları, diğer
A05 Bakteriyel gıda zehirlenmeleri, diğer
A06 Amibiyaz
A07 Protozoal diğer barsak hastalıkları
A08 Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları
A09 Diyare ve gastroenterit, enfeksiyöz kaynaklı olduğu tahmin edilen
Dördüncü düzey, üç basamaklı hastalık koduna bir basamak ilave edilmesiyle
oluşturulan hastalık kodlarıdır. Hastalıklar bu şekilde detaylı olarak tanımlanmaktadır.
A00 Kolera
A00.0 Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera’ya bağlı Klasik kolera
A00.1 Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor’a bağlı Kolera eltor
A00.9 Kolera, tanımlanmamış
A01 Tifo ve paratifo
A01.0 Tifo Salmonella typhi’ye bağlı enfeksiyon
A01.1 Paratifo A
A01.2 Paratifo B
A01.3 Paratifo C
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A01.4 Paratifo, tanımlanmamış
Salmonella paratyphi’ye bağlı enfeksiyon BŞT
B15 Akut hepatit A
B15.0 Hepatit A, hepatit komalı
B15.9 Hepatit A, hepatit komasız
B16 Akut hepatit B
B16.0 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik
komalı
B16.1 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik
komasız
B16.2 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı
B16.9 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız
Hepatit B (akut) (viral) BŞT
Beşinci Düzey, dördüncü karakterden farklı bir eksen boyunca alt kırılım için
kullanılmıştır. Aşağıdaki yerlerde bulunur:
• XIII. Bölüm – Anatomik bölgelere göre alt bölümler
M05.01-Felty sendromu, omuz bölgesi
• XIX. Bölüm – Açık ve kapalı kırıklarla açık yara olan ve olmayan kafatası içi, göğüs
içi ve karın içi yaralanmalarını belirten alt bölümler
• XX. Bölüm – Olay zamanında girişilen etkinliğin türünü belirten alt bölümler.

4.2. Özel Tabulasyon Listeleri (Kısaltılmış Liste)
ICD-10'un 4 basamaklı düzeydeki hastalık listesinin tamamı, hatta 3 basamaklı liste bile
herhangi bir istatistik tablosunda verilemeyecek kadar uzun olması nedeniyle, rutin
istatistiklerin çoğunda bazı özel durumları vurgulayan bir tabulasyon listesi kullanılır. ICD10'un tamamlayıcı niteliğindeki bu kısım, 1. cildin sonunda verilmiştir. Mortalite istatistikleri
için dört adet özel tabulasyon listesi ile morbidite istatistikleri için bir adet özel tabulasyon
listesinden oluşur. Mortalite tabulasyon listelerinden iki tanesi tüm yaş gruplarını kapsarken bir
tanesi bebeklik dönemine, bir tanesi de çocukluk dönemine yöneliktir. Bunlar;
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-

103 Başlıklı Kısaltılmış Genel Ölüm Listesi

-

80 Başlıklı Genel Ölüm-Seçilmiş Liste

-

67 Başlıklı Bebek ve Çocuk Ölümü-Kısaltılmış Liste

-

51 Başlıklı Bebek ve Çocuk Ölümü-Seçilmiş Liste

-

298 Başlıklı Hastalıklar için Sıralı Liste

Tabular Listede,
-

Dâhil edilen ve hariç tutulan terimlerin,

-

Parantezlerin,

-

Köşeli parantezlerin,

-

İki nokta üst üstelerin,

-

Küme parantezlerinin,

-

Başka şekilde sınıflandırılmamış (NOS) kısaltmasının,

-

Başka yerde sınıflandırılmamış (NEC) tabirinin,

-

‘ve’‖ Sözcüğünün kullanımıyla ilgili bazı özel kuralları vardır.

-

Dâhil Edilen Terimler:

Bölüm, blok, kategori veya kod başlığı seviyesinde bulunur. Dâhil edilen terimler; farklı
durumlara atıfta bulunulmakta veya eş anlamlı terimler açıklanmakta, söz konusu açıklamaya
göre sınıflandırılacak tanısal ifadelerin örnekleri verilmektedir.
-

Hariç Tutulan Terimler:

Bölüm, blok, kategori veya kod başlığı seviyesinde bulunur. Kodlanan durum, çıkarma
şartları içinde listelenmişse, bu kodun altında bulunamayabileceği konusunda kodlayıcılara
önemli uyarılar içerir. Hariç tutulan her terimin ardından, parantez içinde dışarıda bırakılan o
terimin bulunduğu sınıflandırmanın kategori ya da alt kategori kodu gelir. Örneğin;
I05-Romatizmal mitral kapak hastalığı Hariç romatizmal olmayan tanımlandığı zaman
(I34)
-

Kama Yıldız Sistemi [Çift (Dual) Kodlama Sistemi ]:

Hastalığa neden olan etkeni ya da hastalığın temel niteliğini ön plana çıkartan "kama"
(†) kodu, diğeri ise hastalık tablosunu ön planda tutan "yıldız" (*) kodudur.
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(†) Kama Simgesi Hastalığın etkenine ve niteliğine yönelik kodlardır.
(*) Yıldız Simgesi Hastalığın etkilediği vücut bölgesine yönelik kodlardır.
Hastalık hangi kod içinde bakılıyorsa, diğer kod parantez içinde verilmektedir. Örneğin;
B01.0† Varicella menenjiti (G02.0*)
G02.0* Viral hastalıklarda menenjit - Varicellaya bağlı menenjit (B01.0†)
G30.0† Erken başlayan alzheimer hastalığı (Kama: etiyoloji)
F00.0* Erken başlayan alzheimer hastalığında demans (Yıldız: belirti)
ICD-10, hastalık etkenine önem verdiğinden, çift koda sahip durumlarda ilk tercih
edilecek kodun kama kodu olduğu, istenirse bu koda ilave olarak yıldız kodunun da
kullanılabileceğini; ama şart olmadığı ancak hiçbir zaman yıldız kodunun tek başına
kullanılmayacağı, mutlaka kama kodu ile birlikte kullanılması gerektiğini kural olarak
koymuştur.
-

Parantezler:

a)
Parantezler, parantezlerin dışındaki sözcüklerin atanacağı kod numarasını
etkilemeyen bir tanı teriminin ardından gelen ek sözcükleri içerecek şekilde kullanılmıştır.
Örneğin,
I10‘da ek terim ―Hipertansiyon (arteriyel) (benign) (esansiyel) (malign) (primer)
(sistemik)‖, I10‘un, tek başına ―Hipertansiyon― sözcüğünün ya da parantez içindeki
sözcüklerden herhangi biriyle veya bu sözcüklerin herhangi bir bileşimiyle tanımlandığı
şeklinin kod numarası olduğunu belirtir.
b)
Parantezler, aynı zamanda bir hariç terimin başvurduğu kodu içerecek şekilde
kullanılmıştır. Örneğin,
H01.0Blefarit Hariç: blefarokonjuktivit (H10.5)
c)
Parantezlerin başka bir kullanımı da blok başlıklarında kategorilerin o blokta
bulunan üç - karakter kodlarını içerecek şekildedir.
d)
Parantezlerin son kullanımı, Dokuzuncu Yenilenme‘de ele alınmıştır ve haç ve
asteriks sistemiyle ilişkilidir. Parantezler, bir asteriks kategorisindeki haç kodunu ya da bir haç
terimini izleyen asteriks kodunu içerecek şekilde kullanılmıştır.
-

Köşeli Parantezler:

a)
Eşanlamlıları, alternatif sözcükleri ya da açıklayıcı cümleleri açıklamada
kullanılır. Örneğin;
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A30 Lepra [Hansen hastalığı]
b)

Önceki notlara başvuru için kullanılır. Örneğin;

C00.8 Dudak overlapping lezyonu
c)
Daha önceden belirtilmiş dört karakterli alt bölümlere başvuru için
kullanılmıştır. Örneğin;
K27 Peptik ülser, yeri tanımlanmamış
-

NEC Başka Yerde Sınıflanmamış (BYS):

Başka yerde sınıflandırılabilme olasılığı olan hastalık tanılarının yanında yazılıdır.
Örneğin; J16 Pnömoni, diğer enfeksiyöz organizmalara bağlı, başka yerde sınıflanmamış.
J16.0 Klamidyal pnömoni ve J16.8 Pnömoni, diğer tanımlanmış enfeksiyöz
organizmalara bağlı maddelerini içerir.
-

NOS Başka Şekilde Belirtilmemiş:

Başka Şekilde belirtilmemiş ya da herhangi bir şekilde detaylı olarak tanımlanmamış
hastalık tanılarının yanında yazılmaktadır. Örnek olarak; tanı için sadece "Hiperinsülinizm"
yazılmış ve başka herhangi bir açıklama yoksa, bu durumda kodlanması gereken hastalık kodu
ile "Hipoglisemik koma ile beraber hiperinsülinizm" tanısının kodları birbirinden farklıdır.
Örneğin;
E15 Hipoglisemik koma ile beraber hiperinsülinizm
E16.1 Hiperinsülinizm, başka şekilde belirtilmeyen
-

‘ve’:

Başlıklardaki “ve”, ‘ve / veya’ yerine geçer. Örneğin;
A18.0 Kemik ve eklem tüberkülozu
-

kemik tüberkülozu

-

eklem tüberkülozu

-

kemik ve eklem tüberkülozu olarak kodlanmıştır.

-

Nokta Tire (.-):
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Kodlayıcıya bir dördüncü karakterin bulunduğunu ve onun, uygun kategoride aranması
gerektiğini belirtir. Örneğin;
G03 Menenjit diğer ve tanımlanmamış etkenlere bağlı Hariç: meningoensefalit (G04.-)

4.3. ICD-10 Kodlama Aşamaları
Kodlama süreci iki aşamada gerçekleşir.
Birinci aşamada; hastanın hastalığına ait ana tanı ve ek tanılar belirlenir. Ana tanı ve ek
tanıların doğru belirlenmesi kodlamanın temelini oluşturur. Ana tanı; sağlık hizmetinin
verilmesinin nedeni olan, araştırma sonucunda ulaşılan tanıdır. Ek tanı ise; sağlık hizmeti
sırasında var olan ya da gelişen hastanın yönetimini etkileyen diğer durumlardır. Ana tanı ve ek
tanıları belirlemek için tıbbi kayıtlar tüm detaylarıyla birlikte dikkatle incelenir ve analiz edilir.
Hastanın çıkış özetinden (epikriz) öyküsünü, fiziksel muayene bulgularını, hastaneye yatış
nedenini, uygulanan tedavileri, istenen testleri, işlemleri, bulguları ve tanıları dikkatlice
incelenir. Hastaya uygulanan işlemler, ameliyat raporları, gözlem notları vb. raporları okuyarak
belirlenir. Konsültasyon raporları, radyoloji raporları, laboratuar bulguları kültür sonuçları,
patoloji raporları ana tanıyla ilişkili olabilecek tüm kayıtları bütün detaylarıyla gözden geçirilir.
Ana tanı kriterini yerine getiren tanı ya da tanılar varsa ek tanılar belirlenir. Kayıtlardan
hastanın yaş, cinsiyet, taburcu tarihi vb. bilgileri kontrol edilmelidir
İkinci aşamada; kodlanacak ana tanı ve ek tanılar belirlendikten sonra aşağıda verilen
sıra takip edilerek kodlama kurallarına göre kod/kodlar atanır.
-

Kodlanacak tanı ve tanılara karar verdikten sonra alfabetik dizinde ana terimi

-

Ana terim altında herhangi bir not varsa bunu okuyun,

bulun,

- Kodlamak istediğiniz tanı/tanılara karşılık gelen açıklamayı buluncaya kadar
düzenleyicileri ve alt terimleri kontrol edin,
-

Çapraz referanslar için açıklamaları izleyin,

- Tabular listeden kodu kontrol edin, bölümdeki, bloktaki ve kategorideki kapsar,
kapsamaz notlarını okuyun,
-

Eklemeniz gerekebilecek 4’üncü veya 5’inci karakterleri kontrol edin, Kodu

atayın.
Tanının semptomları veya belirtileri gibi ilgisiz bilgilerin gelişigüzel çoklu
kodlamasından kaçınılmalıdır. Kodlamada birincil amaç, tıbbi durumu en iyi şekilde ifade
edecek koda/kodlara dönüştürmektir. Bu nedenle kodlayıcı, kodların tıbbi durumu tam olarak
ifade ettiğinden emin olmalıdır. Kodlamanın uygun olup olmadığını test etmenin en iyi yolu
“kodları tıbbi ifadeye geri dönüştürmektir”.
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Kodlayıcı kodlama sonunda elde ettiği kodun veya kodların tıbbi olarak ne ifade
ettiğini, hastanın tıbbi durumuyla örtüşüp örtüşmediğini kontrol ederek hata yoksa kodlama
sürecini tamamlar. Örneğin;
Hastanın tıbbi kayıtlarının incelenmesi sonucunda femur boynu kırığı tanısı konulmuş
olsun. Bu tanının kodlanması için; Alfabetik indekste kırık ana terimi altında femur, boyun
bölgesi aranmalıdır. Alfabetik dizindeki karşılığı;
- Kırık
- - Femur
- - - Boyun S72.00 olarak belirlenmiştir.
Alfabetik indeksten elde edilen bu kod, tabular listeden kontrol edilir. Bu kodun tabular
listedeki karşılığı;
S72.00 Femur boynu kırığı, bölge tanımlanmamış olarak ifade edilmektedir.
Bu durumda hastalığa ait kod: S 72.00 olarak belirlenir.
Örnek 2;


Tanı: Kronik viral Hepatit B

- Hepatit
- - Viral
- - - Kronik
- - - - Tür B B18.1
Alfabetik indeksten elde edilen kodun tabular listedeki karşılığı;
B18.1 Delta ajanı olmadan kronik viral hepatit B olarak ifade edilmektedir.
Bu durumda hastalığa ait kod B18.1 olarak belirlenir
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ICD 10 sınıflandırma sistemi, özel tabulasyon listeleri, ICD 10’un
bölümleri ve kodlama aşamaları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) ICD-10’un ilk basamağında hangi yapı bulunur?
a) Bir Harf
b) Çift Harf
c) ‘&’ simgesi
d) * simgesi
e) Sayı
2) ICD-10 kaç ciltten oluşur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
3) ICD-10 kaç düzeyden oluşur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
4) ICD-10 birinci düzey Bölüm 10’da hangi hastalıklara ait kodlar yer alır?
a) Sindirim sistemi
b) Dolaşım sistemi
c) Solunum sistemi
d) Gebelik
e) Göz
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5) ICD-10’da bölüm içindeki belli hastalıkların bir araya getirilmesi ile oluşan bloklar
hangi düzeyde yer alır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
6) A00 …………… hastalığının kodudur.
7) Hastalığa neden olan etkeni ya da hastalığın temel niteliğini ön plana çıkartan
simge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kama
b) Yıldız
c) Parantez
d) Köşeli parantez
e) Artı
8) ICD-10’da eşanlamlıları, alternatif sözcükleri ya da açıklayıcı cümleleri açıklamada
hangi simge kullanılır?
a) Kama
b) Yıldız
c) Parantez
d) Köşeli Parantez
e) Artı
9) Sağlık hizmetinin verilmesinin nedeni olan, araştırma sonucunda ulaşılan tanıya
………… denir.
10) ICD-10’da yer alan NEC ifadesini açıklayınız.
Cevaplar
1) a, 2) c, 3) e,4) c 5) b, 6) kolera, 7) a, 8) d, 9) ana tanı, 10) --80

5. ICD-10 SINIFLANDIRMALAR AİLESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. ICD-O
5.2. ICD-DA
5.3. ICHI
5.4. ICD NA
5.5. ICD 10 AM
5.6. ICD 10 CA
5.7. ICD 10 CM
5.8. ICD 10 PCS
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

83

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
ICD sınıflandırma ailesinde
bulunan
kodlama
sistemlerini tanımlayabilme

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
•
•

ICD 10
ICD10 CA
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Giriş
Farklı uzmanlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ICD-10’a özgü olan yapı
kullanılarak detaylı sınıflandırma sistemleri geliştirilmiştir. Onkoloji, diş hekimliği, nöroloji,
psikiyatri, kadın hastalıkları ve doğum, romatoloji ve ortopedi gibi farklı alanlara özgü
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
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ICD-10’un üç cildini kapsayan -üç ve dört karakter sınıflandırma- birçok farklı
uygulama için uygun olmasına karşın bazı uzmanlıklar için yeterli ayrıntıyı her zaman içermez.
Bazen sınıflanan koşulların farklı nitelikleri hakkındaki bilgiler de gerekebilir. Kullanıcıların
bu gereksinimini karşılamak üzere, ICD’nin bilinen geleneksel mortalite ve morbidite
istatistikleri çekirdek yapısı üzerine kurulan “sınıflandırmalar ailesi” kavramı geliştirilmiştir.
Kullanıcılar ICD-10’a özgü olan bu yapı sayesinde birçok farklı uzmanlık alanının
ihtiyacı olan detaylı sınıflama sistemleri geliştirilmiştir. Örneğin;
-

Onkoloji,

-

Diş Hekimliği ve Stomatoloji,

-

Nöroloji alanına özgü sınıflama sistemleri yayımlanmıştır.

- Psikiyatri, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Romatoloji ve Ortopedi alanına özgü
çalışmalar devam etmektedir.

5.1. ICD-O
DSÖ tarafından yayınlanan International Classification of Disease for OncologyOnkoloji İçin Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması; hem topografi, hem de morfoloji için
kodlama sistemlerine sahip çift eksenli bir sınıflandırmadır. Topografi kodları neoplazmların
yerini, morfoloji kodları ise tümörün davranışını belirtir. Özellikle kötü huylu tümörlerin
yerlerinin kodlanmasında ICD-10’dakinden daha fazla detaya inme olanağı verir.

5.2. ICD DA
Dünya Sağlık örgütü tarafından geliştirilen, Apllication of The International
Classification of Disease to Dentistry And Stomatology-Hastalıkların Uluslararası
Sınıflandırması Dişçilik ve Stomatoloji Uyarlaması; Dişlerde, Oral Kavite ve ilişkili dokularda
oluşan, belirtileri olan ya da ilgili hastalıklar veya koşullar için geliştirilmiştir. ICD 10’da
sunulandan daha kapsamlı bir sınıflama yapısına sahiptir. Sınıflama yapısı ICD-10 çekirdek
yapısı temel alınarak geliştirildiği için birinci düzey, ikinci düzey ve üçüncü düzey kod
yapılarında farklılık yoktur. Ancak, dördüncü düzey ve beşinci düzey kodlamalarda çok daha
detaylı kodlara yer verildiğinden oldukça detaylı bir sınıflama yapmak mümkündür.

ICD-10

ICD-DA

D00 Oral Kavite, Ozefagus ve midenin in

D00 Oral Kavite, Ozefagus ve midenin in situ

situ karsinomu

karsinomu
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D00.0 Dudak, ağız boşluğu ve farenksin in

D00.0 Dudak, ağız boşluğu ve farenksin in

situ karsinomu

situ karsinomu



Ariepiglottik plika

D00.00 Labial mukoza ve vermiyon sınır



Hipofarenjiyal taraf

D00.01 Bukkal Mukoza



Sınır bölgesi

D00.02 Jinjiva ve edentolous alveolar rdige



Haric: ariepiglottik katlantı,

D00.03 Palate

larenjiyal taraf (D02.0)


Epiglot

D00.04 Ağız tabanı



Suprahiyoid kısım (D02.0)

D00.05 Dilin ventral yüzeyi



Dudak derisi (D03.0, D04.0)

D00.06 Dilin ventral yüzeyi dışındaki bölge
D00.07 Orofarenks
D00.08

5.3. ICHI
Dünya Sağlık Örgütü için Avustralya Sağlık Sınıflamaları Ulusal Merkezi (NCCH)
tarafından geliştirilen, International Classification of Health Intervention-Uluslararası Sağlık
Girişimleri Sınıflaması; sağlık işlemleri ve girişimlerini sınıflamak ve kodlamak için
geliştirilmiştir. ICD-10 kodlama sistemi yalnızca tanıya dayalı bir sistem olduğundan işlemler
ve girişimler için kısa ve örnek bir sınıflama sistemi olarak tasarlanmıştır. Cerrahi ve cerrahi
olmayan girişimleri içeren yaklaşık 2.016 kod tabular listede bulunmaktadır. Temel yapısını
Avustralya sağlık girişimleri sınıflaması (ACHI) oluşturmaktadır. Henüz alfa ve beta sürümleri
geliştirilmiştir.
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5.4. ICD NA
Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen, Application of the International
Classification of Disease to Neurology-Hastalıklarının Uluslararası Sınıflaması Nöroloji
Uyarlaması; nörolojik hastalıkların ICD-10’dakinden daha kapsamlı ve çok boyutlu sınıflama
olanağı sağlamaktadır. Nörolojik tanıların beş, altı, yedi kırılım seviyesinde kodlama olanağı
verir. Alfabetik indeks, kodlayıcılara kapsam ve kapsam dışı yönlendirmeleri ile doğru ve
oldukça spesifik kodlama olanağı sağlar. Aşağıda migren tanısının ICD-10 ve ICD- 10-NA ile
kodları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

ICD-10

ICD-10-NA

G43 Migren

G43 Migren

Dış etkeni belirlemek için ek kod kullanınız, (Bölüm

Dış etkeni belirlemek için ek kod

XX) isteğe bağlı, ilaç, ilacın tetiklediği,

kullanınız, (Bölüm XX) isteğe bağlı, ilaç,
ilacın tetiklediği,

Hariç: Başağrısı (R51)

Hariç: Başağrısı (R51)

G43.0 Migren, aura olmaksızın [birleşik migren]

G43.0 Migren, aura olmaksızın [ birleşik
migren]

G43.1 Migren, aura ile [ Klasik migren]

G43.1 Migren, aura ile [ Klasik migren]

Migren: aura, başağrısı olmaksızın basilar equivalent

G43.10 tipik aura ile

ailesel hemiplejik Ile akut -onset aura uzamış
aura tipik aura


G43.11 Uzamiş aura ile



G43.12 Akut -onset aura ile



nörolojik semptomu belirlemek için altıncı
karakter kullanınız (isteğe bağlı);



G43.1X0

Hemianopik ve diğer visuel
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migren
G43.1X1

Hemisensör migren



G43.1 X2

Migren, afazi ile



G43.1 X3

Basiler migren



G43.1 X4

Migren aura (bütün tipler)

başağrısı olmaksızın
G43.1X5 Ailesel hemiplejik migren
G43.1X7 Auranın çoklu tipleri
G43.1X8 Diğer spesifik migren, aura ile

5.5. ICD 10 AM
Avusturalya Ulusal Sağlık Sınıflama Merkezi (NCCH) tarafından geliştirilen,
International Statisticial Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth
Revision-Avustralian Modification-Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası
İstatistiksel Sınıflandırması, Avustralya modifikasyonu; ICD-10 temel yapısı esas alınmak
suretiyle klinik uygulamaların daha detaylı bir şekilde kodlanmasına olanak tanıyan, önemli
hastalık gruplarının tanımlanabilmesi için dört ve beş karakterli kodları içerecek şekilde
genişletilmiş bir sistemdir. 1998 yılında birinci baskısı yapılan bu sistemin halen beşinci
edisyonu kullanılmaktadır. ICD-10-AM ile
-

Hastalıklara ilişkin tanılar,

-

Hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanan İşlemler (ACHI),

-

Sağlık durumunu etkileyen faktörler,

-

Semptomlar, belirtiler ve anormal klinik bulgular sınıflandırılmış ve kodlanmıştır.

Beş ciltten oluşmaktadır;
Cilt 1: Hastalıkların tablo listesini, morfoloji kodlarını ve özel amaçlı kullanım için
geliştirilmiş kısa listeleri içermektedir.
90

Cilt 2: Hastalıkların alfabetik indeksini, yaralanmaların dış etken kodlarını, ilaç ve
kimyasalların tablosunu içermektedir.
Cilt 3: İşlemlerin (ACHI) tablo listesinden oluşmaktadır.
Cilt 4: İşlemlerin (ACHI) alfabetik dizininden oluşmaktadır.
Cilt 5: Avustralya kodlama standartlarından oluşur.
ICD-10-AM’in sınıflandırma yapısı ise şu şekildedir: ICD-10’un sınıflandırma
yapısında olduğu gibi beş düzey bulunmaktadır. ICD-10’dan farklı olarak, dördüncü ve beşinci
düzey kodlar çok daha geniş ve kapsamlı olacak şekilde düzenlenmiştir. ICD-10’da boş
bırakılan U kodları mortalite ve morbidite dış nedenleri olarak kodlanmıştır.
ICD-10 AM hastalık sınıflama yapısı ICD-10 ile karşılaştırıldığında; birinci düzey,
ikinci düzey ve üçüncü düzey kod yapılarının aynen korunduğunu, dördüncü ve beşinci düzey
kod yapılarının çok daha detaylı olduğunu görmekteyiz.
Örnek olarak; endokrin hastalıkları bölümünde asidozla birlikte Tip I diyabetes mellitus
tanısı ICD-10’da E10.1 koduyla ifade edilirken ICD-10-AM’de beşinci kırılım düzeyinde
oldukça detaylı olarak kodlanmıştır.

ICD-10

ICD-10-AM

E10.1 Asidozla birlikte Tip I diyabetes mellitus

E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes
mellitus, koma olmadan

Kapsar: diabetes (mellitus):

E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes
mellitus, koma olmadan

• brittle
E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes
• juvenile-onset

mellitus, koma olmadan

• ketosis-prone

E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes
mellitus, koma olmadan

• type I
E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes
mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan
E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes
mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile
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5.6. ICD 10 CA
Kanada Sağlık Bilgi Enstitüsü (CIHI) tarafından geliştirilen The International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision , Canada ApplicationHastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırması, Kanada
Uyarlaması; ICD-10 temel yapısı esas alınmak suretiyle klinik uygulamaların daha detaylı bir
şekilde kodlanmasına olanak tanıyan, önemli hastalık gruplarının tanımlanabilmesi için dört ve
beş karakterli kodları içerecek şekilde genişletilmiş bir sistemdir. Diğer ülkelerin
sistemlerinden farklı olarak hastalıkların; risk faktörlerini, mesleki ve çevresel faktörleri ve
psiko-sosyal yönlerini açıklayıcı kodlamalar yapmak mümkündür. ICD-10 temel yapısı esas
alınarak klinik uygulamaları, tanılara ilişkin işlemleri de içerecek şekilde geliştirilmiştir.
Dört ciltten oluşmaktadır:
Birinci Cilt: Hastalıklara ilişkin tabular liste
İkinci Cilt: Hastalıkların ve yaralanmaların alfabetik dizini
Üçüncü Cilt: Kanada sağlık girişimleri sınıflaması (CIHI) tabular listesi
Dördüncü Cilt: Kanada Sağlık girişimleri sınıflaması alfabetik dizini
Hastalık tabular listesi ve dizini ICD-10’dan çok daha spesifik ve detaylı kodlara yer
vermektedir. Ayrıca, ICD-10’da yer almayan sağlık girişimleri sınıflaması tabular listesi ve
alfabetik dizini en önemli farklılığını oluşturmaktadır.
Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi ICD-10’da dört kırılım seviyesinde kodlama
yapılabilirken ICD-10-CA’ da beş kırılım seviyesinde detaylı kodlama yapılabilmektedir
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ICD-10

A15

Solunum

ICD-10-CA

yolları

tüberkülozu, A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve

bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış

histolojik olarak doğrulanmış

A15.0 Akciğer tüberkülozu, kültür ile veya A15.0 Akciğer tüberkülozu, kültür ile veya kültür
kültür

olmadan

balgam

mikroskopisi

ile olmadan balgam mikroskopisi ile doğrulanmış

doğrulanmış
Tüberküloz: bronşektazi
Tüberküloz: bronşektazi}
akciğer fibrozu }

kültür ile veya kültür olmadan

kültür ile veya kültür balgam mikroskopisi ile doğrulanmış

olmadan balgam mikroskopisi ile doğrulanmış
pnömoni

akciğer fibrozu }

}

pnömoni

}

}
A15.00 Akciğer tüberkülozu, Akciğer tüberkülozu, kültür
ile veya kültür olmadan balgam mikroskopisi ile
doğrulanmış, kavitasyon ile
A15.01 Akciğer tüberkülozu, Akciğer tüberkülozu, kültür
ile veya kültür olmadan balgam mikroskopisi ile
doğrulanmış,

kavitasyon

olmaksızın

veya

tanımlanmamış

ICD-10-CA’nın en önemli farklılığını üçüncü ve dördüncü ciltlerde yer alan Kanada
Sağlık Girişimleri Sınıflaması (CIHI) işlemlere ait kodlamalar oluşturmaktadır. Alfanümerik
bir yapıya sahip olan CIHI sekiz bölümden oluşmaktadır:
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Bölüm

Kod Aralığı

Alan

1

Fiziksel ve Psikolojik terapötik işlemler

1.AA - 1.ZZ

2

Diagnostik işlemler

2.AA - 2.ZZ

3

Diagnostik Görüntüleme işlemleri

3.AA - 3.ZZ

4

Klinik Laboratuar işlemleri

4.AA - 4.ZZ

5

Obstetrik ve Fetal İşlemler

5.AA - 5.PZ

6

Kognitive, psikolojik ve sensörel terapotik 6.AA - 6.VZ
işlemler

7

Diğer sağlık girişimleri

7.SC - 7.SP

İmmün sistem ve /veya Genetik kompozisyon
8

terapotik işlemler

8.AA - 8.ZZ

İlk beş kod nümerik, alfabetik ve nümerik olarak sıralanmış, altıncı ve yedinci kodlar
alfabetik olarak düzenlenmiştir. Altıncı ve yedinci kırılımda yer alan kodlar yapılan işlemin
yöntemini ifade etmektedir.

