
65

Ekokardiyografi Sonuçlarýnýn
Arþivlenmesi ve Standardizasyonu

Üzerine Bir Çalýþma

Ýsmail BABAOÐLUa, Nazif AYGÜLb, Kurtuluþ ÖZDEMÝRb, Mehmet BAYRAKc

Introduction: In this study we aimed to develop an example of digital archive and
standardization of echocardiography (ECHO) reports that are routinely used in ECHO
Laboratory.
Material and method: Digital archive is designed by using Oracle Relational Database
Management system and the application is coded with Delphi-7 visual programming
language. Application�s access type to Oracle database is made directly via Oracle Call
Interface (OCI).
Results: Two pages report format is created for ECHO. The ECHO report includes basal
demographic patient data and left ventricular dimensions, size of atria and aortic root.
Ejection fraction, valvular functions (regurgitations, stenosis) and severity and classification
of the disease and the data about pericardial structure also have shown in the first page.
In the second page, left ventricular wall motions scored according to the five scaled
system are shown on the schematic view of routine standard echocardiographic images.
The pathological findings and echocardiographer�s comments are given in the last part
of the report.
Conclusions: A digital archive has been developed for ECHO report is used in our
hospital. By this application, the safety of the data is digitally obtained. At the same
time, it provides easy reachable database produced by operational data to academic
researchers for their studies.
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Amaç: Çalýþmamýzda Ekokardiyografi (EKO) laboratuarýnda rutin olarak kullanýlan
EKO raporunun dijital ortamda arþivlenmesi ve standardizasyonunu örneklemeyi
amaçladýk.
Materyal-metod: Dijital arþiv Oracle Ýliþkisel Veritabaný Yönetim sistemi kullanýlarak
oluþturulmuþ, uygulama ise Borland Delphi-7 uygulama geliþtirme kiti ile yazýlmýþtýr.
Uygulamanýn Oracle Veri tabanýna eriþim þekli doðrudan Oracle Call Interface (OCI)
üzerinden gerçekleþtirilmiþtir.
Bulgular: Ekokardiyografi raporu için iki sayfalýk rapor formatý oluþturulmuþtur.
Oluþturulan bu rapor formatýna göre, raporun ilk sayfasýnda hasta hakkýnda genel
bilgiler ile ventriküller, atriumlar ve aortun çaplarý gösterildi. Yine ilk sayfada atým
oraný, kapak fonksiyonlarý (yetmezlik, darlýk), eðer varsa bu hastalýklarýn þiddeti ve
sýnýflandýrýlmalarý ve perikard hakkýnda bilgiler sunulmuþtur. Ýkinci sayfada ise beþli
sisteme göre derecelendirilmiþ duvar hareketleri EKO�da elde edilen rutin görüntülerin
þematize þekilleri kullanýlarak gösterilmiþtir. Son olarak, patolojik bulgularýn özetini
de içeren bir sonuç ve yorum kýsmýna yer verilmiþtir.
Sonuç: Geliþtirilen bu uygulama ile hastanemizde gerçekleþtirilen EKO deðerlendirme
raporunun dijital bir arþivi oluþturulmuþtur. Ayný zamanda rapor arþivinin oluþturduðu
veritabaný akademisyen hekimlerin çalýþmalarýnda kullanabilecekleri þekilde kolay
eriþimlerine olanak saðlamýþtýr.
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1. Giriþ
Bilgi iletiþim teknolojilerindeki hýzlý geliþmeler ve ilk etkilerinin saðlýk alanýnda görülmesi,
deðiþen hasta beklentileri, nüfusun giderek yaþlanmasý saðlýk sektörüne yeni bir stratejik yaklaþým
dahilinde bakmamýz gereðini ortaya koymuþtur.
Saðlýk hizmetlerine eriþim ve hizmet sunumunda etkinliðin artýrýlmasý, saðlýk tehditlerine karþý
