
	
	
	

12	Eylül	2017	 IMAGINE	Çalışması	v2.1	
				Translated	by:	Turkish	National	Committee/Türkiye	Yönetim	Ekibi	Tarafından	Çevrilmiştir.	 	

1	

IMAGINE:	Ileus MAnaGement INtErnational	
	

Postoperatif İleusun Uluslararası,Gözlemsel Çalışması ve Kolorektal Cerrahi 

Sonrası Yönetim Koşulları 

	
	
Protokol v2.1  
 

28 Ağustos 2017 

 
 

	 	
Email: info@eurosurg.org 
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Katılımcı	Ortaklar

					 	

	

STARSurg	Collaborative		
Birleşik	Krallık	ve	İrlanda	
www.STARSurg.org	
collaborate@STARSurg.org	
Twitter:	@STARSurgUK	
	

	 	

																		 	

ITSurg	Collaborative	
Italya	
www.ITSurg.org	
ITSurg.group@gmail.com	
Twitter:	@IT_Surg	

	 	
	 	

	 	

SIGMA	Collaborative	
Almanya	
www.SIGMA-studies.org	
team@SIGMA-studies.org	
Twitter:	@sigmastudies	
	

	 	

																								 	

QUEST	Collaborative	
Avustralya	ve	Yeni	Zelanda	
www.questcollaboration.org	
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Proje	Yönetimi	
 

 
Proje Yönetim Ekibi  
 
Tom Arthur Australia & NZ  Olga Anabitarte İspanya 
Pavol Vaski Çek Cumhuriyeti  Ruth Blanco Colino İspanya 
Remy Chavalier Fransa  Tim van Elst Hollanda 
Pia-Elena Frey Almanya  Bahar Büşra Özkan Türkiye 
Lukas Bernd Almanya  Bahadir Emre Baki Türkiye 
Francesco Pata Italya  Stephen Chapman İngiltere 
Gianluca Pellino Italya  Dmitri Nepogodiev İngiltere 
Samuel Lee İrlanda  Michael Bath  İngiltere 
Katarina Meszaroszova Slovakya  James Glasbey İngiltere 
Ana João Portekiz  Ross Goodson İngiltere 
 
Ulusal Komiteler 
 
Katılan her ülkede bulunan ulusal komite, projenin yönetimi ve ülke çapında 
duyurulmasından sorumludur. Danışman cerrahlar ülkelerindeki ulusal kolorektal ve cerrahi 
dernekleri ile öğrenciler arasında bağ kurucu özellik taşımaktadır. 
 

 
ESCP veya RACS üyesi olmayan ülkedeki öğrenci ve asistanlar da EuroSurg’e katılabilir. 
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz info@eurosurg.org  
 
 
 
 

Ülke Komite Mail Adresi Danışman veya 
Dernek 

Avustralya ve Yeni 
Zelanda 

Email bekleniyor İsim bekleniyor 

Çek Cumhuriyeti Email bekleniyor İsim bekleniyor 
Danimarka Email bekleniyor İsim bekleniyor 
Fransa Email bekleniyor İsim bekleniyor 
Almanya team@SIGMA-studies.org Dr André L Mihaljevic 
Italya Itsurg.group@gmail.com SICCR (www.siccr.org)  
Letonya Email bekleniyor İsim bekleniyor 
Litvanya Email bekleniyor İsim bekleniyor 
Hollanda eurosurgnl@gmail.com İsim bekleniyor 
Portekiz Email bekleniyor İsim bekleniyor 
Slovakya Email bekleniyor İsim bekleniyor 
İspanya Email bekleniyor Dr Eloy Espin 
İsviçre Email bekleniyor İsim bekleniyor 
Türkiye eurosurgtr@gmail.com Prof Ethem Geçim 
Birleşik Krallık collaborate@STARSurg.org İsim bekleniyor 
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Önemli İletişim Yerleri: 
Mini takım oluşturma veya proje kaydı için lütfen fakülte veya ulusal liderle iletişime 
geçin. (detaylar için www.eurosurg.org ). Protokol ile alakalı genel sorular için maille 
(info@eurosurg.org) veya Twitter (@EuroSurg) üzerinden proje yönetim ekibiyle 
iletişime geçiniz. 
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Proje	Zaman	Çizelgesi	

 

Temmuz 2017 • Geçici IMAGINE protokolünün yayınlanması 
  
Ağustos 2017 • Ulusal Komitelerin Kurulması 
 • Katılımcılar IMAGINE projesine kaydolabilir. 
  
Eylül 2017 • Son IMAGINE protokolünün yayınlanması  
 • EuroSurg işbirliği toplantısı, ESCP kongresi (Berlin) 
  
Kasım-Aralık 
2017 

• REDCap oturumları için başvuruların açılması. 
• Katılan merkezlerin etik kurul onayını alması.  