Endoskopik

Burr hole

Açık kraniyotomi

Robotik cerrahi

Yöntem

yaklaşım

Flap Tekniği

yardımıyla (telecerrahi)

1.AN.52.DA

1.AN.52.SE

1.AN.52.SZ

1.AN.52.PN

1.AN.52.ˆˆ Drenaj, Beyin
Yalnızca drenaj (kateter
yerleştirmeksizin)

5.7. ICD 10-CM
Amerika Birleşik Devletleri Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi (NCHS) tarafından
geliştirilen International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification 94

Hastalıkların Uluslararası sınıflandırılması, Onuncu Versiyon, Klinik Uyarlama; ICD-10 temel
alınarak geliştirilmiş bir klinik uyarlamadır. Hastalık kodları diğer sistemlerden çok daha
geniştir ve yaklaşık 60.000 tanı kodu içermektedir. Yalnızca tanıya yöneliktir bir sistemdir ve
işlemlerle ilgili kodları içermez. ICD-10-CM’in Kod yapısı 3-7 kırılımdan oluşmaktadır. 1.dijit
alfabetik, 2-3 dijit nümerik, 4-7 alfabetik veya nümerik olarak düzenlenmiştir. Örnek verecek
olursak;
E10.21 diabetik nefropati ile birlikte diabetus mellitus
T45.0X5 antiallejik ve antiemetik ilaçların ters etkisi
ICD-10
L 89 Dekübitik Ülser

ICD-10-CM
L89.031 sağ aşağı sırt bölgesinde deri yüzeyi ile
sınırlı Decubitic Ülser
L89.034 Kemik nekrozu ile birlikte sağ aşağı sırt
bölgesinde Decubitic Ülser

5.8. ICD 10-PCS
Amerika Birleşik Devletleri Sağlığı Koruma Yönetimi tarafından geliştirilen (The
International Classification of Disease - 10th Revision - Procedure Classification SystemHastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması, Prosedür Sınıflama Sistemi; hastaya uygulanan
tıbbi ve cerrahi işlemleri, kullanılan, uygulanan yöntemi, işlem yapılan bölgeyi, kullanılan
malzeme ile birlikte bir bütün olarak kodlamaya olanak sağlamaktır. Bu sistemin faydası,
yapılan işlemi, tedavi uygulanan bölgeyi, kullanılan malzemeyi aynı anda kodlayarak tedaviyi
ve kullanılan malzemeyi aynı anda görerek, hizmeti değerlendirme ve ödenen ücreti kontrol
etme imkânı vermesidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ICD sınıflandırma ailesi içinde yer alan farklı grupların özellikleri,
farklılıkları ve kullanım alanları hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) ICD-O kaç eksenlidir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
2) Aşağıdaki kodlamalardan hangisi dişlerde, oral kavite ve ilişkili dokularda oluşan,
belirtileri olan ya da ilgili hastalıklar veya koşullar için geliştirilmiştir?
a) ICD DA
b) ICD O
c) ICPC
d)

ICD-10

e) ICHI
3) ICD sınıflama ailesi kavramı neden geliştirilmiştir, açıklayınız.
4) ICD-O’da yer alan morfoloji kodları neyi ifade eder?
a) Tümörün yerini
b) Tümörün davranışını
c)

Tümörün boyutunu

d) Hastalık evresini
e) Önceki tanıları
5) ICHI’de yaklaşık olarak kaç kod bulunmaktadır?
a) 108
b) 250
c) 900
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d) 1.100
e) 2.016
6) ICHI’nın ….. ve …..sürümleri geliştirilmiştir.
7) ICD 10 ile ICD 10 AM arasındaki farkı açıklayınız.
8) ICD 10 AM kaç ciltten oluşur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
9) ICD 10 CA’nın kırılım seviyesi kaçtır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
10) ICD-10 CM’de 2. basamak ……………. şekilde düzenlenmiştir.

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) -- 4) b, 5) e, 6) alfa/beta, 7) --- 8) e, 9) e, 10) nümerik
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6. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTALIK
SINIFLANDIRMASI

101

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hastalık Sınıflandırması Tarihçesi
6.2. Sınıflandırma Hiyerarşileri ve Bağlantılar
6.3. Bileşimsel Terminolojiler
6.4. Kod Girişleri
6.5. Sınıflandırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Birinci basamak sağlık
hizmetlerinde hastalık
sınıflandırmasını
açıklayabilme

104

Anahtar Kavramlar
•
•

Kod Girişi
Sınıflandırma Hiyerarşisi

105

106

Giriş
Birinci basamak sağlık hizmetleri, ülkemizde aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı
merkezleri başta olmak üzere pek çok sağlık kurumu tarafından sunulmaktadır. Birinci
basamak sağlık hizmetlerinde doğru verilere ulaşarak sağlık sistemi planlarının sağlık bakım
uygulamalarının ya da değerlendirmelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınıflandırma
sistemleri geliştirilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılacak sınıflandırmalar;
diğer tıp alanlarında görülen durumlardan farklı spektrum ve farklı tanı ve yönetim süreçleri
içerdiği için farklılaşmamış şikâyet ve semptomları, sağlık sorunlarını ve koruyucu sağlık ve
sağlık promosyonunu da hastalıklar kadar içeren tüm durumları içermelidir.
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6.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hastalık Sınıflandırması
Tarihçesi
Kodlama, hastaların sağlık kayıtlarından alınan kodlanmış bilgilerle özel sınıflandırma
sistemi kullanılarak teşhis ve uygulamalar ile klinik hasta bakımı veritabanı oluşturma
işlemidir. Doğru ve zamanında kodlama aynı zamanda sağlık hizmetleri için optimum
uygunlukta bir ödemenin de garantisidir.
Kodlama süreci, verilerin sınıflandırılması ve sınıflandırılan verilere nümerik veya alfanümerik bir simge atanması işlemidir. Tanılar ve hastalara uygulanan girişimlerin kodlanması
“klinik kodlama” olarak adlandırılır. Elektronik sağlık kayıtlarında aynı klinik durum veya
girişim için farklı terimlerin veya kodlama sistemlerinin kullanılması; verilerin çeşitli amaçlar
için çağrılması gerektiği zaman sorunlara ve verilerin güvenilirliği ve tutarlılığının azalmasına
yol açar.
Standart kodlama sistemleri geliştirilmesi için yapılan çalışmaların amacı, benzer
durumlar için tüm sağlık personeli tarafından tutarlı tanımlamalar yapılması ve benzer bir
terminolojinin kullanılmasının teşvik edilmesidir. Bununla birlikte tıbbi terminolojinin
karmaşıklığı ve halen farklı amaçlarla kullanılmakta olan pek çok kodlama sisteminin
bulunması nedeniyle kodlama standartlarının geliştirilmesi zor bir işlemdir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü – Sağlık Bilişim
Standartlar Kurulu tarafından 1996 yılında sağlık terminolojileri için optimal özellikler ve
geliştirme stratejileri belirlenmiştir. Halen özelliklerin tamamını kapsayan bir kodlama sistemi
mevcut olmasa da, bu özellikler şöyle sıralanabilir: bağlamdan bağımsız tanımlayıcıların
benimsenmesi, benzersiz tanımlayıcılar, dilden bağımsızlık, kesin bir açıklık, kullanılan belli
başlı kodlama sistemleri ile haritalanma. Bu özelliklerin yanı sıra kodlama sistemleri tam
olması, geniş kapsamlı olması, gerekenden fazla terim içermemesi ve güvenilir eşanlamlı
terimleri içermesi açılarından da değerlendirilmektedir.
Klinik kodlama için bir “isimlendirme” veya bir “sınıflandırma” sistemi kullanılır.
İsimlendirme, bir alanda kullanılan tüm uygun isimler veya terimleri içeren bir liste olarak
tanımlanabilir. Bir hastalık isimlendirme sistemi, her hastalık için uygun isimler ile her isme
karşılık gelen kodların bir listesidir. Sınıflandırma, benzer maddelerin bir arada
gruplandırılmasıdır. Hastalık ve girişim sınıflandırma sistemleri, benzer hastalık ve girişimlerin
bir arada sınıflandırılarak tek bir kod atanmasıyla oluşur.
Birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde, üzerinde durulan durumların çoğu belirsiz
ve iyi tanımlanmamıştır. Bu durumlar sadece geniş kapsamlı genel başlıklar altında
sınıflandırılabilir. 1963 yılında Kraliyet Genel Pratisyenler Koleji etyoloji, morfoloji ve patoloji
anlamında birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde sadece hastalıkların %55’nin doğru bir
şekilde teşhis edilebildiğini tahmin etmekteydi. Diğerleri semptomlar veya şikâyetler
anlamında teşhis edilebilir. Bağışıklama ya da muayeneler gibi bazı durumlar ise bu belirtilen
durumlarla ilişkilendirilemez haldeydi.
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1970’lerin ortalarına kadar birinci basamak sağlık hizmetleri içinde çoğu morbidite
verisi ICD kullanılarak sınıflandırılmıştı. Bu, uluslararası tanınma anlamında önemli bir avantaj
olmuştu. Aynı zamanda bu, bilgilerin diğer ülkelerle karşılaştırılmasına da çok büyük yardım
etmişti. Ancak, birçok semptomun ve hastalık dışı durumun bu sınıflandırma ile kodlanması;
birinci basamak dâhilinde gücü, temel olarak mortalite istatistiklerine ulaşma ve sadece hastalık
tabanlı yapılara izin vermesi nedeniyle, çok büyük dezavantaj oluşturmaktaydı.
Dünya Aile Hekimleri Akademik Birliği 1972 yılında Melbourne’de WONCA’nın
açılışında bir araya geldiler. Üyelerin birçoğu aile hekimliği anlamında hastalıkların
sınıflandırması hakkında birkaç yıldır haberleşmekteydiler. Komite spesifik olarak birinci
basamak için bir sınıflandırma dizayn edilmesi gerektiği konusunda anlaştı. ICD’nin bilinen
problemleri ve genel uygulama için uluslararası tanınmış sınıflandırma ihtiyaçları saptandıktan
sonra, ilk olarak 1975’te yayınlanan, ICD’nin 9. revizyonu ile ilişkili 1979’da ikinci basımı
yapılan Birinci Basamak Sağlık Problemlerinin Uluslararası Sınıflandırması (ICHPPC) WICC
tarafından dizayn edildi. Bu, bazı teşhis edilmemiş semptomların sınıflandırılması için bir
bölüm sağlamasına rağmen hala ICD yapısına dayanmakta ve hala yetersizdi. 1983’teki 3.
baskısı (ICHPPC-2) ana başlıkların çoğunun kullanımında güvenilirliği oldukça arttıran bir
kriter ekledi. Ancak, bu birinci basamak için var olan eksiklikleri giderememişti. Yeni bir
sınıflandırmaya, hem hastaların başvuru nedenleri hem de hizmet sağlayıcıların hasta
problemlerini kaydedebilmesi için ihtiyaç duyulmaktaydı.
1978’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından Alma Ata’da gerçekleştirilen birinci basamak
sağlık hizmetleri konferansında yeterli birinci basamak sağlık bakımı ‘2000 yılına kadar Herkes
için Sağlık’ başlığı altında kabul gördü. Ardından hem DSÖ hem de WONCA uygun birinci
basamak sağlık sistemlerinin yapılanmasını onayladı. Amaç, doğru verilere ulaşarak sağlık
sistemi planlarının sağlık bakım uygulamalarının ya da değerlendirmelerinin
gerçekleştirilebilmesiydi. Bu durum yeni sınıflandırma sistemlerinin geliştirilmesine neden
oldu.
Daha sonra 1978’de DSÖ Birinci Basamak başvuru sebepleri için Uluslararası Kurum
oluşturmuştur. Bu grup, başvuru nedenlerinin sınıflandırması için bir sınıflandırma sistemi
(Reason For Encounter Classification - RFEC) geliştirmiştir, o da daha sonra ICPC olmuştur.

6.2. Sınıflandırma Hiyerarşileri ve Bağlantılar
İletişim kurabilmek için bir dile ihtiyaç vardır. Tıp terminolojisi, tüm dillerde olduğu
gibi temel sözcük grupları veya özel anlamları olan terimlerle başlar. Terim, antibiyotik ve
sefalosporin gibi tanımlanmış bazı tıbbi kavramları ifade eder. Esneklik açısından, çoğu dilleraynı kavramın birkaç farklı yolla ifade edilmesine izin verirler; tıbbi diller de bundan farklı
değildir. Birkaç terim aynı kavram için kullanılabilse de her biri için tek bir kod tanımlamak
mümkündür. Bunu yapmak için birisi kodlanmalıdır. Bir grup sözcüğün bazı tıbbi kavramları
tanımladığı kodlama, sonradan analiz edilmek üzere tek bir alfa-nümerik gruplamaya çevrilir.
Bir terminolojinin (veya dilin) her bir ayrı hastalık için ayrı bir isim ve kabul edilebilir bir
eşanlam içermesi gerekmektedir. Bir kodlama sistemi böyle birçok terimi tek bir kod içine
toplamalıdır.
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Bir öğrenci kayıt sistemi örnek alınırsa, tipik hiyerarşik sistem şöyledir;
Öğrenci kimlik numarası 0425597
04 = giriş yılı
2... = fen fakültesi
5... = kimya bölümü
597... = öğrenci numarası
Bu yapılandırılmış kodlama sistemiyle kolaylıkla;
- 2004'de üniversiteye kayıt olan öğrenci sayısını (sadece 04 ile)
- 2004'de fen fakültesine kayıt olanların sayısını (042)
- 2004'de fakültede kimya öğrenimi görenlerin sayısını (0425)
- bireysel öğrenci bilgilerini belirlemek mümkündür.
Aynı düşünce ile;
S = Sindirim sistemi hastalıkları;
S1 = Sindirim sistemi enfeksiyonları;
S116 = Gastroenterit olduğu genel uygulamaya yerleştirildiğinde bütün seviyelerde, en
az bir sindirim sistemi rahatsızlığı olanlara; sindirim sistemi enfeksiyonu olanların hepsine ve
gastroenterit olanların hepsine ulaşılabilir. Eğer kodlama olmazsa, herhangi bir tip sindirim
sistemi hastalığı tanımlamasında kullanıcı olarak bütün olası terimlerin araştırılması ve
listelenmesi gerekecektir. Sınıflandırılmış kodlar bilginin geri çağrılmasını kolaylaştırır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılacak sınıflandırmaların diğer tıp
alanlarında görülen durumlardan farklı spektrum ve farklı tanı ve yönetim süreçleri içerdiği için
bir çok gereksinimi vardır. Birinci basamak sağlık hizmetleri sınıflandırmaları farklılaşmamış
şikayet ve semptomları, sağlık sorunlarını ve koruyucu sağlık ve sağlık promosyonunu da
hastalıklar kadar içeren tüm durumları içermelidir. Abdominal ağrı "abdominal ağrı" olarak
rapor edilmelidir örneğin "?apandisit" şeklinde sadece dâhil edilecek yer olmadığı için
kaydedilmemelidir.
Uygun olmayan sofistike araştırmalar tarafından yapılan ayrımlar gerekmeksizin ya da
daha kötüsü altı çizili patoloji bilgisi gerektirecek durumlar klinik temellerde
belirlenebilmelidir.
Sınıflandırma mantıklı ve vücut sistemleri gibi kabul edilen kriterler üzerine
kurulmalıdır böylece, her durum sadece bir yere sahip olur. Bu ICD ile ilgili bir durum değildir.
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Burada temel gruplandırmalar, vücut sistemlerini, etyoloji ve hasta yaşını içerir: İnfluenza,
mantıksal olarak enfeksiyon bölümünde olduğu kadar solunumda da bulunabilir ve gebelikte
her bir vücut sisteminde bulunan durumlar tek bir bölümde toplanır.
Birinci basamak sağlık hizmetleri için sınıflandırma hiyerarşik olmalıdır. Birinci
basamak sağlık hizmetleri sınıflandırmasının açık planı ve kuralları olmalıdır, böylece
kullanıcılar durumların onunla nasıl ilişkilendiğini bilirler. Bu, ana yapının çok yoğun ve
sınıflandırmanın çok geniş olmaması anlamına gelir.

6. 3. Bileşimsel Terminolojiler
Bileşimsel terminolojiler basit terimlerden komplike kavramlar yaratırlar. Var olan
kodlama sistemleri önceden kullanılabilecek olası tüm terimleri listeler. Sınıflandırmaların
çoğunun sistemi, tek bir kod içinde olan bir şey hakkındaki fikirlere odaklanmıştır.
Tıbbi terminolojiler, hastanın aynı şey için bir kaç olası nedene sahip olabileceği
gerçeğini dikkate almalıdır. Apandisit, akut ve bakteriyel enfeksiyon nedeniyle olabilir.
Terminoloji yapımcıları sınıflandırma sistemini olabildiğince tam yapabilmek için ve
mümkün olduğunca az hata ve kopyalama yapmak için çaba gösterirler. Ne yazık ki NHS
Kodlama ve Sınıflandırma Merkezi (NHS Centre for Coding and Classification) rakamlar ve
terimler binli sayılara ulaşırken bunu çok maliyetli bulmuştur ve bu iş artan bir şekilde de
zorlaşmaktadır.

6.4. Kod Girişleri
Elektronik sağlık kayıt sistemleri hastaların verilerine; zamana yönelik (time-oriented),
kaynağa yönelik (source-oriented) ve probleme yönelik (problem-oriented) olarak ulaşılmasını
destekler. Elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasında ana temalardan birisi de veri girişleri
ve sunumlarıdır.
Verilerin yapılandırılmış bir şekilde toplanması için iki temel strateji vardır: Doğal Dil
İşleme (Natural Language Processing-NLP) ve Yapılandırılmış Veri Girişi (Structured Data
Entry-SDE)
-

Doğal Dil İşleme,

Elektronik ortamda girilmiş olan serbest metinlerin; bir tıbbi terimler sözlüğü ve dil
yapısı bilgisi (söz dizim, eşanlamlılar vb) içeren yazılımlar aracılığıyla parçalarına ayrılarak
yapılandırılmış ve kodlanmış olarak saklanmasıdır. Doğal dil işlemenin en basit şekli,
kullanılan terimlerin bir indeksini üretir. Bu tip indeksler içerisinde bir veya daha fazla
belirlenmiş terim bulunan metinleri aramak veya geri çağırmak için kullanılır. Doğal dil işleme
teknolojisi ile en iyi durumda, sınırlı sayıdaki alanlarda bir insanın yapabileceği kadar veri elde
edilebilir.
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Tıbbi olarak doğru kodlama tıbbi terimler, eşanlamlılar ve terimlerin anlamlı ifadelerde
nasıl kullanılabilecekleri hakkında semantik bilgi gerektirmektedir. Böyle bir bilginin örnekleri:
‘mide’; bir organdır, ‘öksürük’; bir şikâyettir, ‘AIDS’; bir hastalıktır, ‘dispne’; nefes darlığı ile
eş anlamlıdır ve ‘ağrı’; yer, ciddiyet, ilerleme, yayılım, kötüleştiren faktörler ile tarif edilebilir.
Doğal dil işleme en iyi haliyle bir insan kadar bilgi çıkartabilecektir ama bu noktaya
sadece birkaç alanda ulaşabilmiştir. Doğal dil işleme; sağlık çalışanlarını kendi bulgularını
uygun cümlelerle anlatmada kısıtlamama avantajının yanında sağlık çalışanlarının
tanımlamalarında daha detaylı ve açık olmaya yönlendirememesi dezavantajını da kapsar.
Doğal dil işleme sistemi için mevcut uygulamalar, uygulama alanı sınırlandırıldığında daha
güvenilir ve etkin olur.
-

Yapılandırılmış veri girişi:

Verilerin daha eksiksiz ve daha belirli bir şekilde edinilmesinde bir temel strateji olup
verilerin bu amaçla geliştirilmiş ara yüzler kullanılarak, yapılandırılmış bir şekilde doğrudan
girilmesidir. Hiç kimse, sağlık çalışanlarından hangi içeriklerde ve hangi kombinasyonda hangi
terimlerin kullanılabileceğini belirten büyük kılavuzlar kullanmalarını bekleyemeyeceği için,
yapılandırılmış veri girişi ile veri girilmesini sağlayan yazılımların kullanıcılara mümkün
olduğunca fazla destek veriyor olması çok önemli bir noktadır.
Yapılandırılmış veri girişinde kullanıcı ara birimine, kullanıcının sadece var olan
seçeneklerden gerekli olanları seçmesini gerektirecek şekilde konulması gereklidir.
-

Kod Girişi Tipleri

a)

Desteksiz, serbest kod girişi

Bu, geleneksel olarak kodlamanın nasıl olduğudur. Kodlayıcı kodların listesine girebilir,
belki bir dizi kılavuzda tıbbi kayıtlar gibi bazı bilgilere de girebilir. Kayıtların içeriğini
yorumlamak kodlayıcıya bağlıdır. Kodların yorumlamaya yakın görünen listedeki yeri
belirlenir ve kodları yerlerine atar. Çoğu kodlama hala böyle yapılmaktadır.
b)

Karar desteği ile serbest kod girişi

İşlem, terminoloji sistemini dolaşmaya ve araştırmaya yarayan araçlarla geliştirilebilir.
Eğer bilgisayar araçları terminolojinin hızlı araştırılmasına izin verirse kodlayıcının en uygun
kodlara girmesi daha olasıdır ki bu kodlama kalitesinde önemli bir artışla sonuçlanır.
c)

Yarı-yapılandırılmış veri girişi

Bu yaklaşımda kodlama verinin alındığı anda olur. Veriler gerekli farklı parçalar için
alanlara sahip olan yapılandırılmış bir forma girilir. Her nerede mümkünse, mümkün
alternatifler formdaki her bir alan için tanımlanır. Bu, bilgisayar otomasyonuna uyar ve
terimlerin farklı toplama listeleri formdaki alanlarla ilişkilendirilebilir. Bu yaklaşımın yararı
belirgin olarak tanımlanmış bir alt yapının olduğu durumlar için açıktır.
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d)

Otomatik kodlama

Yapılandırılmış yaklaşımın yetersiz olduğu durumlarda yakalanacak verinin tipini
tahmin etmek ya da konulacağı kullanımları tahmin etmek daha zordur. Bu durumlarda yazının
bir kısmını alarak kodu bir çeşit bilgisayar sistemiyle otomatik olarak çözmek idealdir. Bunu
yapmak için bilgisayar kodlama sistemi doğal dille çalışmaya ve bilginin kaydedildiği arka
planı anlamaya ihtiyaç gösterir ki bu, anlamı belirler.
e)

Ses tanıma sistemi

Yapılandırılmış veri girişi ile kombine edilirse kullanışlı olabilir. Ses tanıma ile ilgili
uygulamalar, radyoloji raporları gibi bir alanda olduğu gibi kısıtlı ise güvenilir ve etkili
olmaktadır. Ses tanıma, ekrandaki seçeneklere uygulanabilir ancak bu da oldukça sınırlı bir
alan oluşturmaktadır. Kelimelerin %90-95’i doğru olarak tanınabilmektedir. Kelimelerin yanlış
sınıflandırıldığı ve doğru kelime yerine başka bir kelimenin tanındığı, kelimelerin
algılanmadığı (yanlış negatif) veya söylenmemiş kelimelerin yazıldığı (yanlış pozitif)
durumlarda hatalar oluşmaktadır. Ses tanıması için hala çözülmesi gereken sorunlar vardır.
Konuşma hızı; ayrık konuşma tanıması ve devamlı konuşma tanıması arasında bir ayrım
yapılabilir. Var olan bir çok sistem, kelimeleri hekimin tane tane konuşması durumunda
anlayabilmektedir, bu da her kelimenin açıkça telaffuz edilen bir başı ve sonu olması anlamına
gelir. Devamlı konuşma tanıması konuşmacının doğal konuşma temposunu etkilememektedir.
Bu sistemlerdeki gelişmeler sistemin, kelimenin başını ve sonunu otomatik olarak algılamasını
sağlamaktadır.
Konuşmacıya bağlılık; konuşmacı-bağımlı konuşma sistemlerinde
bilgisayara kendi ses profilini “öğrettiği” bir döneme ihtiyaç duyulmaktadır.

kullanıcının

Alana bağlılık; bir konuşma tanıma sistemi, sistemin kesin tanıma için ihtiyaç duyduğu
kelimelerin içinde bulunduğu bir kelime haznesi kullanır. Bu haznenin genişliğinin sınırlı
olması, konuşmayı tanıma sürecinin kabul edilebilir bir hızda olması için gereklidir.
Veritabanı; belirli bazı tıbbi raporların tekrarlayıcı doğaları, “tetikleri” kullanarak bir
“veritabanı” içinde ifade edilebilir. Bu tetikler, bir veya bir kaç tetik kelimenin kullanılması ile
tam bir cümle, bir paragraf veya tam bir sayfa metin oluşturmak için kullanılabilir. Bu durumda
sağlık çalışanı, bilgisayarın raporu en hızlı biçimde oluşturmak için ne istediğini öğrenmek
zorundadır. Veritabanları her kullanıcı için özelleştirilmelidir.
f)

Otomatik yazı çözümlemesi

Özet olarak; bir terminoloji bir dille aynı fonksiyonu yerine getirir, çoklu terimler aynı
anlamı ifade edebilip eşanlamlar olsa da terim dilin içinde bir sözcüktür. Bir kod, terimleri ve
eşanlamlarını spesifik alfa-nümerik elemanlara haritalamalıdır. Terimler ve kodlar amaçlanan
kullanımlara göre değişebilirler ancak kullanılan sistemin o kullanım için tasarlandığından
emin olmak önemlidir. Bir terminoloji sıralamalı olabilir, olası tüm kavramları listeleyen veya
bileşimsel, daha eski bileşenlerden karmaşık kavramların yaratılmasına izin verebilir. Bir
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terminoloji bir hiyerarşi gerektiren, normal bir sözlükten daha çok eşanlam sözlüğü gibi
kavram-yönelme araştırılmasına izin vermeyi gerektirir. Hiyerarşi terimlere, diğer terimlere
bağlandığı yol boyunca anlam sağlamak üzere tasarlanmalıdır. Sınıflandırma hiyerarşisinde
terimlerin anlamı kullanılan bağlantının tipiyle belirlenir. Farklı tipte bağlantılar aynı hiyerarşi
içinde kullanıldıklarında karışıklık artar. Bileşimsel terminolojiler basit terimlerden komplike
kavramlar yaratır. Kodlama, karar destekli ya da desteksiz serbest, yarı otomatik, otomatik, ses
tanıma ya da yazı çözümlemesi ile olabilir.

6.5. Sınıflandırma
Sınıflandırma sadece kodları seçme ve anlamlı bir şekilde yerleştirme metodudur. İyi bir
sınıflandırma yapısı, bilginin bireysel kodlardan çok kod gruplarının pratik kullanılmasını
sağlar.
Sağlık kayıtlarından bilgi çağrılmasının gerekeceği birçok seviye vardır.
• Birinci basamak sağlık hizmetlerinde bireysel hasta bilgisi
• Birinci basamak sağlık hizmetlerinde grup ve aile bilgisi
• Bölgesel sağlık bilgisi (bölgeler)
• İller veya ulusal bilgi
• Uluslararası karşılaştırmalar
Sağlık sisteminde bu katılımcılar tarafından istenen kesinlik düzeyi dikkate değer bir
şekilde farklılıklar gösterir. İdeal olarak, evrensel bir kod sistemi, bütün bu farklı ilgililerin
ihtiyaçlarını karşılayacaktır fakat genellikle bu olmaz. Örneğin, geniş grup başlıkları
terimleriyle hastalıkları sınıflandıran bir kodlama sistemi (Örn. sindirim, kalp-damar gibi)
birinci basamak hastasındaki sağlık olayları ayrıntılarının kaydedilmesi, kodlanması ve
saklanmasında çok az bir kullanım sağlayabilir. Diğer yandan; vücut sistemlerinin başlıkları
gibi geniş parametreleri temelde ayıran çok ayrıntılı bir sağlık kaydı da sağlık kaynaklarını
yönetecek olan sağlık planlayıcılarına da çok az bir kullanım sağlayabilecektir. Hangi kodlama
sisteminin kullanılması gerektiği kararı hastanın sağlık kaydının ilk giriş noktasında istenilen
seviyeye göre verilmelidir.
Seçilen sınıflandırma bütün ihtiyaçları karşılayamadığında ise birden çok sınıflandırma
sisteminden "haritalama" (mapping) yoluyla yararlanılabilir. Bu, her bir sınıflandırma
sistemindeki kodlar arasındaki ilişkilerle mümkün olur. Genellikle çok detaylandırılmış sistem
daha az detaylandırılmış olanın üzerine "haritalandırılır". Böylece bir sistemin içindeki
Bölüm çokluğundan bir kod grubu ya da çoğul kodlar, başka bir kodun altına birlikte
yerleştirilebilir. Uluslararası kabul edilmiş sınıflandırmaların çoğu diğer sınıflandırmalara
haritalandırılır. Örneğin Birinci Basamağın Uluslararası Sınıflandırmasının (International
Classification of Primary care-ICPC) temel bir yapı sistemi vardır ve toplum tabanlı
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birincibasamak sağlık hizmetlerinde bilgi analizi için idealdir. Hastalıkların Uluslararası
Sınıflandırmasının daha ayrıntılı kodlardan oluşan ve hastane bilgi sistemleri için dizayn
edilmiş hastalık tabanlı bir yapısı vardır. Bu, bir öncekine haritalanır, böylece ICD'nin
toplanmış bilgileri ICPC'de analiz edilebilir. Bir diğer örnek ise Read Klinik Kodlarıdır ki hem
ICD 9, ICD10 hem de ICPC'ye haritalandırılır. Haritalandırma süreci sınıflandırma
tasarlayıcısının sorumluluğudur ve sağlık hizmetlerinin değişik aşamalarında kullanılabilen
değişik sınıflandırma sistemlerini ortak bir dilde olan bilgiye transfer etmek için kullanımına
izin verir. Bu nedenle uluslararası tanınan sistemlere haritalandırılmış ve birinci basamak sağlık
hizmetlerinde kullanmak üzere oluşturulmuş bir kodlama sisteminin seçilmesi yararlı olacaktır.
Bilgisayarlı sağlık kayıtlarının anlamlı bilgi geri çağrımında kodlama sistemi veya sistemleri
seçimine paralel değerlendirilmesi gereken bir başka yönü daha vardır. Sağlık kaydının kod
veya terimi doğru anlamıyla algılamasına olanak sağlayacak şekilde yapılandırılması gerekir.
Örneğin, "Kanser-meme" için olan kodun aile öyküsü bölümündeki kayıttaki anlamı ile hasta
problem listesindeki anlamı çok farklıdır. Geri çağrılan bilginin bulunduğu kayıt sektörü göz
önünde tutulmalıdır. Dr. Lawrance Weed'in çalışması üzerine kurulmuş olan RACGP manuel
kayıt sisteminin üç yapısal elementi vardır ve bilgisayar sistemlerinde her biri etkili bir şekilde
kullanılabilir. İlk olarak, problem oryantasyonu, problemlerin zaman aşımı ve değişen
problem tanımlarının arasında bağlantı için olanak sağlar. İkinci olarak SOAP yapısı
karşılaşma sırasında, subjektif bilgi, objektif bilgi, değerlendirme ve plan aşamalarıyla anlamlar
arasındaki farklılıkları sağlar. Üçüncü olarak, bütün önemli olayların ve onların yönetiminin
yenilenmiş listesini hazırlayan hasta kayıt özeti bulunmaktadır.
Bilgisayarlı sağlık kayıt sistemlerinde bilgi kodlanmasının gerçekçi veya istenilir olup
olmadığı konusundaki tartışmalar kayıt sistemlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine daha
çok adapte olmasıyla paralel olarak azalmış, kodlama ve sınıflandırmaya duyulan ihtiyaç daha
çok kabul edilir hale gelmiştir. Toplum sağlığına uygulama modelleri tamamlanmış bilgiler
içinde sınıflandırılabilecek 400'ün üzerinde bilgi maddesi tanımlar. Otomatik "sınıflandırılmış"
bazı alanları da içermektedir. Örneğin;
Yaş ve cinsiyet gibi hasta özellikleri alışılmış olarak otomatik şekilde
sınıflandırılır. Doğum yeri, etnik yapı gibi birçok hasta özelliği standardize edilmiş sistemlere
göre sınıflandırılabilir.
Bunun yanında, birinci basamak sağlık çalışanlarının en büyük sınıflandırma
problemleri yaşadığı konu, klinik bilgidir. Probleme Dayalı Sağlık Kayıtları ve SOAP yapısı
düşünüldüğünde ulusal standartlara göre ideal olarak sınıflandırılacak geniş bir bilgi ağı söz
konusudur.
Şu anda bütün SOAP alanlarının kodlama ve sınıflandırılması gerekirken ilginin çoğu
hastanın başvuru nedenleri, sunum sistemleri ve problem adlandırılması ve teşhisin
sınıflandırılması üzerindedir. Kodlama yaparken amaç mutlaka akılda tutulmalıdır. Kodlama,
mantıksal ve anlamlı bilginin geri çağrılmasını kolaylaştırmak için, uygulamanın
değerlendirilmesi için, hasta grupları, grupların bulunması için, takip ve kontrol için ya da
uygulama yapılacak kitle hakkında fikir elde etmek için kullanılmalıdır. Seçilen sınıflandırma
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istenilen şartların tanınmasına ve seçimine izin verecek şekilde olmalıdır. Fakat güvenilir ve
tutarlı bir şekilde kullanılmayacak kadar spesifik olmamasına da özen gösterilmelidir. Hiçbir
sınıflandırma tek başına bütün ihtiyaçları karşılayamaz, biri yeterli olsa bile, bütün amaçlar için
ideal olmayabilir. Bilgilerin karşılaştırılabilirliğinin yararı sadece uluslararası temelde değil
diğerleriyle ilgili tanımlanmış olan özellikle de en çok kullanılan ICD ile ilişkili olan
sınıflandırmaları kullanmaları çok önemlidir. ICD'nin dar patolojik temeli 9. Ve 10.
versiyonlarda çok fazla genişletilmiştir. Şimdi hastalıklar ve ilişkili sağlık problemleri başlığına
sahiptir. Ancak, birinci basamak sağlık hizmetleri amaçları için kolay olmaktan çok uzaktır ve
sınıflandırmalar özellikle seçilmiş amaçlar için geliştirilmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastalık sınıflandırmasının tarihçesi,
sınıflansırma hiyerarşileri, kod girişleri, terminolojiler hakkında bilgi edinilmiştir.

