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Klinik tıp alanında bilimsel yaklaşım hasta kayıtlarının düzenli ve istatistiksel analize olanak sağlayacak 

şekilde tutulması ve verilerin belli aralıklarla değerlendirilmesini gerektirmektedir. Klinik pratiğin mutlaka 

delillere dayandırılmaya çalışıldığı günümüzde bu yaklaşım daha da önem kazanmaktadır. Öte yandan tanı 

ve tedavi ile ilgili, sürekli artan ve kompleks hale gelen bilgilerin ihtiyaç halinde hızlıca ulaşmak üzere 

sistematik bir şekilde kaydedilmeleri iyi hasta izlemi için bir avantaj sağlamaktadır.  

Hemen hemen bütün hastanelerde hastalara ait demografik bilgileri ve harcama bilgilerini kaydetmek üzere 

bilgisayar veritabanları kullanılmaktadır. Hastalara ait detaylı klinik verileri kaydetmek üzere kullanışlı 

bilgisayar programları geliştirilmesi gerek ilgili alanda yoğun bir deneyim ve bilgiye, gerekse bilgisayar 

programcılığı ile ilgili deneyime sahip olmayı gerektirmektedir. Bu durumdan dolayı bu tür veritabanı 

programları nadiren geliştirilmekte, yalnızca belli bir hastalık gurubuna ya da tedavi gurubuna dahil 

hastaların izlemi için üretilmekte ya da içerik açısından yüzeyel olmaktadırlar. Üstelik bu programların 

profesyonel firmalardan talep edilmeleri çok yüksek meblağlara mal olmaktadır.   

Hematoloji bir çok tıp branşından daha geniş bir hastalık spektrumuna sahip, takip ve tedavide bir çok 

parametrenin göz önünde tutulması gereken bir tıp alanıdır. Yalnızca WHO sınıflamasında kabul edilen 

hematolojik neoplazilerin adedi yaklaşık 100 civarındadır. Son yıllarda bir çok hematolojik hastalık ile 

ilgili prognostik ve tanı skorlama modelleri geliştirilmiştir. Optimal hasta izlemi bu modellerin 

kullanılmalarını gerekli kılmaktadır. Keza, sadece hematolojik neoplazilerin izlemi ile ilgili yüzlerce 

değişik tedavi protokolleri vardır. Bütün bu bilgilerin hatırda tutulması ya da bunlara hızlıca erişilmesi 

zorluklar taşımaktadır. Dolayısıyla, hematoloji alanında bir hasta takip veritabanı geliştirmeye belki de 

bütün diğer branşlardan daha fazla ihtiyaç vardır.  

Bu ihtiyacı ihtiyacını karşılamak üzere MS Access tabanlı bir hasta kayıt programı geliştirilmiştir ve THD 

sitesinde TÜRKBA zonunda Uygulamalar altında bulunmaktadır. (Şekil 1). 
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Çekirdek v3.0 bütün hematolojik hastalıkların kaydını sağlamak üzere tasarlanmış bir programdır. Bunlara 

hematolojik neoplaziler, kanama diyatezleri, venöz tromboembolizm vakaları, hemolitik/immün 

sitopeniler, aplastik sitopeniler, konjenital anemiler, nütrisyonel/kronik hastalık anemileri ve diğerleri 

dahildir. 

Çekirdek v3.0 hastaların demografik bilgilerini, kısa hastalık öykülerini (Şekil 2), hastalık ile ilgili 

tanımlayıcı verileri (Şekil 3) ve her başvuruda güncellenen bilgileri (Şekil 4) kaydetmeyi ve gereğinde bu 

verileri form ya da rapor (Şekil 5) görünümünde çağırmayı gerçekleştirmektedir. 

Form ve raporlar dışında hastaların takiplerinde önem taşıyan bazı parametrelerin grafiksel seyrini de 

izlemek mümkün olabilmektedir (Şekil 6). 
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Hastaların dağılımı (Şekil 7, 8), belli özelliklere sahip hastaların listelenmesi, sağkalım analizleri (Şekil 9) 

gibi temel istatistiksel işlemler bu program ile yapılabilmekte; daha kompleks istatistiksel analizler için 

verilerin MS Excel gibi ya da SPSS’e aktarılmaları mümkün olabilmektedir. İstenen bilgilerin Excel ya da 

SPSS dosyası olarak derlenebilmesinin bir faydası da bu formdaki verilerin E-posta’ya iliştirilerek başka 

bir araştırıcıya yönlendirilebilmesidir.                                                         

Yardım tuşları ile hastalık tanısı, hasta tedavisi ve takibinde önem taşıyan bilgilere hızlıca ulaşmak 

mümkün olabilmekte; ilaç dozu, vücut yüzeyi risk gurubu gibi bazı parametreler otomatik olarak 

hesaplanabilmektedir (Şekil 10-14). 

Bir çok kemoterapi protokolü uygulanmış olan hastaların tedavi özgeçmişlerini dosyadan derlemek zor 

olabilmektedir. Bu program ile hastanın başlıca hastalık özelliklerine ve tedavi ayrıntılarına ulaşmak için 

tek bir tuşa basmak yeterli olacaktır (Şekil 15). 
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Eğitim kurumlarında klinik çalışmaların yalnızca belirli bir zamanda başlanıp bitirilen planlanmış 

aktiviteler olarak değerlendirilmemesi; takip edilen her hastanın bilimsel amaçlara katkıda bulunması 

esas olmalıdır. Eğer hasta kaydı rutin klinik çalışma sürecinin bir parçası haline getirilebilirse bu hedef 

hekimlere ek bir çalışma yükü doğurmadan gerçekleştirilebilir. Hemen her Ünite’nin hastaların 

tartışıldığı periyodik toplantıları vardır. Çekirdek v3.0 kaydedilen hastaların bilgilerini otomatik olarak 

derlemekte ve böyle bir toplantıda sunulmak üzere rapor haline getirebilmektedir (Şekil 16-18). Sunum 

yapılabilmesi için hastanın kaydedilmesi zorunluluğu düzenli kayıt tutmak için bir motivasyon kaynağı 

olmaktadır. Tanı, prognoz ve tedavi ile ilgili bazı bilgilere hızlı ulaşma olanağı sağladığından ve 

hastaların izleminde dikkat edilmesi gereken parametreleri kaydettirdiğinden dolayı Çekirdek v3.0 

Hematoloji yan dal asistanlarının eğitimine katkıda bulunan bir araç olarak da kabul edilebilir.  

Bu kayıt programının Türkiye’deki bütün Hematoloji Ünitelerinin kullanımına sunulması yukarıda 

belirtilen yararları sağlayabileceği gibi, istenen verilerin herhangi bir zamanda derlenip bir araya 

getirilmesi ile çok merkezli çalışmalar yapılabilecektir. Program kullanıcıların önerileri doğrultusunda 

güncellenebilecektir. 
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