hýzlý önlem alýnmasý, halk saðlýðý aðlarýnýn oluþturulmasý, yöneticilerin, vatandaþlarýn ve saðlýk
hizmeti sunanlarýn saðlýkla ilgili doðru ve kesintisiz bilgilere ulaþmalarý ve saðlýk biliþimi
konularýnda bilgi ve iletiþim teknolojilerinin saðladýðý olanaklardan yararlanýlmasý amacýyla
geliþmiþ ülkeler e-Saðlýk (elektronik saðlýk) alanýnda stratejik eylem planlarý oluþturmuþ ve
kurumsal yapýlanmaya geçmiþlerdir [1].
Bilgi eriþim hizmetlerinde en önemli sorun, kullanýcýlarýn bilgi/belge ihtiyaçlarýnýn doðru
bilgi/belgeye en kýsa zamanda, istenilen formatta ve kolay bir þekilde eriþebilmeleri için hangi
yöntemin kullanýlmasý gerektiðidir [2]. Bu nedenle hastalara ait hasta bilgilerinin dijital ortamda
arþivlenmesi kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Nitelikli ulusal ve uluslararasý yayýn, akademik verimliliðin belli baþlý güdülerinden ve
göstergelerinden biridir. Ülkemizdeki birçok araþtýrmacý, bu amaçla bulunduðu akademik ortamýn
olanaklarýný, yaratýcýlýk ve bilgisiyle birleþtirerek bilime katkýda bulunmak çabasýndadýr. Çalýþma
koþullarý oluþturulurken, parasal kaynaklarý akýlcý ve bilimsel kullanmak, kurumlarýn olduðu
kadar araþtýrmacýlarýn da üretkenliði açýsýndan önem taþýr [3,4].
Akademik açýdan bakýldýðýnda, günümüz medikal makale ve sunumlarda örnek olarak çalýþýlan
veri boyutlarý yurt dýþýnda on binlerle ifade edilirken ülkemizde bu sayý çoðu zaman yüzlerle
ifade edilmekte ve yurt dýþýna oranla çok küçük kalmaktadýr. Veri eksikliðinin temel nedenlerinden
birisi hastalara ait bilgilerin doðru ve etkin arþivlenememesidir. Ülkemizde veri azlýðýnýn
sebeplerinden bazýlarý dijital arþivleme sistemine tamamen geçilmiþ olmamasý, ülkesel, bölgesel
ya da kentsel ortak bir veritabanýnýn bulunmamasý, halen kaðýt üzerinde taþýnan raporlar, dijital
olmayan arþivlerin yer problemleri ve daðýnýklýðýdýr.
Týbbý açýdan bakýldýðýnda ise herhangi bir nedenden dolayý hastanýn geçmiþ verilerine ulaþýlamamasý
maddi ve saðlýk yönünden aþýlmaz bir çýkmaz ortaya koymaktadýr. Bu olay gerek kaynak
kullanýmý konusunda saðlýk kurum/kuruluþlarýna maddi olarak zarar vermekte, gerekse hastalarýn
yeniden araþtýrmaya tabi olmalarý sonucunda zaman kaybý ve gereksiz acý olarak geri dönmektedir.
Saðlýklý bir yaþam sürmek ve gerektiðinde hýzlý ve etkin bir tedavi görmek, artýk tüm bireylerin
en doðal beklentisi olmaktadýr. Ayrýca, en iyi saðlýk hizmetinin, yaþanýlan yere en yakýn ve en
çabuk olarak verilmesi, saðlýk-hastalýk-tedavi bilgilerine kiþilerin de kolaylýkla ulaþabilmesi
gerekmektedir [5].
Kompleks yapýsý nedeniyle saðlýk bakým ortamý fazlasýyla heterojen bir veri iþleme ihtiyacýna
sahiptir. Saðlýk bilgi sistemlerindeki çeþitlilik bir zorunluluktur. Hiçbir yazýlým firmasý tek baþýna
saðlýk bilgi sistemine ait birimlerin tüm isteklerini karþýlayamaz [6]. Standardizasyona sahip
olmayan bir veri farklý dilleri konuþarak iletiþim kurmaya çalýþan insanlara benzer. Farklý
konumlarda bulunan hekimlerin çalýþmasýný ve bilgi alýþ veriþini kolaylaþtýrmak temel amaç
olmak üzere, daha kapsamlý boyutta ortak veri ambarlarýna ulaþmaya çalýþmak ve birlikte
çalýþabilirlik standardizasyonu zorunlu kýlar.
Çalýþmamýzda Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D.�da
gerçekleþtirilen EKO raporlarýnýn etkin ve verimli bir þekilde sunulmasýný saðlamak amacýyla
EKO raporlarýnýn standardizasyonuna yönelik bir rapor formatý oluþturulmasý ve bu raporlarýn
dijital ortamda saklanmasý amaçlanmýþtýr.