119

Bölüm Soruları
1) Tanılar ve hastalara uygulanan girişimlerin kodlanmasına ne ad verilir?
a) Hasta kaydı
b) Klinik kodlama
c) Sınıflandırma
d) Bilgi işlem
e) Standardizasyon
2) Bir alanda kullanılan tüm uygun isimler veya terimleri içeren listeye ….. denir.
3) Birinci basamak sağlık hizmetlerinde başvuru nedenlerinin sınıflandırılması için
oluşturulan ilk sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) ICPC
b) RFEC
c) READ
d) ICD-10 AM
e) ICD-9
4) Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerinde
yapılandırılmış bir şekilde toplanması için kullanılan stratejilerdendir?

verilerin

a) Doğal dil işleme
b) Kök veri girişi
c) Kodlama
d) Probleme dayalı sınıflandırma
e) Spesifik veri kodlama
5) Kod giriş tiplerinden hangisi geleneksel olarak kodlamanın nasıl olduğunu gösterir?
a) Karar desteği ile kod girişi
b) Serbest kod girişi
c) Yapılandırılmış kod girişi
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d) Yarı yapılandırılmış veri girişi
e) Otomatik kodlama
6) Ses tanıma sistemlerinin çözülmesi gereken sorunlarını sıralayınız.
7) Aşağıdakilerden hangisi elektronik sağlık kayıt sistemlerinin hastaların verilerine
ulaşma yöntemlerindendir?
a) Zamana yönelik
b) Hastalığa yönelik
c) Yönteme yönelik
d) Yapıya yönelik
e) Maliyete yönelik
8) Sınıflandırmada haritalandırma nasıl gerçekleşmektedir, açıklayınız.
9) SOAP yapısında ‘S’ neyi ifade eder?
a) Sistematik bilgi
b) Sınıflandırma
c) Subjektif bilgi
d) Sayısal veri
e) Sağlık bilgisi
10) Birinci basamak sağlık çalışanlarının en büyük sınıflandırma problemleri yaşadığı
konu ……………..dir.
CEVAPLAR
1) b, 2) isimlendirme, 3) b, 4) a, 5) b, 6) ---, 7) a, 8) --, 9) c, 10) klinik bilgi
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7. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN
SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. READ Klinik Kodları
7.2. ICPC Plus
7.3. Hasta Başvuru Nedenlerinin Sınıflandırılması
7.4. Sınıflandırmaların Kullanımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Birinci Basamak Sağlık
Hizmetlerinde kullanılan
sınıflandırma sistemlerini
açıklayabilme

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
•
•

Klinik Kodlar
ICPC Plus

126

Giriş
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çeşitli sınıflandırma sistemleri bulunmaktadır.
Read Klinik Kodları, ICD 9 ve OPCS4 gibi uluslararası sınıflandırmalardan türetilmiş tıbbi
terimlerin kapsamlı bir isimlendirmesidir. Öte yandan birinci basamak hekimleri tarafından
hasta başvuru nedenleri ve yönetilen problemler, kayıtlarda geçen her terim ICPC sistemine
göre sınıflandırılmıştır. RFEC ise başvuru nedenleri; bir hastanın neden sağlık sistemine
girdiğini gösteren ve bu kişi tarafından ortaya konulan sağlık hizmeti talebinin nedenlerini ifade
eden ve üzerinde uzlaşılmış bir tanımdır.
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7.1. READ Klinik Kodları
Read Klinik Kodları, ICD 9 ve OPCS4 gibi uluslararası sınıflandırmalardan türetilmiş
tıbbi terimlerin kapsamlı bir isimlendirmesidir.
İngiltere'de şu anda kullanılan versiyon 100 bin terim ve 180 bin eş anlamlı terim
içermektedir. Geliştiricisi Dr. James Read’dir. Dr. Read, uygulamasında kullandığı terimleri bir
listede toplayarak işe başlar ve birinci basamak hekimlerinden bunları deneyip kullanmalarını
ister. Yeni bazı terimlerin de eklenmesi istenildiğinde bunlar da Read Klinik Kodları'na eklenir.
Birinci basamak hekimlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak her üç ayda bir düzenli olarak
güncelleştirilmektedir.
Read Klinik Kodları karmaşık terminoloji versiyonlarından olumsuz etkilenmektedir.
Gelişimi, Tablo’da verilmiştir.
Tablo: Read Klinik Kodlarının Gelişimi

Read Klinik Kodları’nın iki dosya yapısı vardır. Versiyon 1 ve Versiyon 2. Read Klinik
Kodları Versiyon 3 terim setini, kod setini ve dosya yapısını temsil eder.
Avantajları
• Birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde geliştirilmiştir ve bu yüzden birinci
basamak hekimleri tarafından kullanılan terimleri içerir.
• Kâğıt tabanlı sekonder kodlamalardan çok bilgisayarlı sağlık kayıtları için dizayn
edilmiş ilk sistemdir.
• Spesifik başlayan her seviye ile 5 seviyeli hiyerarşik bir kodlama sistemidir.
• Yılda dört kez yenilenmesi statik olmak yerine dinamik kodlama sistemi haline getirir.
Dezavantajları :
• 5 seviyeli yapı; terim aranırken bir seviyeden bakılması anlamındadır. Bu hiyerarşi
içinde daha uygun başka bir terimin fark edilememesi mümkündür. Bu da tıbbi kavramın
kodlanmasında hekimler arası güvenilirliği azaltmaktadır.
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• Bazen çok spesifiktir. Örneği; şöyle bir kodlama mümkündür; "Karşılıklı yönlerden
hareket eden iki trenin aynı anda çarpışması". Bu nedenle istenilen terimin yerleştirilmesini
zorlaştıracak karmaşa söz konusudur.
• Özellikle sosyal ve psikolojik alanlarda olmak üzere diğer klinik alanlarda yeterli
belirginliğe sahip değildir.
• Bilgilerin Read Klinik Kodları kullanılarak analizi, büyüklüğü ve ICD’nin yapısı
yüzünden oldukça güç olabilir.
Pratik açıdan:
• Birçok Read Klinik Kodu 'temel terimler' bazında İngiltere dışındaki diğer ülkeler için
uygun değildir - eş anlamlılar daha uygundur.
• Hiyerarşisi her zaman uygun değildir (örn; astım spesifik bir KOAH tipi olarak
sınıflandırılmıştır).
• Pek çok anahtar kelime (hekimin arama için kullandığı kelimeler) uygun bölgesel
çeviriler yapılmasını gerektirir.
Read Klinik Kodları tamamen İngiltere'den kontrol edilmeye devam etmektedir. Read
Klinik Kodları için ulusal lisans alınmaması durumunda ürünün üretim veya desteği söz konusu
da olamayacaktır.
Read Klinik Kodları Versiyon 3, öncekilerinden daha geniştir. Bütün sağlık kayıtlarında
kullanılan terimleri içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu, 40 uzman tarafından 40 milyon $’lık
bir proje sonucunda oluşturulmuştur. Temel ağaç olarak tanımlanabilecek bu hiyerarşik yapıda
organize edilmiş 250.000 terim vardır. Sınıflandırmalar terimlerin en üstüne yerleştirilebilir
böylece neredeyse istenilen her yolla bilgi analiz edilebilir. Ancak, pratik uygulamada yaygın
değildir. Read Klinik Kodları Versiyon 3'ü kullanan bilgisayar sistemleri geliştirilmektedir.

7.2. ICPC PLUS
ICPC'nin analitik araç olarak avantajlarını ve klinik sistemlerdeki belirgin eksikliği
dezavantajını göz önünde bulundurarak Sydney Üniversitesi Aile Hekimliği Araştırma Birimi,
ICPC'nin genişletilmiş versiyonunu geliştirmiştir. Genişletme, birinci basamak hekimler
tarafından 800.000'den fazla birinci basamak-hasta ziyaretinde kaydedilmiş Avustralya
Hastalık ve Tedavi Araştırması (Australian Morbidity and Treatment Survey-AMTS) sırasında
toplanmış, Country-Metropolitan Comparison Study ve Morbidity and Therapeutic Index kalite
güvencesi opsiyon bilgileri üzerine kurulmuştur. Birinci basamak hekimleri tarafından hasta
başvuru nedenleri ve yönetilen problemler, kayıtlarda geçen her terim ICPC'ye göre
sınıflandırılmıştır. Her terime kendi kodu verilmiştir. Read Klinik Kodları ile beraber, her
terime eklenen çoğul anahtar kelimeler, terimlere kolay geçiş sağlar. Bir anahtar kelimenin
girişinde (OA gibi) istenilen terimi belirleyen ve 'Tıkla' veya 'Enter' seçenekleri bulunan bir
liste kullanıcıya sunulur. Buna 'kodlama'dan çok "tanımlama" denmektedir. Hekim, bir kodun
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yerleştirilmesinden sorumlu olmamalıdır, bu bilgisayarın işidir. Kullanılan uygun bilgisayarlı
kayıt sistemi ICPC Plus, hekimin seçtiği terimi kaydetmesine izin verir, kavramının daha geniş
tanımıyla bunun yerini değiştirmez. Read gibi ICPC Plus da 3 ayda bir kullanıcıların isteklerine
cevap verecek şekilde güncelleştirilir.
ICPC Plus için birinci basamak hekimlerinin hasta başvurusu formlarından oluşturulan
gelişmiş tedavi tanımları indeksi SQL veritabanına girilmiştir.

-

Terim kodları: Her terim veritabanına girildikten sonra, bilgisayar otomatik

olarak bir terim kodu oluşturur. (Örneğin Viral hastalık = terim kodu 005 ICPC’de kod A77).
Bu yüzden her bir terimin eşsiz bir belirteci vardır. (A88023) ve bu belirteçler tıbbi kayıtlara
daha fazla sayıda spesifik terim depolanmasına olanak sağlar.

Anahtar kelimeler; Her bir terim için, bir veya daha fazla anahtar kelime
oluşturulur. Örneğin terim kodu 005 viral ve viral hastalık terimlerine giriş sağlayan üç anahtar
kelime vardır. Diğer indeks sistemlerinde olduğu gibi ICPC Plus’da da, bir anahtar kelime
birçok kavramı, birçok ICPC başlığını kontrol edebilir ve bunların bir seçme listesi olarak
önerilmesi gerekir. Örneğin, eğer terim olarak ‘diyab’ ya da ‘diyabet’ girildiğinde, seçme
listesinin diyabete eklenmiş bütün terimler ve T90 koduna ait olmayan diğerleri (gestasyonel
diyabet gibi) bir arada ekranda belirmesi gerekir.

-

Haritalama; Bu yerleştirme sürecinde, ICPC Plus’ın son kullanıcı tarafından

-

ICPC-2 Çözümlemeleri; Tedavideki belirli bir gruptaki hastayı tanımlamanın

-

Bileşenlerin Yapısı; Kayıtlar, Bölüm-Bileşen gruplayıcılar tarafından analiz

toplanan geriye dönük bilgisi ICPC–2 Plus’a yerleştirilerek bir harita geliştirildi. Böyle bir
harita, kullanıcıların ICPC Plus’da daha önce toplanmış bütün bilgiyi geçerli bir şekilde ICPC–
2 Plus terimleriyle girişine izin verir. ICPC Plus’tan ICPC–2 Plus’a dönüşüm bir kere
tamamlandığında izleyen adımlar geliştirilmiş kelime hazinesinin devam eden gelişiminin bir
parçası olarak kabul edilir.
en kolay yoludur. Tedaviye basit hipertansiyon için katılan bütün hastaların listesi işlenir.
‘Hiperta’ girerek ve bu anahtar kelimeyle özdeşleşmiş normal seçme listesi bulunacaktır,
istenen birisini seçerek (komplike olmayan hipertansiyon) ve bilgisayardan bu hastaların listesi
istenebilir.

edilirken eklenmesi gereken kodlar daha geniş tıbbi yapılar temelinde analizde belirlenebilir.
Daha önce anlatıldığı gibi ICPC–2 bütün bölümlerde ortak olan, sadece 2-6 bileşenleri bütün
bölümlere eşit olarak uygulanabilen başlıklardan oluşmaktadır ve 7 parçaya bölünmüştür.
Bileşen 1 (belirtiler) ve Bileşen 7 (teşhisler) vücut sistemlerinde veya psikolojik alanda
meydana gelen en sık belirtiler ve teşhislere bağlı olarak her bir bölümde farklılık gösterir.

7.3. Hasta Başvuru Nedenlerinin Sınıflandırılması (RFEC)
Başvuru nedenleri; bir hastanın neden sağlık sistemine girdiğini gösteren ve bu kişi
tarafından ortaya konulan sağlık hizmeti talebinin nedenlerini ifade eden ve üzerinde uzlaşılmış
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bir tanımdır. Bunlar semptomlar ya da şikâyetler (baş ağrısı ya da kanser korkusu gibi),
tanımlanmış hastalıklar (grip ya da şeker hastalığı gibi ), koruyucu ya da tanıya yönelik
hizmetler (kan basıncı ölçümü ya da EKG gibi), muayene istekleri (yenilenen reçete gibi), test
sonuçlarının alınması, ya da idari (tıbbi bir sertifika, resmi belge gibi) olabilir. Bu nedenler tüm
şartlar değerlendirildikten sonra hekimin başvuru sonunda formüle ettiği daha çok altı çizilen
bir ya da daha çok problemle ilgisi; bunlar başvuru için aynı sebepler olabilirler ya da
olmayabilirler.
Hastalık sınıflandırmaları sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastanın sağlık problemlerini
hastalık, yaralanma gibi formlarda kodlanacak şekilde yorumlayabilmelerine imkan vermek
için dizayn edilmiştir. Buna karşılık başvuru nedenleri hasta perspektifinden veri öğeleri
üzerine odaklanmıştır. Bu anlamda, bu sistem hastalık ya da hizmet sunan odaklı olmaktan çok,
hasta merkezlidir. Başvuru nedeni ya da hizmet talebi hasta tarafından dile getirilen, hekim ya
da diğer sağlık çalışanları tarafından bir teşhis anlamında hastanın sağlık problemlerini
değerlendirmek ya da yorumlamak veya bakım ve yönetim süreci hakkında karar vermeden
önce açıkça belirtilir.
Hasta başvuru nedenleri çözümlenen teşhis ve problemden çok farklıdır. Birinci
basamak sağlık hizmeti içeriğinin uygun açıklaması için, hastanın bakım arayışını da içererek
bakımın bütün süreçlerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Kavram olarak hastanın
başvuru nedenlerinin kaydı yeni olsa da, birçok ülkede sağlık hizmetlerinde hasta –merkezli
yaklaşıma duyulan ilginin artması birinci basamak hekimlerin hastaların başvuru nedenlerini
kaydetmesine neden olmuştur. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hekim, var olan, hastanın
başvuru nedenini temsil eden belirtileri kayıt edecektir.
ICPC hem başvuru nedenlerini hem de var olan belirtileri kaydetmek için ideal bir
sınıflandırma sistemidir ve bu elementlerin biri mi yoksa ikisinin de mi kodlanması kararı
bireysel olarak hekime bağlıdır. Hasta başvuru nedenleri sınıflandırmasını (RFEC) geliştiren
çalışma grubu gerçek uygulamalarda birkaç versiyonunu test etmiştir. İlk çalışma 1980’de
Hollanda’da güvenilirlik ve yeterlilik anlamında yapılan pilot çalışmadır. Bu pilot çalışmadan
elde edilen sonuçlar 1983’teki diğer fizibilite testlerine öncü olmuştur. Bu çalışmalar
Avustralya, Brezilya, Barbados, Macaristan, Malezya, Hollanda, Norveç, Filipinler ve Birleşik
Amerika’da gerçekleştirilmiştir. Tüm sınıflandırma işlemlerinde Fransızca, Macarca, Norveççe,
Portekizce ve Rusça’nın da bulunduğu birçok dile İngilizce’den çevrilmiştir. 75.000 bireysel
başvuru süresince 90.000’den fazla başvuru nedeninin analizi yapılmış ve kaydedilen
tecrübeler daha kapsamlı sınıflandırma geliştirilmesi ile sonuçlanmıştır.
Bu fizibilite testleri süresince RFEC’nin kolay bir şekilde eş zamanlı olarak başvuru
nedenlerini ve probleme dayalı diğer iki öğeyi yani teşhis edilen bakım süreci ve sağlık
problemlerini sınıflandırmak için kullanılabileceği görülmüştür. Bu nedenle bu kavramsal çatı
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Uluslar arası Sınıflandırması’nın hasta başvuru
nedenleriyle değerlendirilmesine izin vermiştir. ICD 10’nun eş zamanlı olarak gelişmesi ve
ilgili problemler RFEC’nin DSÖ tarafından yayınlamasını önlemiştir. Ancak, WONCA bunun
içerisinden ICPC’yi geliştirmiş ve 1987’de ilk basımı yayınlanmıştır. ICPC, ICD çatısına
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dayanan daha önceki sınıflandırmalardan birinci basamak anlamında çok daha uygun olmasına
rağmen, genel olarak yapılması gerekeni ya da kriter olarak herhangi bir çapraz referanslama
içeriğini dışarıda bırakmıştır. Bu nedenle daha önceki yayınlanan versiyondan, (ICHPPC-2)
daha az yararlıydı. Bununla beraber içeriğin kriter kaynağı olarak kullanabileceği kabul edildi.
1985’de birinci basamak uygulamalarından Ulusal Sağlık Bilgi Sistemlerinden
morbidite verileri elde etmek üzere yeni bir sınıflandırma sisteminin kullanılması için birçok
Avrupa ülkesinde projeler başlatıldı. Bu projeler ülkeler arasında karşılaştırmalı çalışmaların ve
sınıflandırmaların çevirilerini de içeriyordu. Sonuçlar, 1993 yılında ICPC’nin geliştirilmiş bir
versiyonunu da içeren bir kitapta yayınlandı.
1980 yılında WONCA, DSÖ ile resmi ilişkileri olan bir sivil toplum örgütü oldu ve tüm
sağlık hizmetlerini kapsayan geniş bir çerçeve içerisinde kendi bilgi sistemleri ve
sınıflandırmaları için birinci basamak gerekliliklerini daha iyi anlamaya imkân vermek adına
birlikte çalışmaya başladı.

7.4. Sınıflandırmaların Kullanımı
ICD9 CM/ICD10; Birçok ülkede hastane sistemleri içerisinde kullanılmaktadır. Bazı
birinci basamak hasta kayıt programları var olan, erişilebilir kodlar, seçilmiş alt grupları içerir.
Read Klinik Kodları; İngiltere ve Yeni Zelanda’da birinci ve ikinci basamak sağlık
hizmetlerinde Avustralya’da da bazı merkezlerde kullanılmaktadır.
ICPC; ICPC yapısını açıklayan kitap olmaksızın, listelenmemiş kavramların kodlarını
bulup seçmekte kullanıcılar büyük zorluklarla karşılaşabilirler. Avustralya, Kuzey Amerika’nın
bazı bölgelerinde ve tüm İskandinavya da ICPC, ICD10 ile uyumlu olarak birlikte
kullanılmaktadır. ICPC-2’nin gözden geçirilmiş versiyonu Oxford Üniversitesi tarafından
yayınlanmıştır.
ICPC Plus; Avustralya’da kullanılmaktadır.
SNOMED; Kökleri Patolojiye dayanan, uluslararası sınıflandırma için dizayn edilen bu
model patolojide son derece yararlı olabilen oldukça spesifik kodların geliştirilmesine imkan
veren yapısal bir modeldir. Sistemin yapısı teoride uygulanabilir, fakat bu toplam sağlık
hizmetine bir antitez oluşturmaktadır. Bununla birlikte, SNOMED’in tüm dünyada oldukça
hevesli destekleyicileri olmasına rağmen birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaygın olarak
kullanılmamaktadır.
UMLS; (Universal Medical Language System- Evrensel Medikal Dil Sistemi ) Net
olarak bir sınıflandırma sistemi değil bir veritabanı giriş sistemidir. Bu veritabanı hem bilimsel
hem de tıbbi terimleri içermektedir. Medline’daki anahtar kelimelerin temeli kullanılmıştır ve
bir çok sınıflandırma sisteminde kullanılan terimler eklenmiştir. Bu, etkili bir şekilde oldukça
kapsamlı terimleri içermek (alüminyum gibi kelimler de dahil) ve farklı tıbbi terminoloji
kullanan çoğul kaynaklardan bilgiye erişim sağlamak için dizayn edilmiştir. Aynı zamanda
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tıbbi problemlerin kodlanmasında Birleşik Devletlerde birkaç hastanede deneysel olarak
kullanılmaktadır.
DOCLE; Avustralya’da geliştirilip kullanılan uluslararası bir temeli olmayan Linnean
modeline dayanan ve 200 yıl önce türlerin sınıflandırılması için kullanılan DOCLE, diğer
sistemlerin aksine numaralandırmaya dayanan bir kod sisteminden yararlanmamıştır. Bu
sistemin iki temel yapıdan oluştuğu açıklanmıştır. Birincil temel yapı gerçek dünya tıp dilini
standart kısaltmalara çeviren bir algoritmadır. Örneğin, ‘diabetes mellitus’ DOCLE algoritması
olarak DOCLE kelimesi ‘diabm’ oluşturulmadan önce, diabetesMellitus’a çevrilir. İkinci temel
kavram operatörlere aittir. DOCLE kelimeleri operatörlerle DOCLE terimlerini birleştirerek
herhangi bir karmaşık kavramı şekillendirmek olasıdır. Örneğin, radius kırığı ‘frac.radi’ olarak
açıklanabilir. Nokta operatörü bunu ‘located at’ olarak çevirir. DOCLE Avustralya’da birinci
basamak hasta kayıt programı geliştiricileri tarafından kullanılmaktadır.
Tablo: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde ICD10 ve ICPC2 Kullanan Ülkeler

Bir kodlama sisteminin seçiminde pek çok konunun dikkatle düşünülmesi gerekir. Tüm
sınıflandırmaların bazı dezavantajları vardır, fakat en önemli konular; birinci basamak sağlık
hizmetlerinin kapsam genişliği, istenen terime ulaşım kolaylığı, ulusal veya uluslararası kabul
edilebilirlik ve karşılaştırılabilirlik ve bilginin analiz edilmesi ve hasta gruplarının
tanımlanmasının kolaylığıdır. Eğer bilgi transferi sağlık bakım sistemi üzerinden ulaştırılacaksa
seçilen sınıflandırma ICD-10’a gönderilmelidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin
bilgisayarlı sağlık kayıtlarında olması yorum eğrisinde başlangıcı temsil eder. Her kabul
edilebilir sınıflandırma sisteminin maliyeti olacaktır, bu nedenle yatırım öncesi çok iyi
düşünülmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde birinci basamak sağlık hizmetlerinde kodlama ve sınıflandırmada
kullanılan READ, ICPC Plus, RFEC sistemleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) READ Klinik kodları ne kadar sürede güncellenir?
a) 1 ay
b) 3 ay
c) 6 ay
d) 1 yıl
e) 5 ay
2) READ klinik kodlarında kaç dosya yapısı vardır?
a) 3
b) 2
c) 1
d) 12
e) 25
3) READ klinik kodları versiyon 3’te ……………. terim vardır.
4) READ klinik kodların avantajlarını yazınız.
5) READ klinik kodları hangi ülkeden kontrol edilmektedir?
a) İngiltere
b) Almanya
c) Fransa
d) ABD
e) İspanya
6) READ klinik kodların 1985 yılındaki versiyonunda hangi tanım yer almaktadır?
a) Kısa problem listesi
b) Hastane kayıt özeti
c) Tam sağlık kaydı
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d) Tam tıbbi kayıt
e) GP kayıt özeti
7) …………………., ICPC’nin gelişmiş versiyonudur.
8) Bir hastanın neden sağlık sistemine girdiğini gösteren ve bu kişi tarafından ortaya
konulan sağlık hizmeti talebinin nedenlerini ifade eden tanıma ………………….. denir.
9) Hasta başvuru nedenlerinin güvenilirliği ile ilgili ilk çalışma kaç yılında
gerçekleştirilmiştir?
a) 1956
b) 1963
c) 1980
d) 1993
e) 2010
10) ICPC Plus’ın ICPC’den farkını yazınız.

