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Standardizasyon

Aynı dili konuşmak

Kalitenin değerlendirilmesi



• 6 çalışmayı içeren 465 hastanın ikili kolonoskopi uygulandığı sistematik derlemede 
adenom yanlış negatiflik oranı %22

Am J Gastroenterol. 2006;101(2):343.

• Tarama kolonoskopisi yapılan 45.026 hastayı kapsayan çalışmada 42 hastada interval
kolorektal kanser geliştiği  görülmüş.

N Engl J Med. 2010;362(19):1795.

• Yapılan birçok çalışmada kolonoskopi esnasında  mevcut olan kolorektal kanseri 
(özellikle sağ) tesbit edememe oranının %2-6 olduğu tesbit edilmiş.

Gastroenterology 2007; 132:96.  Am J Gastroenterol 2014; 109:1375.

Bu yanlış negatiflikleri azaltmak amacıyla bir takım «kalite 
belirteçleri» tanımlanmıştır. 



Prosedür öncesi:

• Uygun endikasyon
• Aydınlatılmış onam
• Hastalığa özgü (İBH, polip, KRK vb.) takip önerileri

Gastrointestinal Endoscopy 81;1: 2015



Prosedür esnasında:

• Kolon temizlik kalitesinin dokümente edilmesi
• Yeterli çekal entübasyon oranı (tüm kolonoskopilerde %90 üstü, tarama amaçlı sağlıklı 

popülasyonlarda %95 üstü olmalı)
• Yeterli adenom tesbit oranı (tarama amaçlı kolonoskopilerde en az %25 olmalı)
• Ortalama geri çıkış süresi en az 6 dakika olmalı
• Hastalığa göre (kronik diyare, ÜK, Crohn vb..) uygun sayı ve aralıklarla biyopsiler alınmalı 
• Saplı ve 2 cm den küçük sessil polipler rezeke edilmeli ve de rezeke edilemeyenler 

dokümante edilmeli

Gastrointestinal Endoscopy 81;1: 2015



Prosedür sonrası:

• Perforasyon oranı totalde 1/500 den, tarama amaçlı kolonoskopilerde
1/1000 den fazla olmamalı

• Postpolipektomi kanama %1’den az olmalı ve %90’ından fazlası nonoperatif
tedavi edilmeli.

Gastrointestinal Endoscopy 81;1: 2015



Kolonoskopide kaliteyi iyileştirmek için:

• Standart veri modelleri ve şablonlar kullanılmalı
• Etkili klinik iletişim için belgeler eksiksiz ve doğru olmalı
• Standart terminoloji kullanılmalı
• Endoskopist performans geribildirimi
• Sağlık sisteminin gelişmesi için data kaynağı



Can J Gastroenterol Vol 27 No 5 May 2013

Gastrointestinal Endoscopy Vol 65 No 6, 2007



ASGE-CORADS (The American Society for Gastrointestinal
Endoscopy Colonoscopy Reporting and Data System)

Hasataya ait demografik veriler ve öykü:

• Yaş
• Cinsiyet
• Diğer (Ör: Antikoagülan kullanımı, gerekli ise antibiyotik profilaksisi, pacemaker varlığı 

vb..)

Hastanın risk ve komorbidite değerlendirmesi:

• ASA klasifikasyonu



ASGE-CORADS (The American Society for Gastrointestinal
Endoscopy Colonoscopy Reporting and Data System)

Prosedür endikasyonu:

• Son kolonoskopi tarihi
• Önceki patoloji sonuçları
• KRK, adenom, herediter hastalık vb açısından aile öyküsü
• Klinik bilgi / kolonoskopi istenme nedeni



ASGE-CORADS (The American Society for Gastrointestinal
Endoscopy Colonoscopy Reporting and Data System)

Prosedür ile ilgili teknik bilgiler:

• Tarih ve saat
• Kullanılan sedasyon ilaçları ve dozları
• İşlemin tamamlanıp tamamlanmadığı
• Süresi (Total süre, çekumdan geri çıkış süresi)
• Çekuma ulaşıldığına dair görülen işaretlerin dokümentasyonu
• Retrofleksiyon bulguları
• Kolon temizliği durumu



ASGE-CORADS (The American Society for Gastrointestinal Endoscopy 
Colonoscopy Reporting and Data System)

Kolonoskopi bulguları:
Kitle/ polip (lokasyonu [anatomik], büyüklüğü [mm/cm], 
morfolojisi, eksizyon metodu [forseps? Snare? Total? 
Biyopsi?])
Diğer anomaliler (anjiyodisplazi, divertikül, enflamasyon)

Değerlendirme:
Özgeçmiş ve kolonoskopi bulgularına dayanarak 
endoskopisitin görüş ve değerlendirmesi



ASGE-CORADS (The American Society for Gastrointestinal Endoscopy 
Colonoscopy Reporting and Data System)

Planlanmamış gelişmeler

Takip planı:
• Erken dönem plan ( ileri tetkik önerisi, medikal tedavi değişiklik önerisi, 

kısa dönem kontrol zamanı)
• Uzun dönem takip önerileri

Patoloji



CAG The Canadian Association of GastroenterologySafety
and Quality Indicators in Endoscopy Consensus Group

1.İşlem türü
2. İşlemin tarihi ve saati
3. Endoskopistin adı
4. Asistanların adı
5. Hastanın yaşı ve cinsiyeti
6. Prosedür için endikasyonlar
7. Komorbiditeler
8. Bağırsak hazırlama tipi
9. Aydınlatılmış onam
10. Kullanılan sedasyon tipi ve dozu
11. Diğer ilaçlar ve ilgili bilgiler
12. İşlemin genişliği (tamamlanma durumu)

13. Bağırsak hazırlığının kalitesi
14. Ek bulgular
15. Sedasyona bağlı olumsuzluklar
16. Beklenmeyen gelişmeler ve yapılan 
müdahaleler
17. Hastanın işlemi tolerasyonu
18. Teşhis(ler)
19. Patoloji örneklerinin detayları
20. Takip önerileri
22. Ekli patoloji raporu (varsa)
23. Tedavi önerileri



Barsak temizliğinin kalitesinin değerlendirilmesi



Elektronik raporlama (ESGE önerisi):

• Standardizasyon
• Görüntüler kolaylıkla rapora eklenebilir
• Görüntülerin fotoğraf kağıdına basılarak verilmesine göre 

ucuzdur
• Çok sayıda resim hafızada saklanabilir
• Daha önceki görüntüler ile gerçek zamanlı karşılaştırma 

yapılabilir
• Patoloji raporu eklenebilir



Eksiklikler:
Kolonoskopi raporları klinisyenler arasında çok ciddi değişiklikler göstermekte ve çoğunlukla da yetersiz bir 
raporlama olmaktadır.
• Prosedür süreleri (total süre/geri çikiş süresi)
• ASA kalsifikasyonu, sedasyon bilgileri
• Demografik data
• Hastanın hikayesi
• Barsak hazırlık kalitesinin uygunsuz belirtilmesi ( skor yerine “suboptimaldi” gibi ifadelerin kullanılması)
• İşlem sonrası yorum
• Lezyon tanımlaması ve çıkarılmasının raporlanması




