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Anestezi Bilgi Yönetim Sistemleri 

• Elektronik Sağlık Kaydı 

 

• Perioperatif hasta verileri; 

– Toplanması 

– Saklanması 

– Sunumu (çıktı) 
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• Fonksiyonları; 

 

– Temel özellik kayıt tutma 

– Yönetimsel bilgi 

– Kalite-performans değerlendirme 

– Araştırma  
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• Donanım 

• Yazılım 

– Fizyolojik monitörler 

– Ventilatör 

– HİS 

– LİS 

– PACS 
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• 1970’ler 

• 2006..%5 

• 2009..%44 (akademik merkezler) 

• 2015..6000 hastane (EHR) 
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• Neden ihtiyaç var; 

– artan düzenleyici raporlama gereksinimleri 

– nitelikli belgeleme 
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Anestezi pratiği üzerine etkisi 

Daha kesin ve doğru kayıt nedeniyle kalite güvence işlevselliğinde artış 

Spesifik olayların veya nadir durumların çok hızlı saptanabilirliği 

Zaman içinde bireysel performansı izlemek için bir yol sağlar 

Hasta sonuçlarının diğer HBYS ile entegre değerlendirilmesi 

Eğitim amacıyla kesin doğru ve yüksek çözünürlüklü çıktıların kullanılması 

Doğru ve tarafsız bilgi sunması nedeniyle legal korumaya katkı 
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Anestezi departman yönetimine katkı 

Zamanında ve eksiksiz faturalama sağlaması 

Hasta/uygulayıcı/cerrahi tipine göre tedarik maliyet analizi sunması 

Uyumluluk ve diğer mevzuata uygunluk konularında yardımcı 

Joint Commision istemi olan kapsamlı ve okunaklı kayıt sunması 

Asistan eğitiminde vaka gereksinimlerini doğrulama 
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ABYS spesifik yararları 

Maliyet ve faturalandırmada iyileşme 

• Anestezi ilaç maliyetlerinin kontrolü ve düşürülmesi 

• Anestezi girişimlerinin ücretlendirilmesi 

• Hastane harcamalarında iyileşme 

Klinik karar desteği* 

• Uygulayıcı eğitimi 

Hasta güvenliği ve kalite 

• Klinik bakımda iyileşme 

• Klinik kalite iyileştirme programları 

• Klinik risk yönetimi 

• Kontrollü kullanılan ilaçların izlemi 

Klinik araştırmaların artışı 

İntraoperatif kayıt kalitesinde artış 
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• Fonksiyonellik 

• Preoperatif modüller; demografik veriler, ASA, 

komorbidite, spesifik prosedüre uygun lab. testleri, 

risk indekslerinin kullanıldığı algoritmalar (kişiye özel 

anestezi uygulaması) 

• İntraoperatif kayıt modülü; ABYS’nin temel özelliği.  

• Fizyolojik monitör verileri (vital bulgular, ventilatör 

ayarları, vapor) 

• Olguyla ilgili manuel girişler (kullanıcı dostu arayüz) 

• Kritik data vurgulama (renk/font değişimi)…CPB-

heparin 
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• Klinik karar desteği modülü; son kullanıcı görevini 

daha etkili yerine getirmeyi sağlayan tool-kit. 

• Pasif rehberlik 

• Aktif rehberlik 

 

• Kalite iyileştirme; hızlı ve objektif veri toplanması, 

hasta bakım süreçlerindeki açıkların saptanması, 

iyileştirme planı. 

• Uygulama trendlerinin saptanması-izlenmesi 

• İyileştirme alanları için destek paketleri 

• Kalite geliştirme departmanı için doğrudan veri transferi 



İlaç uygulamaları 

Doz hesaplaması 

İlaç-ilaç etkileşimi kontrolü 

İlaç allerjisi kontrolü 

Tekrar doz hatırlatma 
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Bakım kalitesi 

Normoterminin devam ettirilmesinde klavuzluk 

Cerrahi öncesi kullanılan antibiyotiklerin hatırlatılması 

Kritik olay algoritmaları 

Kritik olayın yakalanması (kaotik EKG + pulse ox. dalga yok…VF!!!) 

Algoritma sunumu (İYD, MH, LAST, ..) 

ABYS klinik karar destek özellikleri: 



• Firma seçimi; 

– Donanımsal ihtiyaçlar, maliyet 

– Yazılım ihtiyaçları, maliyet 

– Canlı uygulamalar 

– Sistem kararlılığı 

– Güvenlik 

– Bakım-destek 
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• Sistemi yaşama geçirme 

– Klinik ve yönetim iş akışının değişimi 

– Kararlı bir klinik şampiyonun belirlenmesi 

– Kurulum-test süreci 

– Klinik içi ve dışı ekibin bilgilendirilmesi 

– Beklenmedik durum planı 

23.04.2016 15 



• Ergonomi  

– Fiziksel kurulum ve iş istasyonunun çalışma özelliği 
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• Son kullanıcı eğitimi 

– Zamanlama 

– İçerik 

– Canlıya geçişte destek 
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• Veri tanımları ve çıktılar 

– ABYS içindeki verilerin gücünü girdiler belirliyor. 

– Tanımlamalar; 

• OR time, anestezi süresi, cerrahi süre (standart..) 

• Hazırlık dönemi (antisepsi, arıtım-örtüm, pozisyon…) 

• Belgelerin tutarlılığı (karar destek sistemi, faturalama, 

raporlama) 
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Avantajlar 

İntraop verilerin otomatik ve doğru olarak toplanması, anestezi kayıt kalitesinde artış 

Gerçek zamanlı ‘karar desteği’ sunması 

Hasta bakımına ayrılan zamanı artırması 

Klinik kalite ve süreçlerin iyileşmesine katkı 

Ücretlendirilebilecek girişim/işlemlerin faturaya yansıtılması 

Klinik araştırmalar için verilerin kalite ve ulaşılabilirliğini artırması 

Süreçlerin otomatik olarak izlenmesi ve kontrolüne destek 
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Sınırlamalar  

Dikey entegrasyonda yetersizlik (bilginin diğer faza taşınması) 

Kısıtlı hareketlilik (preop ve postop verilerin farklı lokasyonlarda temini) 

Üretici firmalar arasında ABYS standartı olmayışı 

Sistem hatalarında veri toplanamaması 

Kurulum maliyeti 

Eğitim ve kurulum döneminde ciddi zaman ve efor gereksinimi 

Elektronik kayıtlar içindeki potansiyel monitör ve kayıt artefaktları 

Diğer elektronik hastane sistemleriyle uyumluluk 
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• Yakın gelecekte: 

– Maliyet optimizasyonu 

– Yüksek bakım kalitesi 

– Kişiye özel anestezi uygulaması 

    …… gerekli/zorunlu cihazlar. 
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ABYS; satın alma öncesi yanıtlanması gereken sorular 

Sistem hangi aktivitelere sahip olacak; preop muayene, perop kayıt, postop kontroller? 

Bölümün mevcut çalışma düzenini nasıl etkileyecek? 

Sistem hangi çalışma alanlarına kurulacak (OR, L&D, SDS)? 

Tek başına mı çalışacak, HIS ile arayüz? 

Ek altyapı gereksinimleri (network, server, diğer donanımlar)? 

Sistemin kurulum ve bakım planı? 

Yazılım yüklenmesi ve test aşaması? 

İlk ve daha sonraki eğitimlerin planlanması? 

Backup sistemleri? 

Mevcut sistemin bakımı ve upgrade? 
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• Veri güvenliği!! 
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