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) 250.000 4) --, 5) a, 6) e, 7) ICPC plus, 8) Başvuru nedeni, 9) c, 10)---
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8. ICPC KODLAMA SİSTEMİ VE YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. ICPC Kodlama Sistemi
8.2. ICPC Sisteminin Yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ICPC kodlama sisteminin
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
•

ICPC Kodlama
ICPC Yapısı
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Giriş
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kodlamaların gerçekleştirilmesi için ICPC sistemi
gleiştirilmiştir. ICPC'nin yapısı ICD ve Read'den farklıdır. Ana bir eksen üzerinde 17 bölümlü
çift eksenli bir yapısı vardır, esas olarak temel vücut sistemlerine dayalı biri basit tanımlanmış
ve hastalığa bağlı durumlar için, diğeri sosyal problemler ve bir diğeri de psikolojik problemler
için ek bölümleri mevcuttur. Diğer eksende 7 bileşen yer alır. ICPC'de vücut sisteminde ait
oldukları yerlere bağlı bölümlere dağıtılmıştır.
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8.1. ICPC (International Classification of Primary Care) Kodlama
Sistemi
1950-1960'larda Kanada ve İngiltere'nin de içinde olduğu birkaç ülke özellikle birinci
basamak sağlık hizmetleri için yeni bir sınıflandırma geliştirmeyi hedeflediler. 1970'lerde, yeni
kurulmuş Dünya Aile Hekimleri Organizasyonu’nun (WONCA) Sınıflandırma Komitesi
(WICC) birinci basamak sağlık hizmetleri için yeni bir uluslar arası sınıflandırma sisteminin
geliştirilmesi gerektiğine karar verdi. Bu birinci basamaktaki sağlık problemlerinin uluslar arası
sınıflandırmasına (International Classification of Health Problems in Primary Care- ICHPPC),
dâhil ve hariç kriterlerin eklenmesi avantajıyla ikinci versiyonun geliştirilmesi ile sonuçlandı.
Ancak, esnekliği sınırlı ICD yapısına büyük oranda benzediği için hastaların başvuru
nedenlerini açıklamada ve tanımlanmamış durumlar için gerekli kodlar için de hala eksikti.
1978'de DSÖ hasta başvuru nedenleri için bir sınıflandırma sistemi geliştirmek üzere bir
çalışma grubu kurdu. Bu grubun bir çok üyesi aynı zamanda WONCA'nın da üyesiydi. Bu
çalışma, ICHPPC2'den hasta başvuru nedenleri tanımlanarak, belirtilen ve eksik tanımlanmış
hastalık durumları kodlarının da eklenmesiyle Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin
Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Primary Care-ICPC) ile sonuçlandı.
ICPC'nin yapısı ICD ve Read'den farklıdır. Ana bir eksen üzerinde 17 bölümlü çift eksenli bir
yapısı vardır, esas olarak temel vücut sistemlerine dayalı biri basit tanımlanmış ve hastalığa
bağlı durumlar için (örn, yorgunluk hissi, genel hastalık hissi gibi), diğeri sosyal problemler ve
bir diğeri de psikolojik problemler için ek bölümleri mevcuttur. Diğer eksende 7 bileşen yer
alır. Bileşen 1 belirtiler ve şikâyetleri içerir. Bileşen 7 teşhis/hastalıklar ve Bileşen 2-6.
müdahale kodlarını (ör. kontrol, bağışıklama, test sonuçları) kapsar. Birinci basamak sağlık
hizmetlerinde başvuru sırasında kod seçimleriyle oluşmuş ve bilgisayar kullanılmadan (kağıt
tabanlı) bilginin toplanabilmesi için dizayn edilmiştir. (BAKINIZ Şekil).
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Şekil: ICPC’de D70 ve P15 kodları

Avantajları:
- Yapısı birinci basamak sağlık hizmetinin doğal sürecini takip etmekte ve anlamlı
morbidite grupları için (bütün kalp damar hastalıkları, bütün solunum belirtileri, bütün deri
enfeksiyonları, bütün yaralanmalar, bütün önleyici bakımlar; bütün bağışıklamalar gibi) giriş
olanağı sağlar.
- Başa çıkılabilecek kadar küçüktür, sadece 1300 başlığı vardır.
Dezavantajları:
- Epidemiyolojik bir araç olarak dizayn edildiği için, sadece birinci basamak sağlık
hizmetlerinde karşılaşılan yaygın problemler için belirli başlıklar içerir: ‘Solunum sisteminin
diğer hastalıkları’ veya 'diğer sindirim belirtileri' gibi daha az yaygın olan problemler 'rag-bag'
kodlarının içine yerleştirilmiştir.
- Yayınlanmış ICPC versiyonunun zayıf bir indeksi vardır. Bu nedenle, indekste
aradığını bulamadığında hekimin en iyi nerede sınıflandırılmış olabileceğine karar vermesi
gerekir. Bu da daha sonra çoğul kaynaklardan bilgi karşılaştırması yapılmak istendiğinde ters
etki göstermekte ve kodlamaya güvensizliğe yol açmaktadır.
- Bilgisayarlı hasta kayıtları, elektronik kopya, tıbbi kayıtlar ve hatta hastalık kayıtları
ve geri çağırım sistemi için yeterli değildir. Bir örnek olarak; her çeşit diyabet bir başlık altında
gruplanmıştır (diyabetler), hâlbuki kaliteli bir sağlık hizmeti için, yasal prosedürler için ve tam
bir güvenlik için Tip 1 veya Tip 2 olarak hasta kaydına kaydedilmesi gerekir, sadece diyabetler
değil, diğer bir örnek olarak HIV (+) kombinasyonları ve AIDS aynı kodda beraberdir.
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- ICD gibi ICPC de, 10 yılda bir yenilenen statik bir sistemdir.

8.2. ICPC Sisteminin Yapısı
ICPC, muayene sırasında birinci basamak sağlık çalışanı tarafından hasta başvuru
nedenlerini sınıflandırma için dizayn edilmesiyle beraber ayrıca hizmet sunanın problem
değerlendirmesinde ve tanısal ve terapötik müdahalede yararlanmak için uygulanabilir.
Bir hastanın probleme dayalı sağlık kayıtlarının her hasta/hekim ziyaretinin önemli
elementlerini gösteren dört parçadan üçü, ICPC kullanılarak kodlanabilir.
S– Subjektif: hastanın başvuru nedeni (ya da varolan belirtiler)
O– Objektif: bu bileşen ICPC kullanarak sınıflandırılamaz.
A– Değerlendirme: Hekimin teşhis ya da problemi terim formatıyla açıklaması.
P– Plan: Hekim tarafından üstlenilen bakım müdahale süreci.
ICPC, 17 bölüm ve 7 bileşenli çift eksenli bir yapıya sahiptir. Bölümler; psikolojik
problemler için ve sosyal problemler için ek bölümler ile vücut sistemleri üzerine kurulmuştur.
Her bölüm, bölüme ait bütün başlıkların ilk karakteri olan basit bir harf kodu ile tanımlanmıştır.
Her bölüm 7 bileşene bölünmüştür ve bölümler boyunca uniform iki basamaklı nümerik kod
dizisi tarafından tanımlanır. Yedi bileşen; (1) şikayet ve semptom, (2) tanıya yönelik işlemler,
tarama ve koruyucu hizmetler, (3) tedavi, ilaç tedavisi, müdahaleler, (4) test sonuçları, (5) idari,
(6) sevkler ve diğer başvuru nedenleri, (7) teşhis/hastalık şeklindedir.
Herhangi bir yerdeki verinin kodlanmasını basitleştiren ve hekim tarafından kullanımını
kolaylaştıran kodlar üç haneli, başlıklar da ICD başlıklarına uygun ve kısadır. Kullanımda
organ, sistem veya bölümlere göre doğru harf kodu seçilerek belirti, tanı veya uygulamaya
uyan, iki haneli nümerik kod seçildikten sonra kodlama işlemi yapılır. Nümerik kodlar 1’den
99’a kadardır. 1’den 29’a kadar olanlar semptom/şikayet, 30’dan 69’a kadar olanlar
müdahaleler, ilaç yazımları, sevk vb ve 70’den 99’a kadar olan kodlar ise tanılarla ilgilidir.
Bileşen 1; belirtiler ve şikâyetler için başlıkları kapsar. Sınıflandırma; Ulusal Poliklinik
Anketi/Başvuru Nedenleri Sınıflandırması (National Ambulatory Medical Care Survey/Reason
for Visit Classification - NAMSC/RFU) ve DSÖ Çalışma Grubu RFEC'den geliştirilmiştir. Bu
bileşendeki başlıklar var olan belirtileri tanımlamak için kullanılabilir ve az veya
tanımlanmamış durumların yönetiminde (tıbbi kayıtta bir problem listesinde) problemlerin
tanımlanması için kullanılır (genel hastalık hissi, yorgunluk gibi).
Bileşen 7; her bölüm için tanı/hastalık bileşenidir. Bu bileşen tıbbi kayıt ya da problem
listesinde bir teşhise ulaşmak için yeterli bilgi olduğunda kullanılan bileşendir. ICHPPC-2'nin
üzerine kurulmuştur ve birçok başlık direkt olarak karşılaştırılabilir. Ancak, ICPC'nin
psikolojik ve sosyal bölümleri DSÖ Triaksiyal Sınıflandırma Grubu (Triaxial Classification
Group) tarafından geliştirilmiş problem listesinden alınmıştır. Bu teşhise yönelik bileşende,
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nümerik uniform bölümlere uymayan 5 alt grup vardır. Bunlar; bulaşıcı hastalıklar, neoplaziler,
yaralanmalar, konjenital anomaliler ve diğer hastalıklardır. Bileşen 1 ve 7, her bölümde
bağımsız hareket eder ve hasta başvuru nedenlerini kodlamak için, varolan belirtiler için ya da
yönetilen problemler için kullanılabilir. Bileşen 2-6, bütün bölümlerde yer alır, her vücut
sistemine her başlık eşit bir şekilde uygulanmıştır.
Tablo: ICPC'nin yapısı

A Genel/Non-spesifik B Kan, hemopoetik, immün D Sindirim F Göz H Kulak K
Dolaşım L Kas-iskelet N Nörolojik P Psikolojik R Solunum S Cilt T Endokrin, metabolik,
nutrisyonel U Ürolojik W Gebelik, aile planlaması X Kadın genital Y Erkek genital Z Sosyal
Bileşen 2; tanıya yönelik taramalar ve koruyucu sağlık hizmetlerini kapsar. Tedavi
altındaki problem için vurgulanan patoloji olmadığında yararlıdır: bağışıklama, kısmi veya tam
check-up ve sağlık önerileri ve sağlık bilgileri gibi.
Bileşen 3; muayene, uygulamalar ve ilaç tedavisi. Bu bileşen nadir olarak yönetim
altındaki bir problemi tanımlamak için kullanılmaktadır. Çünkü bu bileşenler hasta bakım
süreçlerini kapsar. Ancak prosedürler de problemler gibi kodlanmak istenirse bu kodlar çok
yararlı olacaktır.
Bileşen 2 ve 3, geniş bir şekilde Medicine-8'deki ICD-9 prosedürleri üzerine
kurulmuştur ve önemli bir şekilde Birinci Basamak Uygulamalarının Uluslararası
Sınıflandırmasından etkilenmiştir (ICP Process -PC).
Bileşen 4; Test sonuçları ve Bileşen 5; yönetimsel, genellikle patolojik olmayan zor
problemlerin kodlanmasına olanak sağlar (pasaport için hasta başvurusu bileşen 5 içine
düşecektir).
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ICPC'nin yapısı, ICD'nin anatomik ve etyolojik yapısından uzaklaşır. Örneğin, ICD,
neoplaziler için ayrı bir bölüm, enfeksiyonlar ve yaralanmalar için başka bölümlere sahipken,
bu problemler ICPC'de vücut sisteminde ait oldukları yerlere bağlı bölümlere dağıtılmıştır.
Eğer genel analiz gerekirse bölümlerde başlıkların yeniden gruplanması (vücut sisteminde
bütün neoplaziler için vb) gerçekleştirilebilir.
Bakım Epizodları ve ICPC; ICPC’nin en önemli kullanım alanlarından birisi bakım
epizodlarının oluşturulmasıdır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hasta verilerinin
oluşturulması için prensipler geliştirir. Bakım epizodu, bir sağlık problemi nedeniyle kişinin ilk
başvurusu ile, bu sağlık probleminin tamamen geçmesi kadar olan süreçtir. Bakım epizodu ve
ICPC kullanımı bir örnekle incelenirse;
Örnek;
1. Gün Çocuk hasta, ateş yakınması ile birinci basamak hekimine başvuruyor.
Başlangıçta herhangi bir yakınması yok. Hekim, muayenesinde yalnızca yüksek ateş tespit
ediyor. Hastayı ertesi gün tekrar görmeyi planlıyor. Birinci basamak hekiminin fizik muayenesi
sonrasında değerlendirmesi Ateş (A03) olmuştur. Fizik muayene (A30) ve ateş ölçümü (A31)
uygulamaları yapılmıştır. Hekimin planı; hastayı tekrar değerlendirmek olmuştur (A63).
Bakım Epizodu:
Subjektif > A03 Ateş
Objektif > A30 Fizik muayene
A31 Ateş ölçümü
Değerlendirme > A03 Ateş
Plan > A63 Genel bir problem nedeniyle hastanın tekrar değerlendirilmesi
Bilgisayar için Kod Sırası > A03 A30 A31 A03 A63
Hastanın Şu Anki Epizod Başlığı > A03
2. Gün Eğer ertesi gün hekim, hastada döküntüler tespit ederse tanı kesinleşecektir;
A78 Kızamık epizod başlığı haline gelecektir.
3. Gün Takip eden muayenesinde hekim, antibiyotik reçete ederse;
Bilgisayar için kodlama sırası > A63 A31 A71 A50
tanısı

4. Gün Hastanın annesi hekimi, çocuğun kulak ağrısı nedeniyle ararsa ve hekim otit
koyarsa;
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Bilgisayar için kodlama sırası > H02 H21 H70 H50
Bu örnekte epizod başlığı; izlem boyunca önce A03’den A71’e daha sonra H70’e
değişmiştir.
Aile Hekimliği Araştırma Ünitesi, ICPC'nin gelişmiş bir indeks ile kullanımının
merkezi şeklinde kodlanmış kağıt bazlı sistemde iyi çalıştığını ve epistemolojik veri analizi için
çok iyi özellikler gösterdiğini bulmuştur. Ancak, diğer kabul edilebilir sınıflandırma
sistemlerinin eksikliğinde, klinik birinci basamak kurgusunda ICPC'nin bilgisayar kullanımına
adapte edilme isteği hekimlerden gelmiştir. Bilgisayarlı kayıt sistemleri için ICPC'nin
kullanımdaki ana problemlerinden biri bazı alanlarda spesifite esnekliğiydi.
ICPC'den türeyen bilgisayarlı kayda uygun sınıflandırma olan ICPC Plus geliştirilirken,
ICPC'nin bazı kullanıcıları artmış spesifite için daha fazla hiyerarşik katman eklenmesi
gerektiğini düşündü. Ancak ICPC böyle bir genişleme için dizayn edilmemişti. Hipertansiyon
örnek olarak alınırsa, olası hiyerarşinin üst seviyesi hipertansiyon için bir tane kodu olabilir
(başka türlü tanımlanmamış). Bir sonraki seviye "primer" ve "sekonder" olarak tanımlanabilir.
Üçüncü seviyede "iyi huylu" veya "kötü huylu" ve 4. seviyede "hedef organ tutulumu
olması/olmaması" olabilir (Şekil 4.3). Belirli hedef organ tutulumu da bir sonraki seviyede ayırt
edilebilir.
Şekil: Hipertansiyon için ICPC Kodlama

ICPC'de hipertansiyon için zaten iki kod bulunmaktadır. Biri komplikasyonsuz ve diğeri
de hedef organ tutulumu olan. Bu iki başlık, hiyerarşinin birçok seviyesinde yer alır.
Hiyerarşinin genişlemesi, aynı ülke içinde bile tanımlar ve eşanlamlı terimler konusunda
uzlaşmaya varılamadığında daha da karışık hale gelir.
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Tablo. ICPC Plus’ın Anahtar Kelimeler ve Kodlar Yapısı
Anahtar Kelime
VİRAL
ADENOVİRÜS
VİRÜS
COWPOX
HASTALIK
COXSACKIE
VIRAL
VIRUS
HERPANJİNA
DENG
VIRUS
VIRAL
HASTALIK
ELAYAK
COXSACKIE
VIRAL
VIRUS
COXSACKIE
HERPANJİNA
VIRUS
VIRAL
HERPES
VIRAL
ENFEKSİYONLAR
PSİTTAKOZ
ORNİTOZ
ORNİTOZ
PSİTTAKOZ
VIRUS
ROSSNEHRİ
VİREMİ
VIRUS
KAN

Terim Açıklaması
Adenovirus
Adenovirus
Adenovirus
Cowpox
Coxsackie virüs
Coxsackie virüs
Coxsackie virüs
Coxsackie virüs
Coxsackie virüs
Deng
Deng
Deng
El ayak ağız hastalığı
El ayak ağız hastalığı
Herpanjina
Herpanjina
Herpanjina
Coxsackie virüs
Herpanjina
Herpes
Herpes
Herpes
Enfeksiyon;viral
Enfeksiyon;viral
Ornitoz
Ornitoz
Psittakoz
Psittakoz
Kuduz
Ross Nehri Ateşi
Viremi
Viremi
Viremi

A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77
A77

001
001
001
024
003
003
003
003
003
002
002
002
004
004
008
008
008
003
008
023
023
023
010
010
011
011
016
016
012
013
017
017
017

VIRAL
VİREMİ

Viremi
Viremi

A77
A77

017
017

HASTALIK

Viral Hastalık

A77

005

HASTALIK

Viral Hastalık

A77

005

VIRAL

Viral Hastalık

A77

005

VIRUS

Virus

A77

020

ATEŞ

Sarı Humma Ateş

A77

007

VIRAL

Sarı Humma Ateşi

A77

007

VIRUS

Sarı Humma Ateşi

A77

007

SARI

Sarı Humma Ateşi

A77

007

ICPC Kodu

Terim Kodu
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Bölüm Soruları
1) Hasta başvuru nedenlerini geliştirmek üzere 1978’de oluşturulan çalışma grubu kim
tarafından kurulmuştur?
a) DSÖ
b) WONCA
c) Dünya Bankası
d) WICC
e) Amerikan Tıp Birliği
2) ICPC’de kaç bölüm vardır?
a) 99
b) 25
c) 17
d) 100
e) 50
3) ICPC’de belirtiler hangi bileşende yer alır?
a) Bileşen 1
b) Bileşen 7
c) Bileşen 3
d) Bileşen 6
e) Bileşen 7
4) ICPC’nin dezavantajlarını yazınız.
5) ICPC ne kadar sürede yenilenir?
a) Yıllık olarak
b) 3 ay
c) 10 yıl
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d) 6 ay
e) 9 ay
6) ICPC’nin kaç bileşeni vardır?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 7
e) 17
7) ICPC’nin yapısı, ICD’nin …………..ve ………..yapısından uzaklaşır.
8) ICPC kaç başlıktan oluşur?
a) 1300
b) 2500
c) 1100
d) 25
e) 30
9) Probleme
sınıflandırılamaz?

dayalı

sağlık

kayıtlarında

hangi

bileşen

ICPC

kullanılarak

a) Subjektif (S)
b) Objektif (O)
c) Değerlendirme (A)
d) Plan (P)
e) Kontrol (C)
10) ICPC’de yer alan kodlar ….. hanelidir.
Cevaplar
1) a, 2) c, 3) a, 4)--, 5) c, 6) d, 7) anatomik/etyolojik, 8) a, 9) b, 10) 3 haneli
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ICPC kodlama sistemi ve yapısı hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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9. HL7 Mesaj Standardı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. HL 7 Standardı
9.2. HL7 Özellikleri-Sürüm 3
9.3. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
HL7
açıklayabilme

standardını

HL7
Sürüm
açıklayabilme

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

3’ü

Sağlık kodlama referans
sunucusunu açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
•

HL7 Standardı
HL7 Özellikleri
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Giriş
Klinik hasta bakım süreci ile sağlık bakımının yönetimi ve değerlendirmelerinin
paylaşılmasını desteklemek amacıyla verilerin değişim, yönetim ve entegrasyonunu sağlayan
standartların oluşturulması amacıyla kurulan HL7, bir standart geliştirme organizasyonudur.
Gelişmiş ülkelerde, sağlık kurum ve kuruluşlarının birbirleri ile veri alışverişinde bulunurken
standart olarak kabul edip uygulamaya geldikleri HL7 mesajlaşma standardı, her geçen gün
daha da yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. Ülkemizde de SAĞLIK-NET ile birlikte HL7
V.3 standardının kullanılması hedeflenmiştir.

162

9.1. HL7 Standardı
HL7, 1987 yılında kurulmuş olan bir standart geliştirme organizasyonudur. HL7’nin
temel amacı, “Klinik hasta bakım süreci ile sağlık bakımının yönetimi ve değerlendirmelerinin
paylaşılmasını desteklemek amacıyla verilerin değişim, yönetim ve entegrasyonunu
sağlayan standartların oluşturulması” olarak özetlenebilir. Diğer bir deyişle, sağlık bakımı
bilişim sistemleri arasında bu sistemlerin birlikte çalışabilirliğini sağlamak için esnek ve
maliyeti düşük yaklaşımlar, standartlar, rehberler ve metotlar ortaya çıkarmaktır.
Gelişmiş ülkelerde, sağlık kurum ve kuruluşlarının birbirleri ile veri alışverişinde
bulunurken standart olarak kabul edip uygulamaya geldikleri HL7 mesajlaşma standardı, her
geçen gün daha da yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’de SağlıkNET ile Hastane Bilgi Sistemlerinin mesaj trafiklerinde HL7 V.3 standardının kullanılması
hedeflenmiştir. HL7’nin, sadece sağlık verilerinin alış-verişinde değil, verinin (veri tabanının)
modellenmesinde ve klinik doküman yönetiminde de geliştirdiği bazı standartları (RIM ve
CDA gibi) vardır. Ancak, Sağlık- NET çerçevesinde aranan şart; HBS geliştiren firmaların
HL7’yi en azından Bakanlık merkezi ile veri alışverişinde kullanmalarıdır. Sağlık
Kodlama Referans Sunucusu üzerinden standart kodları kullanan, veri setleri için gerekli
verileri (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde tanımlandığı içerik ve formatta) ara yüzünde ve
veritabanında toparlayabilen Hastane Bilgi Sistemleri; bu verileri, HL7 mesaj standardında
Bakanlık merkezi ile paylaşamaz ise verilerin Bakanlık tarafından kullanılması mümkün
olmayacaktır.
HL7’nin başlıca stratejileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. Tanı ve tedavi hizmetlerinin desteklenmesi için gereken yapısal, kodlu sağlık
bilgilerinin, bilgisayar uygulamaları arasında anlamlarını muhafaza edecek şekilde karşılıklı
iletişimini sağlayacak tutarlı, genişleyebilir standartların geliştirilmesi.
2. HL7 Referans Bilgi Modeli’nden, HL7 standartlarının yaratılmasını desteklemek
üzere bir formal metodolojinin geliştirilmesi.
3. Sağlık bilgilerinin standardizasyonu ve özellikle HL7 standartlarının faydalarına
yönelik olarak, sağlık endüstrisini, sağlık alanındaki politikaları oluşturan kurum/kuruluşları ve
toplumun bilgilendirilmesi.
4. HL7 standartlarının dünya genelinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, HL7
standartlarının geliştirilmesine katılacak ve bu standartları ülkelerine uyarlayacak/uygulayacak
Uluslararası Üye organizasyonlarının teşvik edilmesi.
5. Sağlık sektöründeki paydaş organizasyonlar bünyesindeki alan uzmanlarının, kendi
uzmanlık alanları dâhilindeki sağlık enformasyon standartlarını geliştirmeleri için HL7’ye
katılımlarının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve kolaylaştırılması.
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6. Destekleyici ve birbiriyle uyumlu standartların kullanılmasını teşvik amacıyla,
gerek sağlık ve gerekse de enformasyon altyapısı alanlarında, diğer standart geliştiren
organizasyonlarla, ulusal ve uluslararası üst kurumlarla işbirliği yapılması
7. Sağlık enformasyon teknolojileri kullanıcıları ile işbirliği yaparak mevcut ve
geliştirilmekte olan HL7 standartlarının gerçek hayattaki ihtiyaçları karşılamasının sağlanması.
HL7 ifadesindeki Seviye 7, Uluslararası Standartlar Organizasyonu Açık Sistem
Bağlantı Modeli’ndeki en üst seviye tokuş edilecek verinin tanımı, veri alışverişinin
zamanlaması ve belirli hataların uygulamaya tanıtılmasını sağlar. Uygulama seviyesi ayrıca,
güvenlik kontrolleri, kullanıcı tanımlama, uygunluk kontrolleri, alışveriş mekanizmalarının
düzenlenmesi ve en önemlisi veri alışverişinin yapılandırılması gibi fonksiyonları destekler.
HL7 tüm sağlık organizasyonu ve ortamlarının ara yüz gereksinimlerine konsantre
olmaktadır. Ayrıca, HL7 üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir protokol setini en
hızlı şekilde ve sürekli olarak geliştirebilmektedir. HL7 çalışmaları, halen kullanılmakta olan
kimisi olgunlaşmış teknolojilerin ürünü olan birçok Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve
Departmanlara özgü/Klinik Sistemlerin özgün ihtiyaçlarına da odaklanır.
HL7 bir taraftan yeni ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına odaklanırken, diğer
yandan Amerika’da ve uluslararası alanda sürdürülmekte olan diğer standart geliştirme
faaliyetleriyle koordinasyonu ve uyumu sağlamaktadır. Arjantin, Avustralya, Kanada, Çin, Çek
Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Hindistan, Japonya, Kore, Litvanya, Hollanda, Yeni
Zellanda, Güney Afrika, İsviçre, Tayvan, Türkiye ve İngiltere HL7 üyesi ve HL7’nin yaygın
olarak uygulandığı ülkelerdir. Dahası, HL7 Amerikan Ulusal Standartlar Kurumu (ANSI)
tarafından onaylanmış bir Standart Geliştirme Organizasyonu’dur. HL7; farklı gereksinimleri
tespit etmek ve desteklemek için gayret sarf etmektedir. Üyelerinin ihtiyaçlarını,
gereksinimlerini, önceliklerini ve ilgi alanlarını bilen HL7, üyelerinin bulundukları
organizasyonlara katkıda bulunmaları için onlara destek olur. HL7 komite yapısı, dengeli
oylama prosedürleri ve herkese açık olan üyelik politikaları, gereksinimlerin HL7 dâhilinde
dengeli, uyumlu, kalite ve tutarlılığı eşit oranda sağlayacak şekilde değerlendirilmesini sağlar.
HL7 organizasyonu 8 seçilmiş ve 3 atanmış pozisyondan oluşan bir yönetim kurulu
tarafından yönetilmektedir. Organizasyon HL7 standard protokolünü tanımlamaktan sorumlu
Teknik Komite’ler ve Özel Çalışma Grupları’ndan oluşur. Teknik Komite ve Özel Çalışma
Grupları iki ya da daha fazla yardımcı başkan tarafından idare edilir. Yardımcı başkanlar, hep
birlikte Teknik Yönetim Komitesini oluştururlar ve standartla ilgili konularda oy kullanırlar.
Teknik Yönetim Komitesi’nde yapılan oylamalar tavsiye olarak Yönetim Kurulu’na sunulur;
nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınır. HL7 üyeleri tüm bu komitelerde yer almak için
teşvik edilirler.
HL7’nin oluşumu, 1996 yılında Sağlık Hizmetleri Ödeme Talebi Ekleri Özel İlgi
Grubu’nun oluşturulmasıyla başlamıştır. Ekler Özel İlgi Grubu, sağlık sigortası ve diğer eticaret işlemlerinin desteklenmesi için ihtiyaç duyulan bütünleyici bilgilerin standartlaştırılması
amacıyla kurulmuştur. Grubun ilk ürünü Önerilen Kural Tanımlama Tebliği süreci için
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hazırlanan; tavsiye edilen altı sağlık hizmetleri ödeme talebi eki’dir. Gelecekteki Ek projeleri
Evde Bakım, Uzman Hastabakıcılık Hizmetleri, Dayanıklı Tıbbi Cihazlar, Son Devre Böbrek
Hastalığı, Ön-yetkilendirme ve Havale Projelerini içermektedir.
Referans Enformasyon Modeli: HL7 3. Sürümünün geliştirme sürecinin temel taşıdır.
Sürüm 3 metodolojisinin bir parçası olarak bir nesne modeli geliştirilmiştir. REM, klinik
verilerin (uzmanlık/uygulama alanlarına göre) büyük ve grafiksel bir sunumudur ve mesajların
veya mesaj gruplarının nakledeceği olayların yaşam döngüsünü tanımlar. REM, tüm
uzmanlık/uygulama alanları arasında paylaşılan ve tüm uzmanlık/uygulama alanlarının kendi
mesajlarını yarattığı modeldir. HL7 mesaj alanlarında taşınan bilgiler arasında bulunan
bağlantıları açık bir şekilde ifade eden REM, doğruluk/hassasiyetin artırılması ve
uygulama/gerçekleştirme masraflarının azaltılması açısından çok önemlidir.
Şablonlar: HL7 Referans Enformasyon Modeli’ne dayalı veri yapılarıdır ve belirli bir
(özgün) klinik ve idari kapsamda ihtiyaç duyulan veri içeriğini ifade eder.
Sözlük: HL7, sistemler arasında veri değişiminin yapılabildiği, ancak bu işlemin azami
yararının, iletilen edilen verinin iyi tanımlanmış olması, anlamının net bir şekilde bilinmesi ve
bu tanım ve anlamın paylaşılması ile sağlanabildiğini uzun zaman önce tecrübe etmiştir.
Transfer edilen verinin büyük bölümünün HL7 veya diğer organizasyonlar tarafından kodlu
olması nedeniyle, HL7, mesajlarındaki terimlerin düzenlenmesi ve idamesi çalışmalarına
“Sözlük Teknik Komitesi”nin (Vocabulary Tecnical Committee) oluşturulmasıyla başlamıştır.
Bu kodlu sözlük, HL7 ve ilgili standartlarla birlikte kullanıldığında, gönderen ve alan sistemler
transfer edilen klinik verilerin bilgilerin anlamını tam ve net olarak bilebilmekte, böylelikle
bilgilerin değişimi en üst düzeyde mümkün olabilmektedir. Klinik verinin değişiminin amacı
(bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla): klinik bakımın provizyonu, klinik ve idari araştırmaların
desteklenmesi, araştırma sonuçlarının desteklenmesi, otomatik işlem tabanlı karar mantığının
işletilmesi (tıbbi mantık modülleri), klinik faaliyetlerin desteklenmesi, devlet ve yetkili diğer
organizasyonlarla yapılan çalışmaların ve raporlamaların desteklenmesidir.
XML: HL7 Sürüm 3’ün ilk yayımı sadece XML kodlaması kullanacaktır. SGML/XML
Grubu, iki ayrı grup halini almıştır:
XML Özel İlgi Grubu: HL7’nin misyonunu, tüm HL7 platformlarında ve
firmadan bağımsız sağlık bilişimi şartnamelerinde XML standartlarının kullanımı yönünde
tavsiyelerde bulunarak destekler.
Yapısal Dokümanlar Teknik Komitesi: Sağlık konusunda yapısal doküman
standartlarının geliştirilmesi yoluyla HL7 misyonunu destekler.

9.2. HL7 Özellikleri-Sürüm 3
Sürüm, HL7 için günlük iş uygulamalarındaki önemli bir bölümü ifade eder. Sürüm 2.x
serisinde mesajlar, birçok opsiyon ve dolayısıyla esneklik sunduğundan, geniş bir alanda
uygulanmış ve çok başarılı olmuştur. Bu mesajlar, uzun yıllardır temelden yukarı gelen ve
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sürekli gelişmekte olan serbest yöntem ile bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda, geliştirilmiştir.
HL7’nin taşıdığı veri ve verinin diğer verilerle olan ilişkisi konusunda tutarlı bir görüş
bulunmamaktadır. HL7’nin başarısı büyük ölçüde, sağladığı esneklikten kaynaklanmaktadır.
Çok sayıda opsiyonel veri ögeleri ve veri segmentleri içerdiği için hemen her kurum/kuruluşun
uygulamasına uyum sağlayabilmektedir. Ancak, HL7’nin sağlamış olduğu esneklik ve
opsiyonellik, firmaların uygulamalarının uyumluluklarının güvenilir bir seviyede test
edilmesini zorlaştırmakta, ve geliştiricilerin/uygulamacıların zamanlarının büyük bir kısmını,
her iki tarafın da ara yüzlerde aynı opsiyonel özellikleri kullanıp kullanmadığını analiz etmek
ve planlamakla geçirmesine neden olmaktadır. HL7 Sürüm 3, bu ve diğer sorunları, Referans
Enformasyon Modeli bazlı ve çok daha iyi tanımlanmış bir metodoloji kullanarak ortadan
kaldırabilmektedir. Sürüm 3, günümüze tanımlanmış en net standarttır. HL7 Sürüm 3 ile birinci
hedef, net ve test edilebilir bir standart sunmak ve firmaların uyumluluğunun
onaylayabilmesinin sağlanmasıdır ve bu amaçla titiz ve disipliner analitik ve mesaj oluşturma
tekniklerinin kullanılması ve daha çok tetikleyici olayların birleştirilmesi ve opsiyonel yapıların
asgari seviyeye indirgenmesidir. Sürüm 3 mesajlarını, nesneye yönelik geliştirme metodolojisi
ve Referans Enformasyon Modelini (REM) kullanarak yaratır. REM, mesajların HL7 alanlarına
taşınması için anlamsal ve sözlüksel ifadesini ve tanımlanmasını sağladığından, HL7 Sürüm
3’ün geliştirme metodolojisinin hayati bir unsurudur. HL7 Sürüm 3 ile birlikte gelen önemli
özellik/ilerlemeler aşağıda özetlenmiştir:
1.