  
Ocak 2018 • 1.Veri Toplama Periyodu: 
  22 Ocak 2018 – 5 Şubat 2018 
  
Şubat 2018 • 2.Veri Toplama Periyodu:  
 12 Şubat 2018 – 26 Şubat 2018 
  
Mart 2018 • 3.Veri Toplama Periyodu:  
 5 Mart 2018 – 19 Mart 2018 
  
Nisan 2018 • Son hastanın 30 günlük izleminin tamamlanması  

Son hastanın izleminin yapılacağı son tarih: 17 Nisan 2018 
  
Mayıs 2018 • Verilerin REDCap’e girişi için son tarih: 31 Mayıs 2018 
  
Haziran 2018 • Makale Yazımı  
  
Eylül 2018 • Sonuçların EuroSurg oturumunda sunulması, ESCP 2018 
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EuroSurg	Hakkında	
 
EuroSurg işbirliği, öğrenciler ve cerrahi asistanları tarafından yürütülen uluslararası 
bir çalışma ve araştırma grubudur (1). 2015’te ESCP (European Society of 
Coloproctology) kongresinde kuruldu ve hızlı bir şekilde Avrupa’da 10’dan fazla 
ülkede ve uluslararası ülkelerde aktif üyelere sahip oldu.Eurosurg, uluslararası 
bağlantıları olan ve aktif araştırmalar yapan yeni nesil cerrahları yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Birleşik Krallık’ta, asistan-yönetimli araştırma işbirlikleri modeline, bölgesel 
cerrahi asistan ağları tarafından öncülük edildi (2). Bu ağlar, çok merkezli 
kohort çalışmaları ve randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) da dahil major 
cerrahi araştırma girişimlerinde başarılı oldular. Benzer çalışmalarda 
öğrencilerin dahil olması ise bazı ulusal kohort çalışmalarda rol alan Student 
Audit& Research in Surgery (STARSurg) grubu tarafından gerçekleştirildi 
(3,4).  

 Uluslararası cerrahi birliklerinin işbirliği, gelecek RKÇ’lerin tasarımında bilgi 
verebilen ve klinik pratikteki değişikleri yönlendiren aktarılabilir sonuçları 
üretir. EuroSurg proje katılımı boyunca, öğrenciler ve asistanlar cerrahi 
araştırma metodolojisi adına önemli yetenekler kazanacaklardır(5).EuroSurg, 
tüm öğrenci ve asistan katılımcılara, önceki grupların başarılı bir şekilde 
kullandığı, PubMed- atıflanabilir ortak-yazarlık ilkesini sunacaktır. Bu yazarlık 
modelinin bir örneğini burada bulabilirsiniz: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27321766.  

 

 
Postoperatif	ileus:	Genel	Bilgiler	

Postoperative ileus (POI) kolorektal cerrahi sonrasında tahmini %12 insidansla 
oldukça yaygın görülür.(6). POI, bağırsak fonksiyonunun geri dönüşünde gecikme 
ile karakterizedir ve artmış postoperatif komplikasyonlarla ilişkilidir. Bir zamanlar 
postoperatif iyileşmenin zorunlu bir parçası olarak görülürdü. Bu durum taburcu 
olma süresinin artması sonucunda hastalara ve sağlık bakım sistemine büyük bir 
ekonomik yük oluşturmaktadır.	(ABD’de 1.47 milyar dollar [£1.15; €1.24;AUD 1.86]) 
(7).  

POI’yi azaltmak için geliştirilmiş iyileşme protokolleri ve hedefe yönelik girişimler 
(Sakız çiğneme ve epidural analjezi gibi yöntemler) denendi ama bunlardan 
bazılarının sonuçları tartışmalı olarak kaldı (8,9).Anti- inflamatuvar ve opioid-doz 
azaltıcı özelliğinden dolayı non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) barsak 
fonksiyonlarının geri dönmesini sağlayabilir (10,12). Öte yandan NSAİİ'lerin 
güvenliği (anastomoz kaçağı ve akut böbrek hasarı riski gibi) hakkında tedirginlikler 
hala sürmektedir. Yakın zamanda elde edilen geniş prospektif kohort kanıtlarına 

Önceki	EuroSurg	
projemize	ait	
bilgiler	internet	
sitemizde	
eurosurg.org	
bulunmaktadır.	
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göre elektif kolorektal cerrahilerden sonra NSAİİ kullanımının yenilenmiş bir 
kararlılık oluşturduğu takdim edilmiş ve bu çalışmalar hızlandırılmış iyileşme 
rehberleri tarafından NSAİİ’lerin kullanımlarının önerilmesini sağlamıştır (3, 12, 13).  

IMAGINE çalışması Berlin’deki ESCP kongresinde (20-22 Eylül 2017) EuroSurg için 
ayrılmış oturumda başlatılacaktır. Kolorektal cerrahi yapılan hastaların uluslararası 
kohortunda, ileus yönetimi ve postoperatif  ileusun uluslararası profilinin ortaya 
koyulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, NSAİİ’lerin postoperatif analjezi olarak 
kullanıldığında, bağırsak fonksiyonlarının geri dönüşü üzerindeki etki ve güvenirliğini 
değerlendirecektir. 

 
Yöntemler	
	

01 
Postoperatif ileus 
Bu çalışma boyunca postoperatif ileus, ameliyat sonrası bağırsakların 
fonksiyonunun geri gelmesi için geçen süre baz alınarak değerlendirilecektir.  