2. Gereç ve Yöntem
Gerçekleþtirilen EKO rapor uygulamasýnda verilerinin dijital olarak arþivlenmesi için Oracle
Ýliþkisel Veritabaný Yönetim Sistemi (Oracle RDMS-Relational Database Management System)
kullanýlmýþtýr.
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Verilerin sorgulanmasý ve aktarýmý tamamen Yapýsal Sorgulama Dili (SQL-Structured Query
Language) ve Prosedürel Dil/Yapýsal Sorgulama Dili (PL/SQL-Procedural Language/Structured
Query Language) ile gerçekleþtirilmiþtir [7].
Veritabaný Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin çalýþtýðý
Solaris 9 iþletim sistemine sahip 4 adet SPARC iþlemci, 8 GB RAM ve 350 GB diskli SUN
VS440 sunucu ve bu sunucuda bulunan Oracle-9.0.2 veritabaný üzerinde farklý bir Oracle kullanýcý
þemasýnda çalýþmaktadýr.
Uygulama Borland Delphi-7 uygulama geliþtirme ortamýnda geliþtirilmiþtir ve Oracle veri
tabanýna Oracle OCI (Oracle Call Interface) dll�leri ile, diðer bir deðiþle veritabaný yönetim
sisteminin kendi doðal kütüphaneleri yardýmý ile baðlanmýþtýr.

3. Bulgular
Oluþturulan standart EKO rapor formatý A4 formatýnda arkalý önlü iki sayfadýr. Ekokardiyografi
raporunda ilk sayfada hastaya ait genel demografik bilgiler, ön taný,  2D ve M-mode ölçümlerden
elde edilen sol ventrikül sistolik ve diyastolik çaplarý, atým oraný, atriyumlarýn ve aort kökünün
çapý duvar kalýnlýklarý kapakçýklarýn ve perikardýn yapýsý hakkýnda bilgiler verilmiþtir. Doppler
EKO ile elde edilen kapaklara ait akým hýzlarý da raporun ön sayfasýnda sunulmuþtur. Bunlara
ilave olarak kapak darlýklarý ve yetmezlik durumu ve eðer varsa bu hastalýklarýn derecelendirilmesine
ait bulgular ve sýnýflandýrmalarý da verilmiþtir.
Ýkinci sayfada ise kardiyolojide kabul gören beþli derecelendirme yöntemi kullanýlarak, sol
ventrikül duvar hareketleri standart EKO görüntülerinin þematik þekilleri üzerinde gösterilmiþtir.
Buna ilave olarak hastaya ait sol ventrikül skor indeksi de verilmektedir. Son olarak, patolojik
bulgularýn özetini de içeren bir sonuç ve yorum kýsmýna yer verilmiþtir.  Ekokardiyografi
raporunun bir örneði þekil-1�de gösterilmektedir.
Uygulamada kullanýcýlar kullanýcý yönetim arayüzünde kendilerine verilen haklar doðrultusunda
EKO raporu yazabilir, bu raporlarý görebilir ve bu raporlar içerisinde istatistiksel olarak sorgulama
yapabilmektedir. Ýstatistik arayüzleri daha çok akademisyenlerin araþtýrmalarý sürecinde istedikleri
kriterlere sahip hasta rapor bilgilerine eriþebilmelerini saðlamaktadýr. Her bir iþlemi
gerçekleþtirebilme yetkisi kullanýcýlara ayrý ayrý ya da bütünleþik halde verilebilmektedir.
Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji AD Ekokardiyografi laboratuarýnda
geliþtirilen ve aktif olarak çalýþan bu uygulamaya hastanemiz içerisindeki aða dahil herhangi
bir bilgisayardan yetkiye sahip kullanýcýlar tarafýndan ulaþýlabilmektedir. Kullanýcýlar geliþtirilen
bu uygulama üzerinden EKO arþiv veritabanýna eriþerek sahip olduklarý haklarý çerçevesinde
�Yeni rapor giriþi�, �Kayýtlý raporlarýn düzenlenmesi� ve �Kayýtlý raporlarýn görüntülenmesi�
iþlemlerini gerçekleþtirebilirler. Ayný zamanda isteklerine göre çeþitli istatistiksel sorgular
alabilirler.
Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji AD Ekokardiyografi Laboratuarý
EKO rapor sonuçlarýnýn daha etkili bir biçimde kullanýlmasýný, kolay anlaþýlýr bir görünümde
olmasýný saðlamak ve bu rapor sonuçlarýnýn standardizasyonu için bir örnek sunmak amacýyla
önceden var olan, elle yazýlarak doldurulan kaðýt üzerindeki raporlarýn dosyalarda arþivlenme
mantýðýný deðiþtirerek dijital ortamda arþivlenmesi için gerçekleþtirilen bu çalýþma 15.01.2004
tarihinden itibaren kullanýlmakta ve dijital arþivde yaklaþýk olarak 17000 EKO rapor kaydý
bulunmaktadýr.