Seçenekliliğin azaltılması, çok daha spesifik mesajların geliştirilebilmesi

2.

Uygulamaların mesajları ele alış şeklinin cok daha etkin ve net tanımlanması

3.
Daha net, açık ve tutarlı “uyum bildirimleri”nin (conformance statement)
yapılabilmesi
HL7 Sürüm 3 hedefleri aşağıda listelenmiştir:
1.
İşlemler, veri elemanları ve mesajlar arasında daha iyi tanımlı bir ilişki oluşturan
çerçeve altyapısı
2.

Tanım dökümanlarının açık ve daha net olmasının sağlanması

3.
Standardın ilerdeki değişiklik gereksinimlerine daha kolay adapte olabilecek
yapıya getirilmesi
“Tak-çalıştır” modeline doğru ilerlenmesi HL7 Sürüm 3 geliştirme ve uygulama
prensipleri aşağıda listelenmiştir:
1.

Kapsam ve hedef kullanıcıların daha net belirlenmesi

2.

Eski teknoloji sistemlerin de desteklenebilmesi

3.

Daha esnek sistem bağlantılarının kurulabilmesi
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4.
Çok uluslu ve dilli çalışmanın desteklenmesi - Sınırlı da olsa Sürüm 2.xx ile
uyumlu kalınabilmesi
5.

ANSI ve yerel ülke kuralları ile uyumluluğun sağlanması

6.

Mesaj gönderme modelinin standartlaştırılması

HL7 Sürüm 3 ile birlikte gelen ve Sürüm 2.XX’ten farklılık arz eden mimari
değişiklikler aşağıda listelenmiştir:
- HL7 2.x :
o

Bilgi gruplarından oluşan “segment’ler

o

Mesaj gönderme ve alma davranışları açık ve net olarak tanımlı değil

o

‘Use-case’ tanımları açık değil, metin bazlı açıklamalarla sınırlı

- V3 Analitik metodlar kullanarak bunları daha “formal” hale getirmeye çalışmakta:
o

HL7 dâhili tutarlılığını arttırmak

o
Açık şekilde
değişikliklerine açıklık
o

tanımlı

semantik

ilişkiler

o

Geleceğe

yönelik

mimari

Tüm bunları “devrim” değil “evrim” şeklinde yapmak

9.3. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu
Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) ile; sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir
ve daha kolay yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan, kodlama ve
sınıflama sistemleri bir araya getirilmektedir. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu geliştirilecek
olan standartları da bünyesine dâhil edecek ve bu standartları ilgili tüm kullanıcıların kolay
erişebilmesi için açık teknoloji standartları ile paylaşan bir referans sunucu olacaktır.
SKRS, Sağlık Bakanlığı bünyesinde tutulan kodlama ve sınıflama sistemlerini
barındırmayı ve paylaşıma açmayı amaçlamaktadır. SKRS aşağıda belirtilen sistemleri
kapsamaktadır:
• Tanı Sınıflama Sistemi (ICD–10)
• İlaç Kodları
• İlaç Sınıfları Kodlama Sistemi (ATC)
• Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Kodları
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• Klinik Kodları
• Branş Kodları
• Sağlık Kurumu Kodları
• Meslek Grupları Listesi
• Bebek İzlem Takvimi
• Gebe İzlem Takvimi
• Çocuk İzlem Takvimi
• Persentil Değerleri Listesi
• Aşı Listesi
• Aşı Takvimi
• Olası Tanı Kriterleri
• Enfeksiyon Etkenleri Tanı Kriterleri
• Tümör Yerleri
• Kesin Tanı Kriterleri
• Histoloji Kodları
• Adres Kodları
• Parametreler
Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının sektörel olarak kullandıkları temel veri ve değerler,
standardize edilmiş değildir. Bu sebeple, söz konusu verilerin standardize edilip yayınlanması
ihtiyacı duyulmuştur. Mevcut yapı içerisinde böyle bir referans çalışmasını organize edip
regüle edecek ve işletebilecek kurum Sağlık Bakanlığı’dır. Tüm sağlık kurumlarının az veya
çok ihtiyaç duyduğu tüm temel sağlık verilerinin, doğru ve standart bir şekilde listelenerek ilgili
tüm tarafların kullanımına açılması gerekmektedir. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu
üzerinde yer alan her bir verinin doğruluğu ve güncelliği, Sağlık Bakanlığı’ndaki ilgili yetkili
birim tarafından sağlanacaktır. Herhangi bir kod değişikliği durumunda Sağlık Kodlama
Referans Sunucusunda yer alan kod listesi, yetkili kurum tarafından güncellenecektir. Referans
sunucusu üzerinde yer alan kodlardaki değişiklikler, aynı anda tüm kullanıcıların kullanımına
açılarak, standardizayon problemi çözülecektir. Bu uygulama sayesinde, örneğin; Sağlık
Bakanlığının uyguladığı aşı programına göre aşı listesinde veya aşı takviminde olacak
değişiklikler, referans sunucusu ile XML kodları üzerinden tüm Sağlık Kurumlarının
kullanımına açılacaktır. Yapının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, Hastane Bilgi
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Sistemlerinde kullanılan ilgili tablo ve veri alanlarının, Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda
yer alan tablo ve veri özelliklerine göre tasarlanması zorunludur. Tablolarda değişiklik
durumlarında, yine XML kodları üzerinden son versiyonlara ulaşılacaktır. Bu servisleri şöyle
sıralayabiliriz;
1. Listele: SKRS’deki kodlama ve sınıflama sistemlerinin listesini ve kod sistemlerini
listeler,
2. Sistem Adına Göre Getir: Bu servis, SKRS’de yer alan ve kodu ile birlikte
sorgulanan bir kodlama/sınıflama sisteminin, SKRS’deki son sürüm numarasını geri döndürür,
3. Sistem Koduna Göre Getir: SKRS’de yer alan ve kodu ile birlikte sorgulanan bir
kodlama/sınıflama sisteminin son sürümünü geri döndürür. Sistemde sunulacak bilgilerin web
servisleri vasıtasıyla sorgulanması için bilinmesi gereken verileri içeren WSDL dokümanı web
üzerinden yayınlanmıştır. Bu bilgilerle doğru XML mesajları oluşturulabilecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, HL 7 mesaj sistemi, özellikleri ve sağlık kodlama referans sunucusu
hakkında bilgi edinilmiştir..
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Bölüm Soruları
1) ……….., 1987 yılında kurulmuş olan bir standart geliştirme organizasyonudur
2) Türkiye’de
hedeflenmiştir?

hangi

uygulama

ile

birlikte

HL7

standardının

kullanılması

a) HBYS
b) Sağlık-NET
c) E-devlet
d) E-imza
e) PACS
3) HL7’nin başlıca stratejilerini sıralayınız.
4) HL7 hangi amaçlarla kullanılmaktadır, açıklayınız.
5) HL7 sağlık verilerinin alışverişinin yanı sıra …… ve …… için de standarda
sahiptir.
6) HL7’nin başarısı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Esnekliği
b) Segmentlerinin fazla olması
c) Zamandan tasarruf sağlaması
d) Maliyetinin düşük olması
e) Kullanıcı dostu olması
7) Aşağıdaki sistemlerden hangisi yardımıyla sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve
daha kolay yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan, kodlama ve sınıflama
sistemleri bir araya getirilmektedir?
a) MHRS
b) SKRS
c) Sağlık Net
d) ICD-10
e) READ klinik kodlar
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8) SKRS’nin kapsadığı sistemlerden 5 tane yazınız
9) Aşağıda yer alan SKRS servilerinden hangisi kod sistemlerini listeler?
a) Sistem adına göre getir
b) Sistem koduna göre getir
c) Listele
d) Kontrol et
e) Yeniden düzenle
10) Aşağıdakilerden hangisi HL7’nin birinci hedefidir?
a) Net ve test edilebilir bir standart sunmak
b) Maliyeteleri azaltmak
c) Veri depolama alanlarını genişletmek
d) Kullanıcı memnuniyetini arttırmak
e) Kodlama alanında ortak dil oluşturmak
Cevaplar
1) HL7, 2) b, 3) ---, 4) --- 5) veri modelleme/klinik doküman yönetimi, 6) --, 7) b,8) --,
9) c, 10)a
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10. ANATOMİK TERAPÖTİK KİMYASAL SINIFLANDIRMA
SİSTEMİ (ATC)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. ATC/DDD Sisteminin Tarihçesi
10.2. ATC/DDD Sisteminin Amacı
10.3. ATC/DDD Sınıflandırmasının Yapısı Ve Prensipleri
10.4. Tanımlanmış Günlük Doz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ATC/DDD sisteminin
tarihçesini açıklayabilme
ATC/DDD sisteminin ve
amaçlarını açıklayabilme
ATC/DDD
sisteminin
yapısını açıklayabilme
DDD kavramını
tanımlayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
•

ATC Sınıflaması
Tanımlanmış Günlük Doz
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Giriş
İlaç kullanımının doğru ölçülebilmesi için bir sınıflandırma sistemi ve bir ölçüm
biriminin olması gerekliliği nedeniyle Tanımlanmış Günlük Doz Teknik Birimi geliştirmiştir.
Ayrıca Norveçli araştırmacılar, Norveç Medisinal Depo ile işbirliği halinde, Avrupa Farmasötik
Pazar Araştırma Birliği sınıflandırma sistemini modifiye ederek Anatomik, Terapötik ve
Kimyasal sınıflandırma sistemi adı ile bilinen bir sistem geliştirmişlerdir. ATC/DDD sisteminin
amacı, ilaç kullanımının kalitesini artırmak amacına yönelik olarak ilaç kullanım
araştırmalarında yararlı olabilecek bir araç sağlamaktır.
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10.1. ATC/DDD Sisteminin Tarihçesi
Norveçli araştırmacılar, Norveç Medisinal Depo ile işbirliği halinde, Avrupa Farmasötik
Pazar Araştırma Birliği sınıflandırma sistemini modifiye ederek Anatomik, Terapötik ve
Kimyasal sınıflandırma sistemi (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System,
ATC) adı ile bilinen bir sistem geliştirmişlerdir.
1960’lardaki emekleme döneminden beri ilaç kullanımı alanındaki araştırmalar artan bir
ilgi çekmiştir. 1969’da Oslo’da gerçekleştirilen “İlaç Tüketimi” konulu bir sempozyumda ilaç
kullanımına ilişkin araştırmalarda kullanılmaya uygun, uluslararası nitelikte bir sisteme olan
gereksinim konusunda anlaşmaya varılmıştır. Aynı sempozyumda İlaç Kullanımı Araştırma
Grubu kurulmuş ve ilaç kullanımına yönelik araştırmalarda uluslararası uygulanabilir
yöntemlerin geliştirilmesiyle görevlendirilmiştir.
İlaç kullanımının doğru ölçülebilmesi için bir sınıflandırma sistemi ve bir ölçüm
biriminin olması önemlidir. Geleneksel ölçüm birimlerine olan itirazları ortadan kaldırabilmek
için NMD ilaç yararlanımı çalışmalarında kullanılabilecek Tanımlanmış Günlük Doz
(Defined Daily Dose, DDD) olarak isimlendirilen yeni bir teknik birim geliştirmiştir.
1975 Yılında kurulan Norveç İlaç Komitesi (NLN), ATC/DDD sistemini daha ileri
düzeyde geliştirmek üzere NMD ile işbirliği yapmıştır. NLN, Norveç İlaç İstatistiklerini
ATC/DDD metodolojisini kullanarak ilk kez 1976 yılında yayınlamıştır. O tarihten beri ilaç
kullanımı araştırmalarında ATC/DDD sistemine ilgi giderek artmıştır.
1981’de Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, ATC/DDD sisteminin uluslararası
ilaç kullanımı araştırmalarında kullanılmasını önermiştir. Bununla bağlantılı olarak ve bu
metodolojinin daha yaygın kullanılmasını sağlamak üzere koordinasyondan sorumlu merkezi
bir yapıya gereksinim duyulmuştur. Bu gereksinimi karşılamak üzere 1982’de merkezi Oslo’da
bulunan DSÖ İlaç İstatistik Metodolojisi İşbirliği Merkezi kurulmuştur. Bu merkez
günümüzde Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde bulunmaktadır. Merkez Norveç
hükümeti tarafından desteklenmektedir.
DSÖ, 1996’da ATC/DDD sisteminin kullanımının uluslararası bir standart oluşturmak
üzere geliştirilmesinin bir gereksinim olduğu yönünde karar almıştır. Bu nedenle merkez,
DSÖ’nün Kopenhag’da bulunan Avrupa Bölgesel Ofisi yerine doğrudan Cenova’daki ana
merkezine bağlanmıştır.
Bu, uluslararası ilaç kullanım araştırmalarının yakın integrasyonuna olanak vermesi ve
DSÖ’nün gereksinim duyulan ilaçlara evrensel erişiminde inisiyatif almasını sağlanması ve
özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki rasyonel ilaç kullanımı bakımından önemlidir. İlaç
kullanımına ilişkin standart ve valide edilmiş bilgiye erişim, ilaç kullanım profilinin
denetlenmesi, sorunların belirlenmesi, eğitim veya diğer müdahaleler ve bu müdahalelerin
sonuçlarının monitörizasyonu bakımından zorunludur.
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ATC/DDD sisteminin globalleştirilmesi kararı alındığında DSÖ İlaç Yönetimi ve
Politikaları Bölümü, DSÖ Uluslararası İlaç İstatistik Metodolojisi Çalışma Grubu’nu
kurmuştur. DSÖ İlaç İstatistik Metodolojisi İşbirliği Merkezi bu çalışma grubundan
danışmanlık hizmeti almaktadır.

10.2. ATC/DDD Sisteminin Amacı
ATC/DDD sisteminin amacı, ilaç kullanımının kalitesini artırmak amacına yönelik
olarak ilaç kullanım araştırmalarında yararlı olabilecek bir araç sağlamaktır. Bu genel amacın
bileşenlerinden biri uluslararası ve diğer düzeylerde ilaç tüketim istatistiklerinin sunumu ve
karşılaştırılmasıdır.
Merkez ve çalışma grubunun ana amacı sistemde komplikasyona yol açabilecek sık
değişikliklere gidilmeksizin, ilaç tüketimine ilişkin eğilimlerin araştırılmasına olanak verecek
şekilde ATC kodları ve DDD’lerin mümkün olduğunca değişmeden kalmasını sağlamaktır. İlaç
tüketim araştırmaları ile doğrudan ilişkili bir nedeni olmadığı sürece, ATC sınıflandırması ve
DDD’lerin değişikliği yönündeki isteklerin göz önüne alınmaması yönünde güçlü bir eğilim
söz konusudur. Bu nedenle ATC/DDD sisteminin kendisi geri ödeme, fiyatlandırma ve
terapötik eşdeğer belirleme kararlarının alınmasında yol gösterici olarak uygun değildir.
Bir ilacın ATC/DDD sisteminde sınıflandırılması onun kullanılması yönünde bir öneri
anlamı taşımadığı gibi bu ilacın etkinliği, diğer ilaç ve ilaç gruplarına kıyasla daha etkili olup
olmadığı yönünden de herhangi bir anlam taşımamaktadır.

10.3. ATC Sınıflandırmasının Yapısı ve Prensipleri
- Yapı
Anatomik Terapötik Kimyasal (ATC) sınıflandırma sisteminde, ilaçlar etkili oldukları
organ veya sistemleri ile kimyasal, farmakolojik ve terapötik özelliklerine göre farklı gruplara
ayrılırlar.
İlaçlar beş farklı düzeyde sınıflandırılmıştır. İlaçlar bir farmakolojik/terapötik alt grubu
olan (2. düzey) on dört ana gruba (1. düzey) ayrılmışlardır. 3. ve 4. düzeyler,
kimyasal/farmakolojik/terapötik alt gruplar ve 5. düzey kimyasal maddedir. Terapötik veya
kimyasal alt gruplara göre daha uygun olduğu düşünüldüğü zaman, 2., 3. ve 4. düzeyler sıklıkla
farmakolojik alt grubu tanımlamak için kullanılır.
Metformin’in tam ATC sınıflandırması kod yapısını göstermektedir.
ASindirim sistemi ve metabolizma (1. düzey, anatomik ana grup)
A10Diyabet ilaçları (2. düzey, terapötik alt grup)
A10BOral kan şekerini düşüren ilaçlar (3. düzey, farmakolojik alt grup)
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A10B ABiguanidler (4. düzey, kimyasal alt grup)
A10B A02Metformin (5. düzey, kimyasal madde)
Buna göre, ATC sistemindeki tüm yalın metformin preparatlarına A10B A02 kodu
verilir.
Aşağıda ana ATC grupları verilmiştir.
A SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A01 - Ağız Sağlığı İlaçları (64 ilaç)
A02 - Mide İlaçları (237 ilaç)
A03 - Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar (106 ilaç)
A04 - Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar (85 ilaç)
A05 - Safra Kesesi ve Karaciğer (17 ilaç)
A06 - Kabızlık İlaçları (51 ilaç)
A07 - İshal İlaçları, Barsak Antienflamatuar ve Antienfektifleri(63 ilaç)
A08 - Obezite Tedavisi (5 ilaç)
A09 - Sindirimi Kolaylaştıran İlaçlar (19 ilaç)
A10 - Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları (320 ilaç)
A11 - Vitamin İlaçları (173 ilaç)
A12 - Mineraller (72 ilaç)
A14 - Anabolik İlaçlar (3 ilaç)
A16 - Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları (21 ilaç)
B KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR
B01 - Antitrombotikler (126 ilaç)
B02 - Kanama Durdurucu İlaçlar (56 ilaç)
B03 - Anemi (Kansızlık) İlaçları (127 ilaç)
B05 - Kan ve Perfüzyon Solüsyonları (228 ilaç)
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B06 - Hematolojik Ajanlar (2 ilaç)
C KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C01- Kalp İlaçları (111 ilaç)
C02 - Antihipertansif İlaçlar (Yüksek Tansiyon İlaçları) (50 ilaç)
C03 - Diüretik İlaçlar - İdrar Arttırıcı İlaçlar (40 ilaç)
C04 - Periferik Vazodilatörler (14 ilaç)
C05 - Vazoprotektifler (40 ilaç)
C07 - Beta Bloke Edici Ajanlar (103 ilaç)
C08 - Kalsiyum Kanal Blokerleri (105 ilaç)
C09 - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar (478 ilaç)
C10 - Lipid Metabolizması İlaçları (276 ilaç)
D DERMATOLOJİK İLAÇLAR
D01- Dermatolojik Mantar Tedavisi (129 ilaç)
D02 - Yumuşatıcı ve Koruyucu İlaçlar (14 ilaç)
D03 - Yara Ülser Tedavisi (8 ilaç)
D04 - Antiprüritik İlaçlar (18 ilaç)
D05 - Antipsoriatik İlaçlar (12 ilaç)
D06 - Dermatolojik Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlar (56 ilaç)
D07 - Dermatolojik Kortikosteroidler (116 ilaç)
D08 - Antiseptik ve Dezenfektan İlaçlar (11 ilaç)
D09 - İlaçlı Pansumanlar (2 ilaç)
D10 - Akne İlaçları (41 ilaç)
D11 - Diğer Dermatolojik İlaçlar (29 ilaç)
G GENİTO-ÜRİNER SİSTEM VE SEKS HORMONLARI
G01- Jinekolojik Antiinfektif ve Antiseptikler (37 ilaç)
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G02 - Diğer Jinekolojik İlaçlar (22 ilaç)
G03 - Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem (107 ilaç)
G04 - Ürolojik İlaçlar (165 ilaç)
H SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR
H01- Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları ve Analogları (56 ilaç)
H02 - Sistemik Kortikosteroidler (49 ilaç)
H03 - Tiroid İlaçları (18 ilaç)
H04 - Pankreas (1 ilaç)
H05 - Kalsiyum Metabolizması (35 ilaç)
J SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER
J01-Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar (1199 ilaç)
J02 - Antimikotik İlaçlar (73 ilaç)
J04 - Antimikobakteriyel İlaçlar (30 ilaç)
J05 - Sistemik Antiviral İlaçlar (132 ilaç)
J06 - İmmün Serum ve İmmünoglobülinler (54 ilaç)
J07 - Aşılar (64 ilaç)
L ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR
L01 - Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) (412 ilaç)
L02 - Hormonal Tedavi İlaçları (57 ilaç)
L03 - İmmünostimülanlar (45 ilaç)
L04 - İmmünsupresif Ajanlar (101 ilaç)
M KAS-İSKELET SİSTEMİ
M01 - Antienflamatuar ve Antiromatikler (436 ilaç)
M02 - Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları (92 ilaç)
M03 - Kas Gevşeticiler (99 ilaç)
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M04 - Gut Hastalığı İlaçları (7 ilaç)
M05 - Kemik (111 ilaç)
M09 - Diğer Kas İskelet Sistemi İlaçları (8 ilaç)
N SİNİR SİSTEMİ
N01 - Anestezi İlaçları (73 ilaç)
N02 - Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) (241 ilaç)
N03 - Antiepileptik İlaçlar (373 ilaç)
N04 - Parkinson İlaçları (85 ilaç)
N05 - Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) (455 ilaç)
N06 - Psikoanaleptikler (544 ilaç)
N07 - Diğer Sinir Sistemi İlaçları (63 ilaç)
P ANTİPARAZİTER İLAÇLAR, İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR
P01 - Antiprotozoal İlaçlar (14 ilaç)
P02 - Antihelmintik İlaçlar (20 ilaç)
P03 - Ektoparazit İlaçları (14 ilaç)
R SOLUNUM SİSTEMİ
R01 - Burunla İlgili İlaçlar (85 ilaç)
R02 - Boğaz (19 ilaç)
R03 - Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları (307 ilaç)
R05 - Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları (279 ilaç)
R06 - Sistemik Antihistaminikler (172 ilaç)
R07 - Diğer Solunum Sistemi İlaçları (7 ilaç)
S DUYUSAL ORGANLAR
S01 - Göze Uygulanan İlaçlar (187 ilaç)
S02 - Kulak Hastalıkları (7 ilaç)
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S03 - Göz ve Kulak İlaçları (6 ilaç)
V DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR
V01 - Allerjenler (13 ilaç)
V03 - Diğer Tüm Terapötik İlaçlar (38 ilaç)
V06 - Genel Besin İlaçları (199 ilaç)
V07 - Tedavi Edici Olmayan Diğer Tüm Ürünler (9 ilaç)
V08 - Kontrast Medya (120 ilaç)
V09 - Radyofarmasötik İlaçlar (3 ilaç)
-

Terminoloji

1. Uluslararası jenerik isim tercih edilir. Eğer o maddeye ilişkin uluslararası bir
jenerik isim tanımlanmamış ise, genel olarak USAN veya BAN adları seçilir.
2. Farklı ATC düzeylerinin isimlendirilmesinde DSÖ’nün ilaç terimleri listesi
kullanılır.
-

Dâhil etme ve Dışta Bırakma Ölçütleri

Oslo’daki DSÖ İşbirliği Merkezi ATC sisteminin kullanıcılarından bir istek geldiğinde
sisteme yeni girişler yapar. İstekte bulunan taraflar üreticiler, düzenleyici kurumlar ve
araştırmacılar olabilir. ATC sistemi tüm ilaçları kapsamaz. Bunun temel nedeni listede yer
almayan ilaçlar için bir istekte bulunulmamış olmasıdır.
Merkez, tanımlaması tam ve jenerik adı tanımlanmış yalın preparatların ATC
sınıflamasına öncelik verir. Bunlar:
•

Bir grup ülkede lisans almış yeni kimyasal etkin maddeler ve biyolojik ürünler,

•

Değişik ülkelerde kullanılmakta olan tanımlaması tam maddeler,

•

Hastalık durumuna göre değerlendirilen ilaçlar, olabilir.

Kombine preparatlar için resmi ATC kodları sadece kısıtlı ölçüde atanır. Bununla
birlikte uluslararası pazarda geniş ölçüde kullanılması olası kombinasyonlara ATC kodu verilir.
Örneğin beta blokör ve diüretik kombinasyonları gibi.
Yeni bir tıbbi madde en az bir ülkede ruhsat vermekle sorumlu yetkili kurum tarafından
onaylanmadıkça ATC sistemine dâhil edilmez. Genel olarak tamamlayıcı ve geleneksel tıbbi
ilaçlar (halk ilaçları) ATC sisteminde yer almazlar.
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-

Sınıflandırma Prensipleri

Medisinal ürünler ana aktif içeriğin temel kullanımına göre sınıflandırılırlar. Bir
farmasötik formülasyonun sadece bir ATC kodu olacak şekilde düzenleme yapılması esastır.
Örneğin benzer içerik, yitilik ve farmasötik formlar için sadece bir ATC kodu atanır.
Eğer bir tıbbi ürün, terapötik kullanımı açıkça farklı bir veya daha fazla yitilik veya
formülasyonda bulunabiliyorsa, birden fazla ATC kodu ile sınıflandırılabilir.
Bir terapötik ürün eşit derecede önemli iki veya daha fazla endikasyon için kullanılabilir
ve bir ilacın ana terapötik kullanımı bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebilir. Bu sıklıkla
farklı sınıflandırma alternatifleri doğmasına neden olur. Bu gibi ilaçlara çoğu zaman tek kod
verilir ve ana endikasyona eldeki literatüre bakılarak karar verilir. Sorunlar DSÖ Uluslararası
İlaç İstatistik Metodolojisi Çalışma Grubunda tartışılır ve son karar verilir. Bu gibi ilaçların
değişik kullanımları kılavuzlarda çapraz referansla verilir.
ATC sistemi kesin bir terapötik sınıflandırma sistemi değildir. Tüm ATC düzeylerinde,
ATC kodları ürünün farmakolojik grubuna göre atanır.

10.4. Tanımlanmış Günlük Doz (DDD)
- Tanım ve Prensipler
Tanımlanmış Günlük Doz (DDD) ATC sisteminde yer alan bir ilacın ana indikasyonu
için yetişkinlerde kullanıldığı varsayılan günlük ortalama idame dozudur.
DDD sadece ATC kodu tanımlanmış ilaçlara atanabilir.
Tanımlanmış günlük doz (DDD) sadece bir ölçüm birimidir ve önerilen veya reçeteye
yazılan günlük dozu yansıtması gerekmez. Hastalar veya hasta grupları için gereken dozlar
çoğu zaman DDD’den farklıdır ve bireysel özelliklere (yaş, vücut ağırlığı gibi) ve
farmakokinetik özelliklere göre değişir.
DDD birimi olarak verilen ilaç tüketimi sadece gerçekte kullanılan ilaç miktarının kaba
bir tahminini verir ve kullanılan gerçek ilaç miktarını yansıtmaz. DDD fiyat ve formülasyondan
bağımsız sabit bir ölçüm birimi olup araştırmacılara ilaç tüketim eğilimlerinin belirlenmesi ve
popülasyon grupları arasında karşılaştırma yapma olanağı verir.
DDD topikal uygulanan preparatlar, bağışık serumlar, aşılar, antineoplastik ilaçlar,
allerjen ekstreleri, genel ve lokal anestezikler ve kontrast maddeler için düzenlenmemiştir.
Normalde yalın preparatlar (kombine olmayan ilaç preparatları) için DDD atanmasında
monoterapi esas alınır. Bunun istisnaları yönergelerde verilmiştir.
Yeni bir tıbbi madde en az bir ülkede ruhsat vermekle sorumlu yetkili kurum tarafından
onaylanmadıkça bu madde için DDD belirlenmez.
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Bir ilaç için DDD belirlenmesinde gözetilen kurallar şunlardır:
ATC kodunun tanımladığı ana indikasyon için kullanılan ortalama yetişkin dozu
kullanılır. Önerilen dozun vücut ağırlığına göre hesaplanması gereken durumlarda, yetişkinin
70 kg olduğu kabul edilir. Esas olarak çocuklar için hazırlanmış özel farmasötik formlar
(karışımlar gibi) için verilen DDD’lerin bile yetişkinler için atandığı göz önünde
bulundurulmalıdır. Esas olarak çocuklar tarafından kullanılan, büyüme hormonları ve florür
tabletleri gibi bazı preparatlar için istisnalar vardır.
•

DDD belirlenirken genelde idame dozu tercih edilir. Bazı ilaçlar farklı başlangıç
dozlarında kullanılırlar, fakat bu DDD’ye yansıtılmaz.
•

Genelde tedavi dozu kullanılır. Şayet profilaksi esas indikasyon ise, bu doz
kullanılır. Florür tabletleri (A01A A01) ve bazı antimalaryaller buna örnek olarak verilebilir.
•

DDD çoğunlukla o farmasötik preparatın açıklanan dozaj birimine (yitilik) göre
belirlenir. Bir maddenin değişik tuzları için genelde farklı DDD’ler belirlenmez. Farklı ATC
grupları ile ilgili istisnalar kılavuzlarda belirtilmiştir.
•

DDD hemen hemen her zaman değişik ülkelerde kullanılan dozları da kapsamak
üzere elde mevcut bilginin gözden geçirilmesine dayalı ortalamayı yansıtır. Çoğunlukla sık
kullanılan iki veya daha fazla dozun ortalamasını yansıttığından, DDD bazen reçeteye yazılan
dozu yansıtmayabilir.
•

Kombine preparatlar için atanan DDD normalde aynı terapötik ATC grubundaki
yalın preparatlarınkinin aynıdır.
•
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde anatomik terapötik kimyasal sınıflandırma sistemi ve tanımlanmış günlük
doz sistemi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Anatomik, Terapötik ve Kimyasal sınıflandırma sistemi hangi sistemin modifiye
halidir?
a) ICD-9
b) Avrupa Farmasötik Pazar Araştırma Birliği sınıflandırma sistemi
c) READ klinik kod
d) ICD-10 AM
e) ICD-CA
2) İlaç kullanımı araştırma grubu kaç yılında kurulmuştur?
a) 1958
b) 1960
c) 1969
d) 1980
e) 1985
3) Tanımlanmış Günlük Doz’un geliştirilme nedenini yazınız.
4) ATC/DDD metodolojsi kullanılarak ilaç istatistikleri ilk kez hangi
yayınlanmıştır?

yıl

a) 1981
b) 1975
c) 1992
d) 1976
e) 2000
5) DSÖ İlaç İstatistik Metodolojisi İşbirliği Merkezi ne zaman kurulmuştur?
a) 1982
b) 1985
c) 1999
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d) 1975
e) 1996
6) ATC’de ilaçlar kaç düzeyde sınıflandırılmıştır?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 6
e) 7
7) ATC’de A10-Diyabet İlaçlarında kaç çeşit ilaç bulunur?
a) 19
b) 320
c) 175
d) 58
e) 256
8) ATC’de J07 kodunda hangi tür ilaçlar bulunur?
a) Ürolojik ilaçlar
b) Akne ilaçları
c) Aşılar
d) Lipid metabolizma ilaçları
e) Anemi ilaçları
9) ATC’de ‘D’ …………………………..ilaçları ifade eder.
10) DDD sadece …………..kodu tanımlanmış ilaçlara atanır.
Cevaplar
1) b, 2) c, 3) ---, 4) d, 5) a, 6) c, 7) b, 8) c, 9) dermatolojik ilaçlar, 10) ATC
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11. KANSER KAYITÇILIĞI VE KODLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Dünya’da ve Türkiye’de Kanser Kayıtçılığı Tarihçesi
11.2. Kanser Kayıtçılığı Kavramı
11.3. ICD-O
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kanser kayıtçılığı kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ICD-O
sisteminin
özelliklerini açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

ICD
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Giriş
Belirli bir nüfusta ortaya çıkan tüm kanser vakalarıyla ilgili bilgileri toplamak ve bu
bilgileri kanserin klinik ve patolojik göstergeleri ile birlikte tam olarak belgelemek işlemlerinin
tümüne kanser kayıtçılığı denir. Kanser kayıtçılığı tespit edilen vakarla ilgili sistematik bir
şekilde verilerin toplanması için önemlidir.
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11.1. Dünya’da ve Türkiye’de Kanser Kayıtçılığı Tarihçesi
Dünyada kanser kayıtçılığının tarihi yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Ülkemizde
kanserle mücadele çalışmaları 1940’lı yıllarda başlamış olmasına rağmen, kayıtçılık çalışmaları
ancak 1983 yılında başlamıştır.
18. ve 19. Yüzyılda Kanserle ilgili yalnızca mortalite verileri kullanılıyordu.1900’lü
yılların başında Almanya ve İngiltere’de ülkedeki bütün hekimlerin tedavi ettikleri kanser
hastalarını bildirmeleri istendi. Ancak yarısı anketi gönderdi. 1927’de Massachusetts’te
başlatılan ilk pilot çalışmada olguların ancak üçte biri toplandı. 1930’larda ABD’de kanserin
“bildirimi zorunlu hastalık” olarak değerlendirilmesi gerektiği söylendi. 1937 yılında Hamburg
Kanser Kayıt Merkezi tam olarak işlev gören nüfus tabanlı bir kanser kayıt merkezi haline
geldi.
1947 yılında Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu kuruldu. 1950 yılında DSÖ
altında kanser kayıtlarıyla ilgili alt komite toplandı. 1962 yılında ilk olarak Ahmet Andiçen
Onkoloji Hastanesi kuruldu. 1965’de Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu toplandı. 1966
Uluslararası Kanser Kayıtçılar Birliği kuruldu. 1970 yılında Türkiye’de Bakanlık bünyesinde
Kanser Savaş Müdürlüğü kuruldu. 1973’de SEER “Survaillance, Epidemiology, End Results”
kuruldu. 1992 yılında kurulan iki merkezde uluslararası standartlar da veri toplamanın önü
açılmış oldu. Günümüzde 11 Aktif Kanser Kayıt Merkezi ile kayıtçılık çalışmaları
yürütülmektedir.
1982 yılında ülkemizde kanser ihbarı zorunlu hastalıklar arasına alındı. 1983 yılında
Kanserle Savaş Daire Başkanlığı kuruldu. 1983 yılında ülkemizde kanser cerrahisi başladı.
1989 Avrupa Kanser Kayıtçılar Ağı kuruldu. 1992 yılında Kanser Kayıt ve İnsidans Projesi
kapsamında İzmir ve Diyarbakır Kanser kayıt merkezleri açıldı. 2004 Türkiye MECC’e
(Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) üye oldu. 1989 Avrupa Kanser Kayıtçılar Ağı kuruldu. 2007
Beş Kıtada Kanser İnsidansı kitap dizisinin son kitabında Antalya ve İzmir’in verileri
yayınlandı. 2010 yılında Türkiye’de aktif çalışan Kanser Kayıt Merkezi sayısı 11’e ulaştı.
Nüfus tabanlı ve aktif-pasif sistemle kanser kayıtçılığı yapılmaktadır.

11.2. Kanser Kayıtçılığı Kavramı
Belirli bir nüfusta ortaya çıkan tüm kanser vakalarıyla ilgili bilgileri toplamak ve bu
bilgileri kanserin klinik ve patolojik göstergeleri ile birlikte tam olarak belgelemek işlemlerinin
tümüne kanser kayıtçılığı denir.
Kayıt merkezi; kanser tanısı almış hastaların kayıt edildiği yerdir. Birbirinden farklı
kayıt sistemleri vardır. Nüfus tabanlı kanser kayıt sisteminin (tümör kayıt sistemi) amacı belirli
bir toplumda oluşan her kanser olgusu ile ilgili bilgi toplamaktır. Tanımlanmış bir coğrafi
alanda ikamet edenler arasında bir takvim yılı boyunca tanı almış, toplam yeni kanser olgusu
sayısı insidans değerini verir. Bu konuda başarılı olabilmek için açık olarak sınırlandırılmış
coğrafi bir bölge için karar verilmesi ve bu bölgede yaşayan toplum üzerinden doğru veri elde
edilmesi gerekmektedir. Her girişim, insidans verisi elde etmek için düzenlenen bölgede
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yaşamayan hastaları bu hesabın dışında tutmak üzere kullanılmalıdır. Esas olan insidans
verisinin bu bölgede yerleşik yaşayanlar için tüm potansiyel veri kaynağını kapsamasıdır.
Ülkemizde nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri bulunmaktadır. Nüfus tabanlı kanser
kayıt merkezler;
– İyi tanımlanmış bir popülasyonda (çoğunlukla bir coğrafi bölgede) yaşayan kişiler
arasında yeni tanı alan bütün malign tümörleri kaydeder.
–

Olası bütün veri kaynaklarından yararlanır.

– Temel amacı o popülâsyondaki kanser görülüş sıklıklarını (insidanslarını)
saptamak, bu insidansların yaş gruplarına, cinsiyete vb. dağılımlarını hesaplamak ve zaman
içindeki değişimlerini incelemektir.
–

Bölgeye ait güvenilir ve ayrıntılı nüfus (demografi) verilerine gereksinim duyar.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de profesyonel kanser kayıtçılığı yapılabilecek ve
ülkenin en az % 20 nüfusunu yansıtacak coğrafi bölgeler (iller) seçilmiştir. Ülkemizde bu
sistemle veri toplayan 11 Aktif Kanser Kayıt Merkezi bulunmaktadır. Bu iller: Ankara, İzmir,
Antalya, Samsun, Eskişehir, Erzurum, Edirne, Trabzon, Gaziantep, Malatya ve Bursa illeridir.
Kanser kayıtçılığı aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır:
1) Epidemiyolojik Araştırmalar
-

Deskriptif Araştırmalar

-

İnsidans Hızlarının Saptanması

-

Değişik Grupların İnsidans ve Mortalite Hızlarının Karşılaştırılması

-

Yaş ve Cinsiyet İstatistikleri

-

Uluslar Arası Kanser İstatistiklerinin Birbirleri ile Karşılaştırılması

-

Coğrafik Karşılaştırmalar

-

Coğrafik Dağılım Atlaslarının Oluşturulması

-

Etyoloji ve Potansiyel Risk Faktörleri Hakkında Fikir Yürütülmesi

-

Etnik Farklılıkların Ortaya Konması

-

Mesleksel Farklılıkların Ortaya Konması

-

Sosyoekonomik ve Dinsel Farklılıkların Ortaya Konması
202

-

Zaman İçindeki İnsidanstaki Farklılıkların Karşılaştırılması

-

Analitik Çalışmalar

-

Kanser Nedenlerinin Araştırılması

-

Tedavi Sonuçlarının İzlenmesi

-

Risk Faktörlerinin Karşılaştırmalı Araştırılması

2) Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Takibi
-

Tedavi ve Bakım Merkezlerinin Planlanması

-

Primer ve Sekonder Korunma Çalışmaların Planlanması ve Değerlendirilmesi

-

Halkın Eğitiminin Planlanması

3) Hasta Bakımı Çalışmaları
4) Hasta Takibi (Sağ Kalım)
5) Tarama Çalışmaları
-

Yürütülen hizmetlerin, uygulanan programların değerlendirilebilmesi

Kanser kayıtçılığında doğru özetleme yapabilmek aşağıdaki kaynaklardan yararlanılır:
-

Çıkış özeti

-

Dosya kapak kâğıdı

-

Endoskopi raporları

-

Hekim order kâğıdı

-

Hematoloji raporları

-

Kemoterapi

-

Konsültasyon raporu

-

Laboratuar raporları

-

Nükleer görüntüleme raporları

-

Hekim günlük gelişme notları

-

Patoloji raporu
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-

Poliklinik kaydı

-

Radyasyon tedavi kaydı

-

Sevk belgeleri

-

Sitoloji raporu

-

Tedavi kaydı

-

Yatış kâğıdı

-

Ölüm raporu

-

Otopsi raporu

Kayıt başlıkları iki temel gruba ayrılır:
a) Farklı ülke ve bölgelerdeki bütün merkezlerde toplanması önerilen ZORUNLU
başlıklar.
b) Her merkezin kendi kararına göre bu ortak listeye ekleyebileceği İSTEĞE BAĞLI
başlıklar.
Zorunlu Başlıklar:
- Kişiye ilişkin: Adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi/yaşı, adresi, yaşadığı yer
(şehir/köy), kayıt no
-

Hastalığa ilişkin: Morfoloji ve topografi tanıları(ICDO), kişinin kaçıncı kanseri

-

Tanı koymaya ilişkin: Tanı tarihi, tanı koyduran yöntem

-

Forma ilişkin: Doldurulduğu tarih, dolduran kişi

olduğu

Her kanser kayıt merkezi, ortak başlıklar dışında isteğe bağlı başlıklar da toplayabilir.
Bunların neler olacağına her merkez kendine göre karar verir.

11.3. ICD-O
ICD-O'nun yapısı ile ICD'ninki arasında temel ayrılıklar bulunmaktadır. ICD'nin II.
Bölümünde (Neoplazmlar) verilen topografi kodları neoplazmları biyolojik davranışlarına göre
(malign, benign, in situ ve malign ya da benign olduğu belirsiz / bilinmeyen) tanımlamaktadır
ve bu biyolojik davranış türlerinin her birisini belirlemek için özel kategori bloklarına
başvurulmuştur. Sonuç olarak, ICD-10'da akciğer neoplazmlarının tümünü tanımlayabilmek
için, dört karakterli beş ayrı kategori gerekmektedir. ICD de çok az histolojik tür ayrımı vardır.
Örneğin, ICD'de akciğer adenokarsinomu ile skuamöz hücreli karsinomunu ayırmanın yolu
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yoktur; her ikisi de C34.9 kodu almıştır. ICD-10 alfabetik indeksi (Vol. 3) "neoplazm" başlığı
altında 5 sütunda aşağıdaki başlıkları içermektedir:
-

Malign,

-

Sekonder / İkincil ya da Metastatik,

-

İn Situ,

-

Benign,

-

Biyolojik Davranışı Bilinmeyen

Vücudun her bölgesi için uygun ICD-10 kategorisi alfabetik sıra ile daha sonra
dizilmiştir.
Örnek: Akciğer kanserine ilişkin alfabetik indeks (ICD-10)

Karşıt olarak ICD-O topografi için dört karakterli yalnız bir set kullanmaktadır.
Topografi kodu (C34.9, akciğer) bölgelerin tüm neoplazmları için aynı kalmıştır. Biyolojik
davranış kodu, morfoloji alanındaki gibi beş basamak içermektedir. Neoplazmın malign,
benign, vb ayrımını göstermektedir (Davranış kodu: S.27) . ICD-O aynı zamanda, neoplazmın
morfolojisini ya da türünü tanımlamaktadır; bir akciğer adenokarsinomu C34.9, M-8140/3 ve
bir akciğer skuamöz hücreli karsinomu C34.9, M-8070/3 olarak kodlanmaktadır.
Örnek: Akciğer Neoplazmlarına İlişkin Kodlar (ICD-O)

ICD-O, topografi ve morfolojinin her ikisi için kodlama sistemi içeren, bir ikili
sınıflandırmadır. Neoplazmın köken / orijin yerini tanımlayan topografi kodu ve ICD-10'daki
malign neoplazmlar (C00- C80) için kullanılan 3-karekter ve 4-karekter kategorisi ile aynıdır;
bu ICD-10 da olabilenden, non-malign neoplazmların yerini kodlama için daha büyük olanak
sağlar.
Morfoloji kodu, tümörün hücre türünü ve biyolojik aktivitesini, bir başka deyişle
tümörün kendine ait karakteristiklerini tanımlar. ICD-O beş temel bölümden oluşmuştur.
Sayısal dizin ve alfabetik dizin aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır:
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1) Kullanım kılavuzu: Bu bölüm dikkatle çalışılmalıdır. Tümör (kanser) kayıtçıları
ve patoloji laboratuar için kullanım ve kurallarla ilgili bilgileri içerir.
2) Topografi-Sayısal dizin: Topografi bölümü, ICD-10'un Bölüm II'deki malign
neoplazi kısmından uyarlanmıştır. Bu topografi terimleri C00.0-C80.9 arasındaki dört karakter
kodunu içermektedir. Bir onlar basamağı noktası ( . ) kategorilerdeki üç karakter alt basamağını
göstermektedir. Örneğin;

3) Morfoloji-Sayısal dizin: ICD-O'nun morfoloji bölümü, ilk ve ikinci Baskı'nın
gözden geçirilmiş biçimidir. Yeni terimler eklenmiş ve non-Hodgkin lenfoma ve lösemi
bölümü DSÖ'nün Hematopoetik ve Lenfoid Hastalıklar Sınıflandırması (21,22)'na uygun olarak
gözden geçirilmiştir. Morfoloji bölümünün gözden geçirilmesinde, son kaynaklardaki yeni
terimlere ulaşabilmek için her türlü çaba gösterilmiştir. Birçok durumda, birden çok
sınıflandımadaki neoplazm terimleri, örneğin malign lenfomalarda olduğu gibi (M-959 - M971) alınmıştır. ICD-O neoplazmların kodlama nomenklatürüdür, neoplazmları sınıflandırma
şeması değildir; sıralanan terimler değişik sınıflandırmalardaki terimlerden birisinin yeğlendiği
anlamına gelmez.
Morfoloji terimleri, M-8000/0 - M-9989/3 arasında yer alan beş basamaklı kod
numaraları içerir. İlk dört basamak, özel histolojik terimleri gösterir. Beşinci basamak ( / ) 'den
sonra, tümörün malign, benign, in situ ya da malign ve benign olduğunun belirlenemediği
durumların biyolojik davranış kodudur Ayrı bir tek-basamaklı kod, histolojik derecelendirme
ve diferansiyasyon için bulunmaktadır. Lenfoma ya da lösemilerde, kodun bu öğesi T-, B-,
Null- ve NK-hücre kökeninin ayrımı içindir. Örneğin;

Bu nedenle, topografik bölge (4 karakter), morfolojik tür (4 basamak), biyolojik
davranış ( 1 basamak), neoplazmın derece ya da diferansiyasyonu ya da bunun lösemi ve
lenfomalardaki eş değeri (1 basamak) olmak üzere, bir tümörün tam olarak tanımlanması için
10 basamak ya da karakter gereklidir.
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4) Alfabetik dizin: Topografi (anatomik bölge) ve morfoloji (histolojik terim) nin
ikisini de kodlamak için alfabetik dizin kullanılabilir. Dizin, ayrıca seçilmiş tümör-benzeri
lezyonları ve durumları da içermektedir. Topografi kodları, C harfi ile ayırdedilir ve ICD-10
Bölüm II' M harfi morfoloji kodlarını ayırt etmek için kullanılır. Terimler isim ya da sıfat olsun
her ikisi birlikte sıralanmıştır. Örneğin, bazofil adenokarsinom, "bazofil" için B altında ve
"adenokarsinom, bazofil" için A altında sıralanmıştır.
5) İkinci ve Üçüncü Baskı arasındaki morfoloji kod ayrımı: Bu bölüm, şimdi
malign kabul edilen terimler ile yeni morfolojik kod numaralarının ve oluşan kod tanımına
eklenen tüm terim ve eş anlamlıların bir listesini içermektedir.
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Uygulamalar

208

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kanser kayıtçılığı ve kanser kayıtlarında kullanılan kodlama sistemi ICDO hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Türkiye’de kanser kayıtçılığı kaç yılında başlamıştır?

a)

1940

b)

1945

c)

1950

d)

1983

e)

1992

2)

18-19. Yüzyılda kanserle ilgili kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Mortalite

b)

Morbidite

c)

Aile hekimi kayıtları

d)

İstatistik kayıtları

e)

Araştırma verileri

3)

Kanser kayıtçılığıyla ilgili ilk pilot çalışma kaç yılında gerçekleştirilmiştir?

a)

1900

b)

1927

c)

1930

d)

1937

e)

1940

4)
Günümüzde kaç tane aktif kanser kayıt merkezi ile kayıtçılık çalışmaları
yapılmaktadır?
a)

5

b)

6

c)

8

d)

11
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e)

15

5)

Avrupa kanser kayıtçılığı ağı hangi tarihte kurulmuştur?

a)

1982

b)

1989

c)

1992

d)

1998

e)

2004

6)
Tanımlanmış bir coğrafi alanda ikamet edenler arasında, bir takvim yılı boyunca
tanı almış, toplam yeni kanser olgusu sayısı ……………. değerini verir
7)

Aşağıdakilerden hangisi aktif kanser kayıt merkezlerinden değildir?

a)

Samsun

b)

Ankara

c)

İzmir

d)

Bursa

e)

Muş

8)

Kanser kayıtçılığının kullanıldığı alanları sıralayınız.

9)
Kanser
kullanılmaktadır?

vakalarının

kodlanmasında

a)

ICD-10

b)

ICD O

c)

ICD 10 AM

d)

ICD CA

e)

ICPC

10)

ICD-O …….temel bölümden oluşur.

aşağıdaki

sistemlerden

hangisi

Cevaplar
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1) d, 2) a, 3) b, 4) d, 5) b.6) insidans,7) e, 8) ---, 9) b, 10) 5
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12. HASTANELERDE FATURALANDIRMA SÜREÇLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sağlık Hizmetlerinde Finansman
12.2. Sağlık Hizmetleri Sunuculara Ödeme Modelleri
12.3. Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin Faturalandırma Sürecindeki Yeri
12.4. Barkod Okuyucuları ve Faturalama Sürecindeki Yeri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

216

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sağlık hizmetlerin geri
ödeme yöntemlerini
tanımlayabilme

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Faturalandırma sürecini
açıklayabilme
Kodlama ile geri ödeme
sistemleri arasında ilişki
kurabilme
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Finansman
Barkod
Hastane Bilgi Yönetimi
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Giriş
Sağlık hizmetlerinde finansman sistemi ne olursa olsun tüm ülkelerde aratan
maliyetlerden etkilenmekte muayene sayıları, ilaç, laboratuvar testleri, hastane hizmetlerine
kısıtlamalar getirilmekte kamusal katkı payı giderek azaltılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin
finansmanında yaşanan kriz karşısında gelirlerin arttırılması, ama daha çok harcamaların
kısıtlanması yönünde önlemlerin alındığı görülmektedir. Gelirlerin arttırılmasında kullanıcı
ödemelerinin ön plana çıkması yanında harcamaların kısıtlanmasında maliyet kontrol
mekanizmaları kullanılmaktadır. Ödeme yöntemleri, sağlık hizmetlerinin sunulduğu sistemlere
bağlı olmaksızın, hizmetin yönetimine, maliyetine ve kalitesine etki eden ve sağlık hizmeti
sistemlerinin harcama bölümünü oluşturan önemli faktörlerden biridir.
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12.1. Sağlık Hizmetlerinde Finansman
Ekonomik açıdan sağlık sektörü bir hizmet sektörüdür, doğrudan mal üretmez.
Toplumsal üretim sistemine, temel üretim faktörlerinden emeğin lojistik destek unsurlarından
birisi olarak eklenmiş bir sistemdir. Modern anlamda sağlık sektörü, ilaç sektörü, yataklı tedavi
kurumları, tıbbi alet, cihaz ve sarf malzeme sanayi ile sağlık hizmetleri alanının kendisinin
sermaye birikim merkezlerinden birisi olması ile ortaya çıkmıştır. Amaç:
-

Kişilerin hasta olmamalarını sağlamak

-

Hasta olanların tedavisini sağlamak

-

Rehabilitasyon sağlamak

Hastanın sağlık hizmetlerinden beklentisini etkileyen faktörler ise şöyledir:
- Ulaşılabilirlik-bulunabilirlik: Fiziksel uzaklık ve yakınlık, ulaşım kolaylığı, sağlık
sistemine girebilme (sevk-randevu), gece ve tatil günlerinde hizmet alabilme, uzman bulabilme,
bekleme süresi
- Hasta bakım kalitesi: Hekimlerin mesleki becerileri ve yeterliliği, hastanede kalış
süresi, zamanında müdahale, ileri teknolojiye dayalı hizmet
- Hasta, personel, doktor ilişkisi: Hekime güven duygusu, hastaya yeterli zaman
ayırma, bilgilendirme, gizliliğe önem
- Örgütsel ve fiziki yapı: Örgüt içi ilişkiler, çalışma ortamı, işlemlerde basitlik,
ödeme kolaylığı, refakat ve ziyaret, aradığı yer kolay bulabilme, otopark imkânları
-

Devamlılık: Hastaneye tekrar gelme düşüncesi, başkalarına tavsiye etme

Sağlık hizmetlerinde finansman sistemi ne olursa olsun tüm ülkelerde artan
maliyetlerden etkilenmekte, muayene sayıları, ilaç, laboratuvar testleri, hastane hizmetlerine
kısıtlamalar getirilmekte kamusal katkı payı giderek azaltılmaktadır.
Tüm nüfusu kapsayan ve geniş kapsamlı sağlık hizmetlerinin sunulmasına paralel olarak
artan sağlık hizmeti talebi, tıbbi gelişmenin hızlı olması, sağlık hizmetlerinin kendine has
özellikleri bu sektöre ayrılan kaynakların çok büyük boyutlara ulaşmasına neden olmuştur.
Bunun sonucu olarak sağlık sektöründe yaşanan finansal kriz, ülke yönetimlerini sağlık
sistemlerini yeniden düzenlemeye zorlamıştır.
Sağlık hizmetlerinin finansmanında yaşanan kriz karşısında, gelirlerin arttırılması ama
daha çok harcamaların kısıtlanması yönünde önlemlerin alındığı görülmektedir. Gelirlerin
arttırılmasında kullanıcı ödemelerinin ön plana çıkması yanında harcamaların kısıtlanmasında
maliyet kontrol mekanizmaları kullanılmaktadır.
Sağlık harcamaları finansman kaynakları açısından;
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-

Tamamen kamu kaynakları (genel vergiler)

-

Tamamen genel sağlık sigortası

-

Cepten ödemeler

-

Karma modeller

12.2. Sağlık Hizmetleri Sunuculara Ödeme Modelleri
Ödeme yöntemleri, sağlık hizmetlerinin sunulduğu sistemlere bağlı olmaksızın,
hizmetin yönetimine, maliyetine ve kalitesine etki eden ve sağlık hizmeti sistemlerinin harcama
bölümünü oluşturan önemli faktörlerden biridir. Ödeme yöntemleri sağlık hizmetlerinin direkt,
dolaylı veya geri ödeme yöntemlerinden biri veya tümüyle sunulduğu tüm sistemlerde
kullanılan ve harcamaların kontörlünde etkili olan bir araç konumundadır. Sağlık hizmetlerinin
finansmanında yaşanılan ciddi krizler sonucu, yeni gelir kaynaklarının bulunması konusundaki
zorluklar nedeniyle hemen hemen her ülke harcamaların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik
politikalara çok daha fazla önem vermeye başlamıştır. Sağlık hizmetlerinde ödeme yöntemleri:
- Hizmet başına ödeme yöntemi: Serbest pazar uygulamasına en az müdahalede
bulunan ve en yaygın olarak kullanılan ödeme yöntemidir. Temelde hizmet sunuculara her bir
tedavinin veya sundukları her ürünün bedelinin ödenmesine dayanmaktadır.
- Vaka başına ödeme yöntemi: Vaka başına ödeme yöntemi tek bir tedavi işlemine
değil, tek bir vaka esasına dayanmakta, hekim veya sağlık işletmesi tarafından tedavi edilen her
vaka, fiyat tahakkukuna neden olmaktadır. Bu yöntem a) tanı ne olursa olsun vaka başına tek
fiyat esasına dayanan yöntem b) bir tanı tarifesine dayanan vaka başına ödeme olarak ikiye
ayrılır. İlk yöntem; vaka başına ödemenin en basit uygulamasıdır. Bu modelde hekime veya
hastaneye başvuran her hasta, vakanın güçlüğü ne olursa olsun veya hastayı tedavi etmek için
gerekli kaynaklar ne olursa olsun, aynı miktarda para kazanılmaktadır. İkinci yöntemde ise;
vakanın sınıflandırması ilkesine dayanılır.
- Günlük ödeme yöntemi: Hastaları uzun süre tedavi eden hizmet sunuculara ödeme
yapmada kullanılmakta ve sadece hastaneler için ödemelerde kullanılmaktadır.
- Prim ödemesi yöntemi: Sağlık hizmetleri sunucularına ürettikleri hizmetin
niceliğine ve niteliğine bağlı olarak yapılan bir ödeme yöntemdir.
- Tek fiyat ödemesi yöntemi: Hizmet sunuculara belli bir zaman dilimi için
sunulacak hizmetler için yapılan ödemeyi ifade eder. Hizmet sunucularının kuruluş ve yatırım
gereksinimlerinde kullanılmak amacıyla sermaye sağlamak için kullanılmaktadır.
- Kişi başına ödeme yöntemi: Kişi başına ödeme, hizmet sunucusu hekimlere ya da
hastanelere kendilerine kayıtlı olan her kişi için yapılan sabit bir ödemeyi ifade eder. Bunun
için sunulacak sağlık hizmetinin kapsamı belirlendikten sonra bu kapsamdaki sağlık hizmeti
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için ödenecek fiyat belirlenir. Fiyat genelde yıllık olarak belirlenir ve ödeme peşin veya eşit
taksitlerle hizmet sunucusuna yapılır.
- Maaş ödemesi yöntemi: Hizmet sunucu ile sağlık sigortası arasındaki bir iş
sözleşmesine dayanmaktadır. Bu anlaşma hükümlerine göre sağlık sigortası hizmet sunucuya
işverenin sosyal güvenlik primleri gibi ilaveler de dâhil aylık maaş vermektedir. Ödeme
miktarı, tedavi edilen hasta sayısı dikkate alınmaksızın sabit olup ekipman, malzeme ve ilave
personel salık sigortası tarafından karşılanmaktadır.
- Bütçe ödemesi yöntemi: Bu uygulama sigortacının kendi paydaşları olduğu
hastaneleri kullandığı sistemleri içerir. Bütçe uygulamasının temel amacı; giderin hem sigortacı
hem de hastane için belirlenmiş olması ve hastanenin sınırlı kaynaklarının verimli biçimde
kullanılmasını önceden planlayabilmesidir. Dezavantajı ise; hastanelerin hastanede daha kısa
süreli kalmalar aracılığıyla üretkenliğini arttırma doğrultusunda bir özendiriciliğinin
bulunmamasıdır. Verimliliği arttırmak için ise verime dayalı ek ödeme yöntemi uygulanabilir.