4. Tartýþma
Çalýþmamýzda EKO raporlarý için geniþ ve kapsamlý bir rapor formatý hazýrladýk. Bu format
belirtilen raporlarýn standardizasyonuna yönelik kapsamlý bir örnek temsil etmektedir. Ancak
EKO raporlarýnýn standardizasyonuna yönelik gerçekleþtirmeye çalýþtýðýmýz bu çalýþma diðer
hekimlerin de kabulü ve onaylamasý ile daha kullanýþlý bir hal alacaktýr.
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Çalýþmamýzda geliþtirilen uygulamaya internet üzerinden eriþim yapýlabilmesi mümkün olmakla
birlikte ancak internet eriþimindeki güvenlik ve gizlilik sorunlarý nedeniyle dýþ ortama açýlmamýþtýr.
Bu baðlamda geliþtirilen uygulama istenildiði takdirde EKO raporlarýnýn web sayfasý üzerinden
görüntülenmesine ve raporlara PDF olarak eriþilebilmesine imkan saðlayacaktýr.
Geliþtirilen uygulamaya karar destek sistemleri, uzman sistemler, bulanýk mantýk ve yapay sinir
aðlarý gibi hekimlerin raporlarý incelemesinde fikir verecek sistemlerin eklenmesi de mümkündür.
Her ne kadar baþarý oranlarý ile baðlý kalsalar da biliþim alanýnda kullanýlan bu yapay zeka
sistemlerinin týp biliþimi alanýna entegrasyonlarýyla da geleceðin saðlýk hizmetlerinde hýzlý teþhis-
tedaviye yönelik büyük adýmlar atacaðý uzmanlar tarafýndan öngörülmektedir.
Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji AD�de gerçekleþtirilen EKO
Rapor Uygulamasýnýn bir sonraki aþamasýnda yine hastanemiz Anjiyografi Laboratuarýnda
gerçekleþtirilen Koroner Anjiyografi (KAG) ve Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti
(PTCA) Rapor Uygulamasý ile birleþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Bunun sonucu olarak, hastaya
ait EKO, KAG ve PTCA raporlarýnýn tamamýný ayný dijital arþivde saklanabilecek, ayný uygulama
üzerinden eriþilebilecek ve her iki laboratuar verileri için bileþik istatistiksel sorgular
çalýþtýrýlabilecek; böylece tek bir uygulama yardýmýyla hastaya ait daha fazla bilgiye ulaþýlabilecektir.

5. Sonuçlar
Çalýþmada arþivlenen bu kayýtlara ulaþýlmasý sonucu saðlýklý bilgiler elde edilmesi bilimsel
çalýþmalarda kullanýlmasýnýn yanýnda daha da önemli olarak o bölge halkýnýn hastalýk yapýsý
daðýlýmý hakkýnda doðru bilgiler elde edilmesine olanak saðlayarak bölgeye aktarýlacak saðlýk
yatýrýmýnýn ve harcamalarýnýn da doðru ve ihtiyaca yönelik olarak kullanýlmasýna olanak
saðlayacak ve ülke imkanlarý daha verimli kullanýlýr hale gelecektir.

Þekil-1. Ekokardiyografi Raporu A) ön sayfa B) arka sayfa
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