12.3. Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin Faturalandırma Sürecindeki
Yeri
Hastane bilgi yönetim sistemleri hastanelerin tüm süreçlerinin bir yazılım üzerinde yer
aldığı, bütün veri girişlerinin yapılmasını gerektiğinde sorgulanmasını sağlayan ortamlardır.
Sosyal güvenlik kurumu tarafından MEDULA sistemi üzerinden hizmet sunumuna geçilmesi
ile birlikte faturalama süreçleri için hastane bilgi yönetim sisteminin önemi daha da artmıştır.
SGK üzerinden hak sahipliği bulunan hastalara sunulan hizmetlerin kuruma faturalanması
süreci MEDULA sisteminde yer alan ana metotlar ve yardımcı metotlar ile gerçekleştirilir. Bu
metotlar:
a) Hasta kabul metotları:
Hasta kabul metodu: Sağlık hizmeti almak isteyen kişinin tesise başvurması ile başlayan
süreçtir. Görevli tarafından hizmet almak isteyen kişinin TC kimlik numarası ve sağlık tesisinin
bilgileri ile müstahaklık sorgulaması yapılarak bir başvuru numarası ve bu başvuru numarasına
bağlı olarak birden fazla takipte alınabilir hastaya sunulan tüm hizmetler bu provizyon
numaraları ile takip edilir. Alınan başvuru numarası ve takip numarası faturalamanın ilerleyen
aşamalarında doğrudan ilişkili olarak kullanılacaktır. Hasta kabul metodu ile MEDULA
kullanım kılavuzunda yer alan ‘ProvizyonGirişDVO’ giriş parametreleri ile veri alıp,
‘ProvizyonCevapDVO’ dönüş verileri gönderilir. Bu dönüş verilerinde hasta bilgileri hasta
bilgileri ve sigortalı adli geçmiş bilgileri yer alır. Böylelikle hasta kabulü sırasında hastanın
sözel olarak ifade ettiği bilgilerin doğruluğu kontrol edilmiş olur.
Hasta kabul oku metodu: MEDULA üzerinden kaydedilen hasta bilgilerini okumak için
kullanılır. Bu metodun kullanılmasındaki amaçlardan en önemlisi, hastanenin T.C. Kimlik
numarası ile ilişkili olarak kullanılmayan bir takip numarası kalması durumudur ki bu duruma
çok sıklıkla rastlanır. Bu metot ile sağlık tesisi sadece kendine ait takipleri sorgulayabilir.
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TakipDVO ile dönen bilgilerde hasta kabulü sırasında gönderilen verilerin kontrolü sağlanmış
olur. Böylelikle yazılımsal bir hata olsa dahi bu metot yardımıyla kontrol edilir.
Hasta kabul iptal metodu: Kabulü yapılan hastanın takip numarasını iptal etmek için
kullanılır. Gönderilen hasta kabule ait bilgiler gerekli kontroller yapıldıktan sonra silme işlemi
gerçekleştirilir. Bu metotla ilgili en önemli nokta; fatura kaydı yapılmış takibin silinmesi
işleminin yapılmamasıdır. Bu durumda öncelikle fatura iptali gerekir.
Hasta çıkış kayıt metodu: Hastaya yapılan bir yatış işlemi sonucu yatan olarak alınan
takiplere MEDULA sistemi tarafından otomatik olarak bir yatış başlangıcı bildirilir. Bu metot
ile takibin taburculuğunun bildirilmesi için kullanılır. Taburculuk bildirimi başvuru numarası
üzerinden yapıldığından aynı başvuruya ait birden fazla yatan talep numarası var ise en son
alınan takiple ilişkili taburcu tarihi bildirilerek yapılır.
Hasta çıkış iptal metodu: MEDULA ortamına bildirilmiş olan takiplerin taburculuk
bilgilerini iptal etmek için kullanılır.
Hasta yatış oku metodu: Faturalama aşamasında yatan olarak alınan takiplerin taburcu
tarihleri mutlaka bildirilmiş olmalıdır. Aksi halde faturalama işlemi gerçekleşmeyecektir.
Çeşitli sebeplerle taburcu tarihinin bildirilemediği durumlarda kontrol amacıyla bu metot
kullanılabilir. Taburcu durumu bildirilmeyen hasta eczaneye başvurduğunda reçetesini
alamayacak veya başka bir sağlık tesisine MEDULA üzerinden yatış yapılamayacaktır. Çıkış
kaydı yapılmamış hastaların bu türe sorunlar yaşamaması için hasta yatış oku metodu
kullanılmaktadır.
Başvuru takip oku metodu: Aynı başvuru altındaki tüm takip numaralarının
sorgulanabildiği metottur. Bu takiplerin faturalanıp faturalanmadığının bilgisi
görülebilmektedir.
Update tedavi tipi metodu: Takibe ait ödeme sorgusu yapılmamış ve takibe ait işlem
görülmemiş ise tedavi tipini değiştirmek için kullanılan metottur.
Update provizyon tipi metodu: Takibe ait ödeme sorgusu yapılmamış ve takibe ait bir
işlem gönderilmemiş ise provizyon tipini değiştirmek için kullanılan metottur. Ancak bu metot
ile ilgili önemli nokta, provizyon tipini sadece ‘Normal’ olması durumunda diğer provizyon
tiplerine dönüşüm yapılabilmesidir. Aksi halde değişiklik yapılamaz.
b) Hizmet kayıt metotları:
Bu metotla sağlık hizmeti sunucusu tarafından sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen
kişiye verilen hizmetlerin MEDULA’ya kaydı gerçekleştirilir.
Hizmet kayıt metodu: Birçok parametre ile çalışmaktadır. Bu parametreler ‘hasta
başvuru no, takip no. sağlık tesisi kodu, tanı bilgileri, muayene bilgileri, konsültasyon bilgileri,
varsa diş, yatış, diğer işlem, malzeme, ameliyat ve girişim tetkik ve radyoloji, tahlil ve ilaç
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bilgileridir. Bu parametrelere göre gönderilen veriler, MEDULA üzerinden gerekli
incelemelerden geçtikten sonra veri tabanına kaydedilir.
Hizmet kaydı oku metodu: Hizmet kaydı ile yapılmış bilgilere erişmek için kullanılır.
Parametre olarak tesis koduyla birlikte takip numarası ve opsiyonel olarak işlem sıra numarası
alır. Girilen verilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra hizmet kaydı bilgileri alınır.
Hizmet kaydı iptal metodu: Hizmet kaydı bilgilerinin silinmesi için kullanılır. Parametre
olarak takip numarasıyla birlikte opsiyonel olarak işlem sıra numarası alınır. İşlem sıra
numarası gönderilmemişse takibe ait tüm hizmetler silinir. Gönderilmemişse sadece o işleme
ait hizmet silinir.
c) Fatura bilgisi kayıt metotları:
Fatura kayıt metodu: Hizmet kaydı yapılan işlemlerin faturalanmasının yapılacağı
metottur. Buradaki önemli nokta, aynı başvuru numarası altındaki takiplerin aynı anda
gönderilmesidir. Takiplerden birinin eksik olması durumunda hiçbirinin fatura kayıt işlemi
gerçekleşmeyecektir. Buradaki asıl amaç; aynı başvuru altındaki tüm takiplerin bir arada ve
aynı dönemde faturalanması sağlanmaktadır. Fatura kaydı yapıldıktan sonra herhangi bir hata
oluşmamışsa faturalamaya ait işlemlerin tümü gerçekleşir. Bu şekilde, bir hizmet dönemi
içindeki tüm takipler faturalandırılabilir. Başvuru tarihinden itibaren hastanın tüm işlemlerinin
tamamlanıp çıkışı yapılması sonrasında hasta hizmetleri, 120 günlük süre içerisinde
faturalanmalıdır.
Fatura iptal metodu: Bu metot kaydı yapılan faturanın iptali için oluşturulmuştur.
Başvuru altındaki takiplerin birlikte değerlendirilmesi yapılarak iptal işlemi gerçekleştirilir.
Dikkat edilmesi gereken nokta, MEDULA üzerinden fatura iptal işlemine sadece bir defa izin
verilmesidir.
Fatura oku metodu: Fatura kaydı yapılan işlemlerin bilgilerinin görülebilmesini
sağlamaktadır.
Fatura tutar oku metodu: MEDULA üzerinden işlemlerin hizmet kaydı yapıldıktan
sonra tutar bilgilerinin döndüğü metottur. Tutar bilgisinin kontrolü yapıldıktan sonra fatura
kaydı yapılabilir.

12.4. Barkod Okuyucuları Ve Faturalama Sürecindeki Yeri
Sağlık hizmeti almak isteyen hastalara ait yapılan tüm hizmet kayıt işlemlerinde, kontrol
amaçlı barkod sisteminin kullanılması kayıtsız işlemlerin kısmen önüne geçilmesini
sağlamaktır. Ayrıca barkod sayesinde sıkça görülen hasta kimlik bilgilerinin yanlış girilmesi
mükerrer kayıtlar ve bunlar bağlı oluşabilecek hastaların da önüne geçilebilecektir.
Bunun için hastanın muayene için ilk başvurduğu birimde kaydı tamamlandıktan sonra
muayene barkodunun verilmesi gereklidir. Hastaya verilen bu barkod sayesinde hastanın
ücretini ödediği anlaşılmış olacak ve muayene işlemi başlayacaktır. Muayene sonrasında
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gerekiyorsa tahlil/tetkik girişleri için tekrar vezneye başvuran hastanın hizmet girişleri
yapılacak ve kayıt aşamasında tahlil/tetkik için barkod basılacaktır. İlgili görevlinin hizmetin
kaydedildiğini gösterir barkodu görmeden kan almaması, görüntüleme hizmetini
gerçekleştirmemesi kurum içinde hizmet kaçaklarını önleyecektir.
Yatan hastalar için de durum aynıdır. Hastanın ilgili servise yatış işleminin
gerçekleşmesi sonrasında yapılan her hizmet kaydını görevli hemşire ya da tıbbi sekreter
gerçekleştirmek zorundadır. Bu durumda malzeme ve ilaçlarda kayıtsız işlemlerin önüne
geçmek için tüm ilaçlarda kayıtsız işlemlerin önüne geçmek için tüm ilaç ve malzemelerin
kodlanmış olması gerekmektedir. Görevli, hastaya çıkış yapmak istediğinde elindeki
malzemeye ait barkodu okutarak stokundan düşerek hasta hesabına girebilmelidir. Barkod
sistemi sayesinde hangi malzemenin hangi hastaya, saat kaçta, hangi kullanıcı tarafından
girişinin yapıldığının takibi, stok takibi yapılabilmektedir. Bu sayede depo ve eczane belli
aralıklarla alt depoların stoklarını kontrol edebilir ve istek yapılmadan kimin ne kadar malzeme
ya da ilaca ihtiyaç duyabileceği hakkında fikir sahibi olunabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hastanelerde faturalanadırma süreci, geri ödeme modelleri ve özellikleri,
hastane bilgi yönetim sistemlerinin faturalandırma sürecindeki yeri, barkod okuyucuları ve
faturalandırma süreci ilişkisi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Sağlık hizmetlerinde üretim faktörlerinden hangisi ön plandadır?
a) Emek
b) Yönetim
c) Malzeme
d) Hammadde
e) Yöntem
2) Sağlık hizmetlerinin amaçlarını yazınız.
3) ‘Bekleme süreleri’ hastanın
faktörlerden hangisinin içinde yer alır?

sağlık

hizmetlerinden

beklentisini

etkileyen

a) Bakım kalitesi
b) Ulaşılabilirlik
c) Fiziki yapı
d) Örgütsel yapı
e) Bilgilendirme
4) Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamalarının finansman kaynaklarından değildir?
a) Genel vergiler
b) Genel sağlık sigortası
c) Cepten ödeme
d) Informal ödeme
e) Karma model
5) Sağlık hizmetleri sunucularına ürettikleri hizmetin niceliğine ve niteliğine bağlı
olarak yapılan ödemeye …………… yöntemi denir.
6) ‘Hekimlerin mesleki becerileri’ hastanın sağlık hizmetlerinden beklentisini
etkileyen faktörlerden hangisinin içinde yer alır?
a) Bakım kalitesi
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b) Ulaşılabilirlik
c) Fiziki yapı
d) Örgütsel yapı
e) Bilgilendirme
7) Verimliliği arttırmak için …….. ek ödeme yöntemi kullanılır.
8) Aşağıdakilerden hangisi sayesinde faturalama süreçleri için hastane bilgi yönetim
sisteminin önemi daha da artmıştır?
a) MEDULA
b) SGK
c) MHRS
d) HBYS
e) Sağlık NET
9) MEDULA ortamına bildirilmiş olan takiplerin taburculuk bilgilerini iptal etmek
için aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılır?
a) Hasta çıkış iptal
b) Hasta yatış oku
c) Hasta kabul
d) Başvuru takip
e) Update provizyon
10) Barkod sistemlerinin faturalama sürecindeki önemini tartışınız.

Cevaplar
1) a, 2) --, 3) b, 4) d, 5) Prim ödemesi, 6) a, 7) Verime dayalı,8) a,9) a,10) ---
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13. TEŞHİSLE İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG/DRG)-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Teşhisle İlişkili Gruplar Kavramı
13.2. TİG’in Genel Yapısı
13.3. Dünya’da TİG Kullanımı ve Amacı
13.4. Ulusal TİG Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Hasta hakları kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Teşhisle ilişkili gruplar
kavramını tanımlayabilme
TIG’in genel yapısı ve
amacını açıklayabilme
TIG’in dünyada kullanım
lanalarını açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
•

TİG
DRG
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Giriş
1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde sağlık hizmetlerinin kalite denetimi
amacıyla geliştirilmiş olan TIG 1980 yılından itibaren geri ödemelerde de kullanılmaya
başlanmıştır. Amaç, benzer çıktılar veya hizmetler alması beklenen vaka tiplerinin bir
tanımının yapılması ve böylece kıyaslanabilir bilgi üretilmesidir. Dünya'da TİG kullanımı
açısından önde gelen ülkeler, Avustralya, Kanada ve Norveç olarak görülmektedir. Yatan
hastalara yönelik bir ödeme yöntemi olan TİG konusunda ilk çalışmalar 2005 yılında
başlamıştır.
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13.1. Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG/DRG) Kavramı
Teşhisle ilişkili gruplar 1970’li yıllarda, Amerika Birleşik Devletlerinde Yale
Üniversitesi’nde sağlık hizmetlerinin kalite denetimi amacıyla geliştirilmiş bir araç olup 1980
yılından itibaren geri ödemelerde de kullanılmaya başlanan bir vaka sınıflama sistemidir. Yatan
hastalar, belirli verilere göre belirli bir algoritma kullanılarak sınıflanmaktadır. Teşhis ilişkili
grupların oluşturulmasındaki temel amaç, benzer çıktılar veya hizmetler alması beklenen vaka
tiplerinin bir tanımının yapılması ve böylece kıyaslanabilir bilgi üretilmesidir.
Yaklaşım basitçe ifade edilmeye çalışılırsa eğer hastaları benzer sağlık gereksinimlerine
sahip hasta gruplarına kategorize edebilirsek herhangi bir hastaya sağlanan bakımı, gruptaki
diğer bütün hastalara sağlanan bakımla (yani ortalamayla) karşılaştırabiliriz. Her hasta
benzersizdir. Her hastanın bir dizi farklı klinik tanısı, risk faktörü, aile durumu ve çevresi
vardır. Hasta düzeyindeki çeşitlilik neredeyse sonsuzdur. Bu çeşitliliği anlamlandırmak için
bunları benzer koşullar isteyen gruplara ayırmamız gereklidir. Asıl başlangıç noktası, bunların
hastalıklarıdır. Hastayı ana hastalığa (birincil tanıya) göre gruplandırmak ve daha sonra ikincil
durumun varlığına ya da yokluğuna göre alt gruplara ayırmak TİG’lerde kullanılan gruplara
ayırma yaklaşımlarından ilki ve en önemlisidir. Tanı temelinde bu şekilde ayırım yapılıyor olsa
da tanı detay düzeyinde olmasa da yapılan işlemlerin ve hatta hastaların demografik verilerinin
de grupların belirlenmesinde katkıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirlenen bu grupların
içerisine düşen hastaların ortalama maliyetlerinden çıkarak her grup için birer bağıl değer
atanması işlemleri de bu sistemin geri ödeme metodolojisi olarak kullanılmasının basit
açıklamasıdır. Her hastane yatan hastaları için ürettikleri TİG’leri ve bunlara karşılık gelen
bağıl değer miktarları oranında bütçeden pay alacaklardır.
Bağıl değer; Bir DRG’ in maliyetinin, tüm DRG’lerin ortalama maliyetine oranıdır.
Bağıl değer formülünde hem payı hem de paydayı hesaplamak için maliyet verileri gereklidir.

TİG, hastane çıktıları için ürün tanımları sağlamak adına kullanılmaktadır. Hastanelerde
bütçeleme, maliyet ve kalite kontrolünün temellendirilmesi için geliştirilmiştir. 1983’te
Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi (Medicare) için ileriye dönük ödeme sistemi
(prospective payment system-PPS) ne uyarlanmıştır. Bu gruplama çabasının altında hastane
performansını değerlendirme ve ölçülebilir hale getirme isteği vardır. Hastane çıktıları tanı ve
tedavide benzer hizmetleri alan hastalıkları sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Bu şekilde
ürünlere kod verilmiş olacak ve bütçeleme, maliyet ve kalite kontrolüne uygun bir araç
geliştirilmiş olacaktır. TİG, maliyetleri göz önünde tutarak on binlerce tanı ve işlemden
yüzlerce grup oluşturur. Her grubun maliyetlerine göre birer ağırlık (bağıl değer) hesaplar. Bu
bağıl değerler, geri ödemeye konu olacak tutarın hesaplanması için kullanılır. Geri ödeme
yapılırken her vaka, tanıya ya da yapılan işleme göre durumun karmaşıklığı da göz önüne
alınarak belirli bir TİG grubuna yerleştirilir. Vakaların dâhil olduğu gruplara ait bağıl değerler
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toplamı, ödeme katsayısı ile çarpılarak ödenecek rakam belirlenir. TİG, diğer sistemlere göre
önemli avantajlar sunmaktadır. Gruplandırmalarda vakaların karmaşıklığının göz önüne
alınması, hastanelerin zor vakalardan kaçmasının önüne geçer. On binlerce hastalık için ayrı
ayrı uğraşmak yerine yüzlerle ifade edilen gruplar ile çalışmak sağlık sisteminin
yönetilebilirliği açısından ciddi bir avantaj sağlar. Sonuç odaklı bir sistem olması nedeniyle,
hastaların gereksiz yere ve uzun süreli yatırılmasının önüne geçer. Kullanılan kaynaklar ile
ilgili doğrudan bir tasarrufu olmadığı için, maliyetlerin kontrolünün sorumluluğunu hastaneye
bırakır. Bu da kaynakların etkin kullanımı için çok önemli bir etken oluşturur.

13.2. TİG’in Genel Yapısı
Veri Toplama:
Sistemin sağlıklı işlemesi ve değişen koşullara göre düzenlenmesi için sürekli bir veri
akışı sağlanmalıdır. TİG açısından bakıldığında veri gereksinimleri klinik ve mali veriler ile
sınırlıdır. Veri toplama aşamasında bilgi sistemleri ve hastane süreçleri kritik rol oynadığından
modern teknolojilerden faydalanılması gereklidir.
Hasta ve Hastalık Sınıflaması:
TİG grupları, vaka karması olarak da adlandırılan hastanede verilen hizmetlere yönelik
bir sınıflamadır. Majör tanısal grupların oluşturulması ve hastalıkların ve işlemlerin gruplara
ayrılması TİG sisteminin en önemli aşamasıdır. Bu işlem, ülkelerin kendi koşullarına göre
değişebilir. Benzer maliyetli işlem ve tanılar aynı TİG altında toplanır. Kodlarla ifade edilen
klinik verinin karşılaştırılabilir ve standart bir yapıda olması sınıflandırma ve gruplandırmayı
mümkün hale getirmektedir. Her ne kadar oluşturulan grup sayısı, grupların
homojenleştirmesine bağlıysa da mevcut örneklerinde bu sayı 450-1500 arasında
olabilmektedir.
Vaka Karma İndeksi:
orandır.

Bir hastanenin vaka üretimini bir başka hastane ile karşılaştırmayı sağlayan

-

Kompleksliğin ölçülmesidir.

-

Hastaların ne kadar “hasta” olduğunu ölçmenin bir göstergesidir.

Vaka karması terimi, bir hastane ya da birim tarafından tedavi edilen hastaların türü
veya karmasını ifade eder. Hastaların türü veya karmasını belirleyebilmek için sınıflama
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sistemlerine ihtiyaç vardır. En bilinen sınıflama sistemlerinden birisi DRG. Bunun dışında
benzer nitelikte HRG (Healthcare Resource Group), LDF (Austrian Leistungsorien Diagnosen
Fallgruppen), DBC (Diagnosis Treatment Combination) gibi hastalık sınıflama sistemleri de
mevcuttur. DRG, bir hasta yatışının gruplandırılmasıdır. Bu gruplama için aşağıdaki verilere
ihtiyaç bulunmaktadır.

Hastalık tanıları olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından idame ettirilen
International Classification of Disease (ICD) sınıflama sistemi yaygın kabul görmektedir. Bu
sınıflamanın 9. ve 10. sürümleri yaygın olarak kullanılmaktadır. ICD sağlık istatistiklerinin
oluşturulmasına yönelik bir sınıflama olması nedeniyle, geri ödemede genellikle yeterli
değildir. Bu nedenle ülkeler, bu sınıflamada eksik kalan kısımları kendilerine göre
değiştirmektedir. Örneğin Avustralya, kendi idame ettiği ICD-10 AM (ICD 10. sürüm,
Austaralian Modification) olarak adlandırılan sınıflandırmayı kullanmaktadır. Almanya ise
ICD-10 GM (German modification) sınıflamasını kullanmaktadır.
İşlem kodları konusunda yaygın olarak kabul görmüş uluslararası bir standart olmaması
nedeniyle çok daha farklı bir tablo bulunmaktadır. Örneğin ABD, Current Procedural
Terminology (CPT) olarak adlandırılan bir kodlama sistemi kullanırken, Avustralya, Australian
Classification of Health Interventions (ACHI), Almanya Operationen- und Prozedurenschlüssel
(OPS) 301 kodlarını kullanmaktadır.
Maliyetlerin Hesabı:
Geri ödemeler hesaplanırken vakaların maliyetlerine göre de uygun bir sınıflamaya tabi
tutulması gerekmektedir. Sıklıkla kullanılan hizmet birimi maliyetleri yanında, işlem ya da tanı
temelli maliyetlerin de hesaplanması gerekmektedir. TİG bağıl değerleri, genellikle karmaşık
bir süreç ile maliyet verilerinin istatistiksel analizleri sonucunda elde edilir. Yıllık ya da 6 aylık
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gibi belirli aralıklarla bu hesaplamalar tekrarlanmalı ve gruplama mantığı değişen şartlara göre
tekrar gözden geçirilmelidir.
Geri Ödeme:
Geri ödemede grup bağıl değerleri kadar sağlık kurumlarının maliyetlerine etki eden
faktörler de göz önüne alınarak bazı oranlar belirlenmektedir. Bu noktada, hastaların tanıları ve
uygulanan işlemler göz önüne alınarak vaka için uygun TİG’lerin seçilmesi ve geri ödemelerin
bu TİG bağıl değerleri üzerinden yapılması için ulusal olarak belirlenmiş bir gruplama
algoritmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

13.3. Dünya’da TİG Kullanımı ve Amacı
TİG sistemi Amerika Birleşik Devletleri - Yale Üniversitesi kaynaklı olmasına rağmen
zamanla bu alanda diğer ülkeler ön plana çıkmıştır. Dünya'da TİG kullanımı açısından önde
gelen ülkeler, Avustralya, Kanada ve Norveç olarak görülmektedir. OECD'nin 29 üye ülkeyi
yaşam süresi beklentisine göre sıraladığı indekse göre ilk 5 ülke sırasıyla; Avustralya, İsviçre,
Kore, Japonya ve İzlanda'dır. Türkiye bu sıralamada 11. sıradadır. Avustralya'nın TİG
bakımında önde gelen ülkelerden birisi olması ve OECD indeksinde de ilk sırada olması
arasındaki ilişki incelemeye değerdir. Avustralya'nın kendi TİG sistemini yaygınlaştırdığı
ülkeler: Bosna-Hersek, Bulgaristan, İrlanda, Makedonya, Moldova, Karadağ, Yeni Zelanda,
Filipinler, Katar Devleti, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovenya'dır. Son zamanlarda
TİG sistemini uygulayış açısından diğer ülkelere göre farklılıklar gösteren Almanya'nın ise
kendine özelleştirdiği sistemini kısa sürede yaygınlaştırdığı ülkeler ise İsviçre, Güney Kıbrıs
Rum Kesimi ve Slovakya'dır. Son on yıllık dönemde sağlık hizmetlerinin artan hasta dolaşımı
karşısında Avrupa çapında yayılması, Avrupa’daki ulusal geri ödeme sistemleri üzerinde baskı
oluşmuştur. Avrupa çapında ortak bir geri ödeme mekanizmasının oluşturulması gerekli hale
gelmiştir. Bu nedenle Euro-DRG oluşturulması çalışmaları başlamış 2012 yılında bu çalışma
bitirilerek sonuçlar paylaşılmıştır.
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Şekil: TİG Kullanan Ülkeler

Dünya'da TİG sistemini veya geri ödeme sistemlerini yürüten kuruluşlar olarak sağlık
bakanlıkları, diğer devlet kurumlarına ve bağımsız yapılara rastlanmaktadır. Sağlıkta geri
ödeme, kamu hastaneleri, özel hastaneler, devlete ait sigorta kurumları ve özel sigorta
şirketlerini ilgilendiren bir konu olduğundan bağımsız bir organizasyon tarafından yönetilmesi
ve yürütülmesi yerinde olacaktır. Örneğin, Almanya’da TİG sisteminin işletilmesinden ve
devamlılığından TİG Enstitüsü (InEK GmbH – Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus)
sorumludur. Enstitü Almanya Sağlık Bakanlığından bağımsız bir yapılanmaya gitmiştir.
Yürütmesi %50 kamu, özel ve üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu hastane birlikleri
tarafından, %50 devlet ve özel sigorta şirketleri birlikleri tarafından yapılmaktadır.
Dünya örnekleri incelendiğinde gruplama algoritmalarının merkezi olarak tek yerde
veya hastanelerde merkezden bağımsız olarak çalıştığı görülmektedir. Gruplama algoritmasının
merkezi olarak çalışmasının avantajı, kontrolün ve güncellemelerin merkezi olarak tek yerden
sürdürülmesi; dezavantajı ise sağlık kuruluşlarının işlerini yürütebilmesi için merkeze
bağımlılıklarının olmasıdır. Algoritmanın merkezden bağımsız olarak çalışmasına örnek olarak
Almanya verilebilir. Almanya’da 10 adet firma TİG Enstitüsü tarafından akredite edilmiştir ve
gruplama algoritması hastanelere ayrı ayrı satılmaktadır. Satılan gruplama algoritmaları,
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ile entegre şekilde çalışmaktadır. Sistemin merkezi şekilde
çalışıp çalışmaması tercihi genel olarak TİG sisteminin kullanım amacının faturalandırma veya
bütçelendirme aracı olmasına göre yapılmaktadır. Birçok ülke yıllık sağlık harcamaları
bütçesini oluştururken geçmiş yıllardaki TİG istatistiklerini dikkate almaktadır ve ödeme sınırı
yılın başında belirlenmektedir. Böylece TİG sistemi bütçelendirme sistemi olarak hizmet
vermektedir. Ancak Almanya’da, hastaneler kendi bünyelerinde çalışan gruplayıcı yazılımları
üzerinden faturalarını kesmektedir ve belirli periyodlarda ödemelerini faturadaki tutar
üzerinden almaktadır. Böylece TİG sistemi faturalandırma sistemi olarak kullanılmaktadır. TİG
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sisteminin faturalandırma amaçlı kullanılmasının şeffaflığa katkısı olduğu düşünülmektedir.
Faturalandırma veya bütçelendirme tercihi sistemin alındığı ülkeyle bağımsızdır. Bu karar
sistemin amacına göre verilebilir. Örneğin, İsviçre TİG sistemini Almanya’dan 35 satın
almasına rağmen bütçelendirme amaçlı olarak kullanmaktadır.
Almanya yakın zamanda TİG sistemine geçiş aşamalarını tamamlamıştır. TİG sistemini
uygulama açısından diğer ülkelere göre farklılıklar göstermektedir ve 3 ülkeye kendi sistemini
satmıştır. Bu nedenle Almanya örneği ve geçiş aşamaları örnek olarak incelenmiştir.
Almanya’da her yıl mart ayında verilerine güvenilen ve toplam hasta sayısının %25’ine (4,5
milyon veri) hizmet veren hastanelerden hastaneler tarafından üretilen gerçek maliyetler de
alınmaktadır. Bu veriler mayıs ayı sonuna kadar hastanelerle görüşülerek iyileştirilmekte ve
kalite elemeleri yapılmaktadır (%60’ı elemeyi geçmektedir.). Ortaya çıkan sonuçlara göre TİG
Enstitüsü tarafından ödemeler değiştirilmekte yeni gruplar oluşturulmaktadır. Tüm paydaşlarla
6 haftalık ortak çalışma sonrasında mutabakat sağlanarak ocak ayında yeni TİG’ler ve ödemeler
devreye alınmaktadır. Alman sisteminde, hastane katsayısı bulunmamaktadır. 3. basamak
sağlık kuruluşları, daha komplike vakalarla ilgilendiği ve yıllık olarak hasta dağılımları ile
maliyetler iyi hesaplanarak gerektiğinde yeni gruplar oluşturulduğundan ve grupların ödemeleri
değiştirildiğinden zarar etmemektedirler. %100 hasta kapsaması sağlanmaktadır. Tüm hastane
çeşitleri (kamu, özel, üniversite), tüm sigorta kuruluşları (devlet ve özel) ve tüm çalışan tipleri
(işçi, memur, esnaf) TİG sistemine dâhildir. Her hasta için gittiği hastaneden ve yararlandığı
sigorta çeşidinden bağımsız olarak aynı hastalığa aynı ücret ödenmektedir. Kalite TİG
Enstitüsü’nden bağımsız kuruluşlar tarafından sürekli kontrol edilmekte Almanya Sağlık
Bakanlığı kaliteyi sağlamak için mevzuatı oluşturmaktadır. Bütün hastaneler 2 yılda bir
medikal kalite raporları yayınlamaktadır. Kaliteyi sağlayan bir diğer husus da vatandaşların
hastaneler hakkındaki görüşlerini kendi aralarında paylaşmalarıdır. On yıl içinde Almanya'da
bu sistemle pozitif gelişmeleri gözlenmiştir. Almanya’da yedi yıllık bir geçiş dönemi
yaşanmıştır. Sistemin test edilmesi, yazılım altyapısının geliştirilmesi ve kullanım kitaplarının
hazırlanarak eğitimlerin verilmesi için 2 yıllık geçiş aşaması yaşanmıştır.
Dünyada TİG’lerin çeşitli kullanım alanları mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
-

Klinik faaliyetlerin ölçülmesi

-

Hastanede klinik ve finansal kararların verilmesi

-

Hastane içi ve hastaneler arası bakım kalitesi karşılaştırmaları

- Klinik rehberler, protokoller ve sürekli kalite gelişimi projeleri için destek
sağlaması
-

Veri ve tanımlama standartlarının oluşturulması

-

TİG’e dayalı bütçeleme modellerinde maliyetlerin etkili bir şekilde takip edilmesi
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TİG; sistematik, anlamlı klinik veri toplar. TİG’de amaç;
-

Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak

-

Yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek

-

Sağlık insan gücü planlaması yapmak

-

Planlama ve araştırmalara ışık tutmak

-

TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak

-

Hastane yönetim aracı olarak kullanmak

13.4. Ulusal TIG Sistemi
Yatan hastalara yönelik bir ödeme yöntemi olan TİG konusunda 2005 yılında başlayan
bir proje ile ülkemizde ilk çalışmalar başlamıştır. Bu proje 2009 Kasım ayı itibarı ile
sonuçlanmıştır. TİG çalışması, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi (HUAP) olarak da
adlandırılan bu projenin alt çalışma başlıklarından sadece birisidir. Bu süreçte oluşan
birikimler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Teşhis İlişkili Gruplar Şubesi’nin oluşturulması ile
değerlendirilmeye başlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yeni yapılanması ile birlikte Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında TİG Daire Başkanlığı kurulmuştur. Türkiye’de ulusal TİG
Sistemine geçiş sürecinde aşağıdaki konulara dikkat edilmiştir.
• Madde 1: İş Hedeflerinin Belirlenmesi: TİG Sistemine geçiş için amaçlar ve iş
hedefleri tespit edilmeli ve bu hedeflere ulaşmak için sağlık politikaları (mevzuat, vb.)
geliştirilmelidir.
• Madde 2: Başarılı Uygulamaların İncelenmesi: Dünyada TİG sistemini başarılı ile
uygulayan ülke örnekleri mutlaka incelenmelidir.
• Madde 3: Paydaşların Tespiti: TİG Sistemi paydaşları tespit edilmelidir. T.C. Sağlık
Bakanlığı birimlerinin yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer paydaşlar ile görüşülerek
ihtiyaç analizleri yapılmalıdır.
• Madde 4: Disiplinler Arası Yaklaşım: Hem sisteme geçiş aşamalarında hem de
sistemin işletim süreçlerinde Proje ekiplerinde ve ilgili komitelerde ve kurullarda farklı
disiplinlerden uzmanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen alanlardan uzmanlar ve
danışmanlar mutlaka görev almalıdır:
- Tıp Alanından Uzmanlar: Tıbbi işlemlerin ve tanıların üzerinde çalışıldığı için,
özellikle hasta ve hastalık sınıflama aşamasında alan uzmanı olarak katkı verebilecek branş
uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır.

243

- Maliyet Uzmanları: Hizmet birimi maliyetleri, işlem temelli maliyetler ve bu
maliyetleri oluşturan faktörlerin belirlenerek buna göre benzer tanı ve işlemlerin
gruplandırılmasında maliyet uzmanlarının geliştireceği yöntemler kullanılmalıdır.
- Sosyal Güvenlik Uzmanları: Sağlık harcamalarının yapıldığı bütçe ile ilgili işlemler
hakkında sosyal güvenlik uzmanlarına başvurulmalıdır.
- İstatistik Uzmanları: Verilerin doğru yöntemler ile analizi için özellikle malî veriler
üzerinde çalışabilecek istatistik uzmanları gerekmektedir.
- Sağlık Bilişimi Uzmanları: Verinin doğru ve sürekli toplanması için bilgi sistemlerinin
sunduğu olanaklardan yararlanılmalıdır. Etkin ve etkili şekilde sağlık verisinin toplanması için
model geliştirilmesi amacıyla sağlık bilişimcilerine ihtiyaç vardır.
• Madde 5: Veri Kalitesi Çalışmaları: Gruplandırmaya, ödemelere ve
değerlendirmelere esas olan verinin kalitesi büyük önem taşır. Veri kalitesi için hedefler
belirlenmeli ve ardından bu hedeflere ulaşmak için ilgili politikalar ve süreçler oluşturulmalıdır.
Denetimler planlanmalıdır. Kodlama kalitesi de bu kapsamda ele alınmalıdır.
• Madde 6: Ülke İhtiyaçlarının Karşılanması: Ulusal bir TİG Sisteminin
sürdürülebilir olması için ihtiyaçlar bazında ulusal tanı kodları ve ulusal gruplar belirlenmelidir.
Sistemin hassas bir bileşeni olan Gruplayıcı (Grouper) yazılımda bulunan algoritmalar analiz
edilmeli ve değişen tanılar ve gruplarla birlikte revize edilmelidir.
• Madde 7: Sistem İşletimi: Ulusal TİG Sisteminin işletimi için gereken insan
kaynakları ile sürdürülebilir ve yönetilebilir bir yapılanma sağlanmalıdır. Bu yapılanma, ilgi
çatışmalarına izin vermeyecek şekilde akademik çalışmaları da takip eden bağımsız ve şeffaf
bir kurum olarak tasarlanmalıdır. Kurulacak komiteler ve çalışma grupları, bağıl değerleri, tanı
setlerini, grupları ve katsayıları belirli aralıklarla gözden geçirmeli ve ulusal sağlık
politikalarını esas alarak bilimsel esaslara göre sistematik şekilde revize etmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde teşhisle ilişkili gruplar kavramı, amacı, özellikleri, dünya uygulamaları ve
ulusal TİG sistemi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) TİG ………………..sistemidir.
2) TİG’in ilk kullanım alanı nedir?
a) Kalite denetimi
b) Hasta kabul
c) İstatistik
d) Faturalama
e) Muhasebe
3) TİG’in başlangıç noktası nedir?
a) Hastalık
b) Tedavi yöntemi
c) Maliyet
d) Sigorta durumu
e) Anamnez
4) Bir DRG’ in maliyetinin, tüm DRG’lerin ortalama maliyetine orana ne ad verilir?
a) Bağıl değer
b) Kök maliyet
c) Klinik maliyet
d) Net değer
e) Ortalama maliyet
5) TİG’in avantajları nelerdir, yazınız.
6) Bir hastanenin vaka üretimini bir başka hastane ile karşılaştırmayı sağlayan orana
ne ad verilir?
a) Hasta sayısı
b) Devir oranı
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c)

Vaka karma indeksi

d) Bağıl değer
e) Değişim indeksi
7) TİG ilk olarak hangi ülkede geliştirilmiştir?
a) İngiltere
b) ABD
c) Almanya
d) Kanada
e) Norveç
8) TİG’in kullanım alanlarını sıralayınız.
9) Türkiye’de TİG projesi hangi yıl başlanmıştır?
a) 2005
b) 2007
c) 2009
d) 2010
e) 2011
10) TİG; sistematik, anlamlı ……………. toplar.

Cevaplar
1) vaka sınıflama, 2) a, 3) a, 4) a, 5) --, 6) c, 7) b, 8) --, 9) a, 10) klinik veri
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14. TEŞHİSLE İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG/DRG)-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Türkiye’de Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG/DRG) Çalışması
14.2. Hastanelerde TIG Uygulaması
14.3. Kodlama Aşamaları
14.4. Elektronik Ortamda TIG Kullanımı
14.5. TIG Oluşumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Türkiye’de TIG
çalışmalarını açıklayabilme
Hastanelerde TIG uygulama
süreçlerini açıklayabilme
TIG kodu oluşturma sürecini
kavrayabilme
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Anahtar Kavramlar
•
•

TİG
DRG
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Giriş
2005 yılında Avustralya modeli baz alınarak başlatılan vaka karması sistemi
çalışmalarının önderliğini Türkiye’de Sağlık Bakanlığı yapmaktadır. DRG Klinik Veri Giriş
programı hasta düzeyinde gerekli medikal ve finansal verilerin mümkün olduğunca hızlı, doğru
ve güvenli bir şekilde toplanması, hasta bazında DRG’lerin otomatik oluşturulması ve de
sonrasında gerekli analizlerin yapılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. DRG Klinik Veri Girişi
internet üzerinden çalışan bir sistemdir. Hastanelerde bu işin temel unsurları hasta
dosyalarındaki tıbbi veriyi oluşturan hekimler, verileri kodlara çevirecek olan klinik
kodlamacılar TİG‘den sorumlu hastane yöneticileridir.
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14.1. Türkiye’de Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG/DRG) Çalışması
Vaka karması sistemi çalışmaları önderliğini Türkiye’de Sağlık Bakanlığı yapmaktadır.
Bu çalışmalara 2005 yılında Avustralya modeli baz alınarak başlanmıştır. Üniversite, özel
sektör ve resmi temsilcilerle ortak çalışmalar sürdürülmüştür. 2009 yılında bu konu ile ilgili
gerekli çalışmaları yapacak birim Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
bağlı bir ‘şube olarak’ kurulmuştur. Bakanlık organizasyon yapısındaki değişiklikler nedeni ile
2012 yılında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında ‘Daire Başkanlığı’ haline getirilmiştir.
Toplanan veriler ilk olarak Bakanlık Global bütçesi devlet hastanelerine dağıtılırken
kullanılmıştır.
DRG Klinik Veri Giriş Programı hasta düzeyinde gerekli medikal ve finansal verilerin
mümkün olduğunca hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde toplanması, hasta bazında DRG’lerin
otomatik oluşturulması ve de sonrasında gerekli analizlerin yapılabilmesi amacıyla
geliştirilmiştir. DRG Klinik Veri Girişi internet üzerinden çalışan bir sistemdir.
Klinik kodlama biriminde üretilen ve hastanın klinik seyrini gösteren ICD 10 AM
(Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması 10. Versiyon Avustralya Uyarlaması) kodları veri
tabanına DRG Klinik Veri Giriş programı aracılığı ile gönderilmektedir. Hastane Bilgi
Sisteminde yer alan hastaya ait demografi ve maliyet verileri alınarak XML dosyası aracılığı ile
DRG Klinik Veri Giriş Programına entegre edilmektedir. Programa kaydı yapılan her hasta için
gruplama programı aracılığı ile nihai DRG oluşturulmaktadır.
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Mali veriler, ülkelerin muhasebe standartlarına göre şekillenen bir yapıda
incelenmektedir. Türkiye’de Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)’ne geçilmesinden bu yana
standartlar oluşturulmuştur. Yönetim muhasebesi için ise temel kurallar belli olmakla birlikte
genelde inisiyatif yönetim muhasebesi uygulayan kurumlara bırakılmıştır. Sağlık işletmeleri
diğer işletme tiplerinden farklılıkları göz önünde bulunularak irdelenmeli ve uygulamalar buna
göre geliştirilmelidir. Klinik maliyetlendirme, maliyet muhasebesi yöntemleri ile ünite bazında
oluşturulan maliyetlerin klinik veriler ile birleştirilmesidir. Klinik veriler açısından ülkeler
farklı sınıflandırma sistemlerini kullanabilirler ve buna göre bir yönetim sistemi içerisinde
karar destek aracı oluşturmaktadırlar. Gelişmiş sağlık sistemlerinde ülkeler kendi tanı ve
prosedür kod sınıflamalarını kullanmaktadır. Örneğin Avustralya’da ICD 10 AM (Hastalıkların
Uluslararası Sınıflandırılması 10. Versiyon Avustralya Uyarlaması) ve ACHI (Avustralya
Sağlık İşlemleri Sınıflandırması) gibi. Bu kodlama standartlarına göre de farklı gruplamalar
oluşturulmaktadır: AR-DRG (DRG Avustralya Uyarlaması) gibi. Türkiye’de hastalık
gruplamaları için bir çalışma olmadığı için ICD 10 AM ve ACHI üzerinden oluşturulan ARDRG kullanılmaktadır. Mali veriler açısından ise ülkeler genel kabul görmüş maliyet
muhasebesi standartları kullanmaktadırlar. Türkiye’de bu tür çalışmaları 2005 yılında
başlatılmıştır.
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14.2. Hastanelerde TİG Uygulaması
Hastanelerde bu işin temel unsurları hasta dosyalarındaki tıbbi veriyi oluşturan
hekimler, bu verileri kodlara çevirecek olan klinik kodlamacılar ve TİG ‘den sorumlu hastane
yöneticileridir.
Klinik Kodlayıcı:
- Klinik kodlama klinik faaliyetlerin bir ürünüdür. Dolayısıyla tıbbi terminoloji
bilmeyi, hasta dosyasındaki tıbbi dokümanları incelemeyi gerektiren bir iştir.
- Kodlamacılar sağlık alanında eğitim almış, ağırlıklı olarak sağlık bilimleri (Tıbbi
Sekreter, Tıbbi Teknolog, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru vb.) alt yapısı olan ve hastane
bünyesinde çalışan personellerdir.
- Klinik kodlamacılar hastalık süreçlerini bilen, incelemeler ve tedavi süreçlerine
hâkim, tıbbi kayıtların içeriğini çözümleyebilen, sınıflama sisteminin yapısı ve kurallarına
yönelik kodlama eğitimi almış, tıbbi kayıtların dikkatli bir şekilde değerlendirmesini yapabilen
ve neyin kodlanması gerektiği konusunda karar verebilen, verilerin elektronik ortamlara
taşınması gereğince bilgisayar hâkimiyeti olan kişilerdir.
- Klinik kodlamacılar için hastanelerde özel bir oda, internet erişimi olan bilgisayar,
dış hata açık telefon imkânı sağlanmalıdır. Kodlamacıların bir arada etkileşim içerisinde
olmaları gerekir. Bu nedenle klinik kodlama dışında başka işlerde görevlendirilmeleri uygun
değildir.
Hekimler:
- Tam ve doğru dokümantasyonun hazırlanması, hatasız kodlamanın yapılması, tanı
ve işlemlerin raporlanmasının gerçekleştirilmesi için hekimler ile klinik kodlamacıların ortak
çaba göstermesi temel önem arz eder.
- Ana tanı başta olmak üzere doğru tanı ve işlemleri kaydetme sorumluluğu klinik
kodlamacıya değil, hekimlere aittir.
- Hekimlerimiz kendi uzmanlık branşlarına uygun tanı ve işlemler için e-kitaptan
ilgili kısımları incelemelidir.
- Ana tanı ve ek tanı ayrımını yapmalı, tanıları anlaşılır şekilde dokümante etmelidir.
(Tanımlanmamış, tipi belli olmayan, etken ajanı belirsiz, yatış epizodu ile bağlantısı olmayan,
tanılar kullanılmamalı.).
- Ana tanı ile ilişkili cerrahi veya diğer işlemleri okunaklı, anlaşılır olarak ifade
etmelidir. (Tıbbi terimlerin yoğun olarak bulunduğu ameliyat notlarını kodlanacak şekilde
işlemlerin karşılığı olan terimlere dokümante etmeli, diğer işlemleri de kodlanacak düzeyde
anlaşılır halde ifade etmeli)
258

-

Yapılan diğer işlemlere uygun tanıları atamalı.

- Kayıtlarda çelişki olması veya hastanın durumunu açıklayacak yeterli bilgi
olmaması durumunda kodlamacılar ilgili hekimden gerekli bilgileri alabilir. Bu yapılamazsa
klinik dokümantasyonunun yeterli olmadığı ve bunun hastanenin yatan hasta verileri üzerinde
doğurduğu etki hastane yönetimine bildirilmelidir.
- Tüm bu gereklilikler ışığında klinik kodlamacıların işlerini daha doğru ve kolay
şekilde yapabilmeleri için hekimlerin hasta dosyalarının kapak sayfasına e-Kitap ile uyumlu
ana tanı, ek tanı/tanıları ve işlemleri yazarak dosyayı TİG birimine ulaştırması gerekmektedir.
Hastane Yöneticileri:
- Klinik kodlama taburcu sonrası gerçek zamanlı veri toplanmasını gerektiren
dinamik bir süreçtir. Bu nedenle hasta dosyalarının (elektronik veya kâğıt ortamında
oluşturulan) gecikmeden kodlamacıların önüne gelmesi bu konuda aksaklıkların olmaması için
yöneticilerin gerekli düzenlemeyi yapmaları gerekir.
- Klinik kodlamacıların ayrı bir odası olmalıdır. Her kodlamacı için bir bilgisayar,
internet hizmeti sağlanmalıdır. Bilgilerin güvenliğinin sağlanması açısından bu bilgisayarlarda
yazılımsal ve donanımsal güvenliklerin de sağlanması gereklidir. Kodlamacıların odasında
vadamecum, tıbbi terimler sözlüğü bulunmalıdır. Kodlamacıların gerektiğinde Bakanlık
Merkez Teşkilatına ulaşabilmelerini veya en azından hasta servislerinden hasta bilgisi
sorgulamayı sağlayacak telefonları olmalıdır.
- Bir kodlamacı tarafından başlangıçta günde 30-35 taburcu dosyasının, tecrübe
kazandıkça 50-60 dosyanın kodlanması idealdir. Taburcu sayısının çok olduğu hastanelerde,
klinik kodlamacıların iş yükünün adil dağılmasını sağlayacak gerekli personel istidamı
yapılmalıdır.
- İş yoğunluğu ve kaliteli veri gönderilmesi için klinik kodlamacıların tam gün bu
işte çalışması gereklidir. Başka işlerde çalıştırılmaları hastanelerin veri yollamalarında
gecikmeye, aksaklıklara neden olup veri kalitesini etkileyecektir.
- Yeni istihdam edilen klinik kodlamacıların Bakanlık merkezince düzenlenen
eğitimlere katılımları için gereken düzenlemeler yapılmalıdır.
- Klinik kodlama eğitimi almış bir personelin görev yeri değişikliği durumunda yeni
görev yerinde TİG biriminde çalışmasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu
değişimler zaman geçirilmeden TİG Merkez Teknik Birimine bildirilmelidir.

14.3. Kodlama Aşamaları
Klinik kodlama süreci hastanın taburcu olması ve hasta dosyasının klinik kodlama
birimine gelmesiyle başlar ve iki aşamada gerçekleşir:
259

1. Kodlanacak verileri bulmak için hasta dosyasının incelenmesi
2. Kodlanacak verilerin e-kitaptan bulunması
Birinci aşamada; tıbbi kayıtlar hangi durumların kodlanacağını belirlemek için analiz
edilir. Kayıtlardan hastanın yaşı, cinsiyeti, taburcu tarihi vb. bilgileri kontrol edilir. Hastanın
epikrizi, ameliyat raporları, gözlem notları, radyoloji raporları, laboratuvar sonuçları,
konsültasyon raporları, patoloji raporu vb. temel kayıtları incelenerek hastaneye yatış nedeni,
hastanın öyküsü, fiziksel muayene bulguları, tanıları, hastaya uygulanan işlemler,
komorbiditeleri, komplikasyonları belirlenir. ICD-10-AM kodlama standartları çerçevesinde
hangi durumun/durumların kodlanacağına karar verilir. Ana tanı ve ek tanıların belirlenmesi
için bu son derece önemlidir. Ana tanı ve ek tanı ayrımı doğru kodlamanın yapılması ve
kodların uygun TİG’lere yerleşmesi açısından son derece önemlidir.
Ana tanı, hastanın hastanede olmasına neden olan, inceleme sonrasında konulan hastalık
tanısıdır.
- Hasta belirli semptomlarla yatırılır, fakat ana tanı çalışma veya inceleme sonrasında
keşfedilir. Semptoma neden olan hastalık ana tanı olarak kodlanır. Semptomun kodlanmasına
gerek yoktur.
- Hasta belirli semptom\semptomlarla yatırılır, söz konusu durum tedavi edilir ve
ancak bu durumun sebebi bulunamazsa bu semptom ana tanı olarak kodlanır.
- Hasta bir semptom ile yatırılır, yatışı sırasında semptomun esas nedeni bilinir ve bu
durum tedavi edilirse ana tanı semptom olur semptomun nedeni ise ek tanı olarak kodlanır.
Ek tanı, ana tanı ile birlikte seyreden hastanın hastanede bulunduğu sırada ortaya çıkan
veya hastaneye başvurduğu sırada var olan bir durum veya şikâyet olarak tanımlanır. Ek tanılar
vakaların TİG’lere atanmasını etkileyen faktörlerden biridir. Ek tanılar ek terapötik tedavi ve
tanısal işlemler gerektirdiğinden artan hasta bakımı ve maliyetine neden olup hastanede yatış
süresini uzatacağından mutlaka kodlanması gerekir. Ek tanılar ana tanının nedenini belirtmek,
klinik durumu daha iyi ifade etmek için kullanılır. Şimdiki yatışı ile ilgili olmayan, önceki
hastane yatışında tedavi edilen ve artık bulunmayan geçmişteki durumlar kodlanmamalıdır. Bu
durumların kodlanması ancak şimdiki yatışın nedenlerinden biri olmaları durumunda söz
konusudur. Bu durumlar genellikle sekeller, bir önceki cerrahinin geç komplikasyonunun
ortaya çıkması durumu gibi durumlardır. İlaçla kontrol altında hastalığı olan ve yatış sırasında
değişmeyen kronik durumlar kodlanmamalıdır. Örneğin hipertansiyon, KOAH vs. Ancak
tedavi sırasında ilaç değiştirilir veya ilaçlarında bir düzenleme yapılırsa kodlanmalıdır.
Ek tanı kriterlerini yerine getirmese de kodlanacak tanılar:


Günlük endoskopi için teşhis seçimi



HIV/AIDS
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Viral hepatit



Diabetes mellitus ve bozulmuş glukoz regülasyonu



Uyuşturucu, alkol ve tütün kullanımına bağlı bozukluklar



Kuadripleji ve parapleji, travmatik olmayan



Kalp pilleri



Doğumun sonucu



Hamilelik süresi



Gebeliği komplike eden durumlar



Postpartum durumu veya komplikasyonu



Streptokokal grub B enfeksiyonu/gebelikte taşıyıcı



Spesifik bozukluk taraması



Kişisel öykü



Spesifik bozukluklar için takip muayeneleri

İkinci aşama kodlanacak durumların sistemden bulunarak kodların atanmasıdır. Bu
aşamada şu adımlar izlenir: Tanı ve işlemler için alfabetik indeksin uygun kısmına başvurulur.
Tüm açıklayıcı, yönlendirici notlar okunur ve en uygun kod/kodlar belirlenir. Kontrol etmek
amacıyla tablo listesinden kod/ kodlar kontrol edilir. Tablo listede bulunan açıklayıcı notlar
okunur, kod/kodlar atanır. Kodlayıcı, atanan bu kodların hastanın tıbbi durumunu tam olarak
ifade ettiğinden emin olmalıdır. Elde edilen kodlar aşağıda verilen sırada düzenlenir.
Tanılar:
• Ana tanı
• Ana tanının altında yatan nedenler
• Birlikte bulunan o yatışı ilgilendiren veya yatış sırasında tedavi edilen durumlar
• Ek tanılar
İşlemler:
• Ana tanı tedavisi için gerçekleştirilen işlemler
• Ek tanı tedavisi için gerçekleştirilen işlemler
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• Ana tanı ile ilişkili tanısal amaçlı işlemler
• Ek tanı ile ilişkili tanısal amaçlı işlemler
Ana tanı örneği:
Örnek: Hasta baş ağrısı ile geliyor. Ağrının etiyolojisini bulmak için yatırılıyor. Yapılan
tetkikler sonucu beyin tümörü çıkıyor.
Ana tanı: Beyin tümörü
Ek tanı: Yok
Ek tanı örneği:
Örnek: Hastaneye femur kırığı için başvuran hasta ortopedi bölümünde yatışı sırasında
miyokard enfarktüsü geçirmiş. Kardiyoloji bölümünde miyokard enfarktüsü için yoğun tedavi
almış.
Ana tanı: Femur kırığı
Ek tanı: Myokard enfarktüsü

14.4. Elektronik ortamda TİG Kullanımı
Hasta Demografik Bilgileri Bölümü: Bu bölüm hastaya ait demografik bilgilerinin
girildiği veri bölümüdür. Bu veri bölümü hastane bilgi sistemi olan hastanelerde XML aracılığı
ile sistemden alınarak otomatik olarak oluşturulmaktadır. İstenildiğinde programdan elle veri
girişine de olanak tanımaktadır. Ancak XML üzerinden otomatik olarak alınan bu verilerin
doğruluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Aksi takdirde kimlik nosu, doğum tarihi vs.
hatası gelişebilir. Bu düzeltme çalışmaları özellikle bebek verisi girilirken önemlidir.

Hasta Tanı ve İşlem Kodları Bölümü: Bu bölümde ICD-10 AM kodlama sistemi
kullanılarak elde edilen hastalara ait tanı kodları, morfoloji kodları ve işlem (ACHI) kodları
girilmektedir. Üretilen kodlar hastanenin kodlama ekibi tarafından TİG Klinik Veri Giriş
Programına girilmektedir.
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Tanı Kodu:

İşlem Kodu:

Hasta Yatış Bilgileri Bölümü: Bu bölümde hastalara ait yatış, transfer ve taburcu
bilgileri, hasta bebek ise yatış ağırlığı bilgileri girilmektedir. Bu veriler hastane bilgi
sisteminden XML aracılığı ile otomatik olarak aktarılmakta, gerektiğinde elle veri girişi de
yapılabilmektedir. Ancak XML üzerinden otomatik olarak alınan bu verinin mutlaka kontrol
edilmesi gerekir.

BBaG ve İBaG Ekranı: Veri giriş ara yüzündeki BBaG butonu tıklanarak Web tabanlı
BBaG ve İBaG veri giriş kısmına ulaşılır. BBaG Branş Bazlı Ayaktan Gruplama olup
polikliniklere karşılık gelir. Haftalık olarak poliklinik sayıları girilir. Yatış ve taburcu işlemi
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yapılmadan hastanın geceyi hastanede geçirmediği 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan,
günübirlik tedavi kapsamındaki bazı işlemler için BBaG’de olduğu gibi haftalık veri girişi
yapılır. Bu işlemler “Günü birlik işlem bazlı ayaktan gruplama” (İBaG) olarak haftalık seans
sayısı girilerek kodlanır. İBaG kapsamında fizik tedavi, hemodiyaliz, kemoterapi, radyoterapi,
tomoterapi, ESWL, sünnet, evde bakım hizmetleri kodlanır.

BBaG:

İBaG:
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14.5. TİG Oluşumu
TIG oluşum süreci 4 başlık altında toplanır. ÖN DEĞERLENDİRME aşamasında;
veriler toplanıp detaylı olarak incelenir. Burada temel veri kaynağı hasta dosyasıdır. Ancak
hasta dosyası incelenirken yalnızca epikriz değil tüm kaynaklara bakılmalıdır. Kodlama
yapılacak dosyanın tüm verileri toplandıktan sonra klinik kodlamacının önüne gelmeli ve klinik
kodlama süreci dosya üzerinden gerçekleştirilmelidir. Hastanın cinsiyeti, yaşı, kalış süresi, yatış
şekli, yoğun bakımda kaldığı gün sayısı, izinli gün sayısı gibi veriler TIG oluşumu için
önemlidir. Bunun yanı sıra klinik verilere ait ana tanı ve ek tanılar tespit edilerek kodlamaya
hazır hale getirilmelidir. Ön değerlendirme aşaması klinik kodlama basamağı olarak
tanımlanmaktadır ve hataların en sık görüldüğü ve insan müdahalesine en açık yer olması
nedeniyle klinik kodlamacının dikkatli olması gereken bir bölümdür. İkinci aşaması MTS
ATAMASI’dır. Bu bölümde veri giriş programı üzerinden işlemler gerçekleştirilir. Hastanın
hastanede kalmasının esas nedeni olan ana tanı program üzerinden girilir. Ana tanı
sınıflamadan sonra majör tanı sınıflaması gerçekleştirilir. 25 farklı MTS’ye atama olmaktadır.
MTS Atamaları
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MTS atamasının ardından ALAN ATAMASI gerçekleştirilmektedir. Mevcut tanılara ya
da hastada tespit edilen diğer durumlara yönelik yapılan işlem türüne göre alan ataması
yapılmaktadır. TIG kodlama yapısından 3 farklı alan bulunmaktadır.

Dâhili alan; iç organların tedavisine yönelik olan dâhili branşları ifade eden TİG’lerdir.
Cerrahi alan ameliyat işlemlerini ifade eder. Diğer alan ise aynı gün yapılan ameliyathanede
gerçekleştirilen işlemlerin yer almadığı, basit müdahaleleri ifade eder. Son aşama ise TİG’in
oluşumudur. Sistem tarafından otomatik olarak atanır. Oluşan her TİG’in genel kod yapısı
aşağıdaki şekildedir:
İlk bölüm: Harftir ve MTS grubunu gösterir.
İkinci bölüm: TİG’in hangi alana ait olduğunu gösterir. 01-99 arasında değişen
rakamdan oluşur.
Üçüncü bölüm: kaynak kullanım derecesini gösterir. A,B,C,D ve Z olarak harflerden
oluşur. A,B,C,D kaynak kullanımının daha çok olandan az olana doğru değiştiğini gösterirken
Z tek olduğunu ve kaynak kullanımına göre ayrım olmadığını gösterir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde TİG uygulamalarının ülkemizdeki örnekleri, TİG kodu oluşturma aşamaları,
hastanelerde TİG uygulamaları hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de TİG çalışmaları hangi kurumun öncülüğünde gerçekleşmektedir?
a) Sağlık Bakanlığı
b) SGK
c) TÜİK
d) Maliye Bakanlığı
e) Hastaneler
2) TİG hangi sistemi temel alarak işler?
a) ICD 10 AM
b) ICD O
c) ICD CA
d) ICD 9
e) ICD 8
3) TİG uygulamalarında klinik kodlamacıların görevi nedir, yazınız.
4) Aşağıdakilerden hangisi klinik kodlamacı olamaz?
a) Tıbbi teknolog
b) Hemşire
c) Tıbbi sekreter
d) Sağlık memuru
e) Eğitim bilimleri mezunları
5) TİG sürecinde doğru tanı ve işlemleri kaydetme sorumluluğu kime aittir?
a) Klinik kodlamacı
b) Hemşire
c) Hekim
d) Hastane yöneticisi
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e) Tıbbi sekreter
6) Klinik kodlama süreci ……. aşamadan oluşur.
7) Hastanın hastanede olmasına neden olan inceleme sonrasında konulan hastalık
tanısına ne denir?
a) Ek tanı
b) Ana tanı
c) Kesin tanı
d) Semptom
e) Anamnez
8) Ek tanı kriterlerini yerine getirmese de kodlanacak tanıları sıralayınız.
9) Hastalara ait yatış, transfer ve taburcu bilgileri TİG’in hangi bölümünde yer alır?
a) Hasta yatış bilgileri
b) Kayıt bilgileri
c) Tanı bilgileri
d) İşlem bilgileri
e) Değerlendirme işlemleri
10) TİG oluşum süreci …… başlık altında toplanır.
Cevaplar
1) a, 2) a, 3) --, 4) e, 5) c, 6) 2, 7) b, 8) --, 9) a, 10) 4
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