          Bağırsakların fonksiyonunun geri döndüğünü gösteren 2 kriter aşağıdadır:  
 
• Hasta, solid,katı yiyecek, alımını (kusmadan) 24 saat boyunca tolere 

edebildi. 
• Hastada gayta çıkışı mevcut. 

 
Bu iki bileşen genel olarak ‘GI2’ olarak bilinir ve bağırsakların fonksiyonunun 
geri dönüşünün ölçümünde kabul edilen bir ölçüttür (14). 
 
02 
Özet 
Her hastanede, tıp öğrencileri ve asistanlardan oluşan mini takımlar 
çalışmaya dahil olacaktır.	 Devam eden 14 günlük periyot boyunca, elektif 
kolorektal cerrahi yapılan hastaların verilerini prospektif olarak 
toplayacaklardır. 
 
03 
Çalışmanın Amaçları 
• Postoperatif ileusun insidansını ve bunun elektif kolorektal cerrahi 

sonrasındaki klinik yönetimini uluslararası bu kohortta karakterize etmek. 
• Elektif kolorektal cerrahi sonrası ilk 3 günde uygulanan NSAİİ’lerin 

postoperatif ileusa etkisini değerlendirmek. 
• Elektif kolorektal cerrahi sonrası kullanılan NSAİİ’lerin akut böbrek hasarı 

ve anastomoz kaçağı riski dahil güvenliğini değerlendirmek. 
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04 
Proje Zaman Tablosu 
 
Verilerin toplanması 22 Ocak 2018 ve 19 Mart 2018 tarihleri arasında 
olacaktır. Bu süre boyunca 3 farklı periyod belirlenmiştir:  
 

• Periyod 1: 08.00 22 Ocak 2018 –  08.00 5 Şubat 2018 (+ 30 
Günlük İzlem) 
 

• Periyod 2: 08.00 12 Şubat 2018 –  08.00 26 Şubat 2018 (+ 
30 Günlük İzlem) 

	
• Periyod 3: 08.00 5 Mart 2018 –  08.00 19 Mart 2018 (+ 30 

Günlük İzlem) 
 

Her mini takım, 14 günlük veri toplama periyodu boyunca cerrahi uygulama 
yapılan uygun hastaların verilerini toplayacaktır. İzlem verileri de ameliyat 
sonrası 30 gün boyunca  toplanacaktır. İzlem verilerinin toplaması için son 
tarihi 17 Nisan 2018’dir. 
 

▲ 
Her bir merkezde, opere olan hastaların verilerinin 
toplanmasında birbirinden bağımsız 14 günlük periyotlarda 
birden fazla mini takım oluşturulabilir. 

▲ 

05 
Hastaneler 

• ESCP ve RACS üyelerinin bulunduğu hastaneler projeye 
katılabilir.   

• Katılan merkezlerin tamamının yerel düzenlemelere göre 
çalışma kaydını yapmaları gerekmektedir. Başarılı bir çalışma kaydı 
yapıldığına dair kanıt, veri toplama başlangıcından önce ulusal yönetim 
grubuna gönderilmelidir. 

• Çalışmanın sonucunda, her bir merkezde bulunan mini takımlar elde 
ettikleri bulguları kendi cerrahi departmanlarında sunarlar. 
 

▲ 

Projenin bulguları hakkında kendi departmanınızda bulunan 
klinisyenlere geri bildirimde bulunmak sağlık bakımını geliştirmek 
için önemli bir adımdır. Lokal sonuçların sunulması sizin sunum 
tekniğinizi ve CV’nizi geliştirebilmenize yardımcı olacaktır. 

▲ 

 
06 
Merkeze Yönelik Anket 
Çalışmaya başlamadan önce, her bir merkezin danışman cerrahı tarafından 
kısa bir anket tamamlanacaktır. Bu anket, hızlandırılmış iyileşme 
protokollerine ilişkin verileri toplayacaktır. Tamamlanması önemlidir ve 
cevaplar anonim olarak gönderilecektir. 
  

Katılımcı	
hastaneler	için	
ayrıntılı	bilgi	Ek	
D’de	belirtilmiştir.	

Veri	toplamayla	
alakalı	detaylar	
bölüm	11’de	
açıklanmaktadır.	

Merkeze	yönelik	
anket	proje	
başlatıldığında	
kullanılabilir	
olacaktır.	



	
	
	

12	Eylül	2017	 IMAGINE	Çalışması	v2.1	
				Translated	by:	Turkish	National	Committee/Türkiye	Yönetim	Ekibi	Tarafından	Çevrilmiştir.	 	

9	

 
 
 
07 
Dahil edilme-Dışlama kriterleri 
 

▲ Hastanenizde veri toplama periyodu boyunca uygun prosedürlerin 
yapıldığı ard arda gelen tüm hastaların verilerini toplamalısınız. ▲ 

 
Projeye dahil edilecek hastaları belirlemek (bulmak) için stratejiler: 
 

§ Günlük elektif ameliyat listesi. 
§ Günlük devir kağıtları ve servis listesi  
§ Günlük ameliyathane kayıt defterleri 

 
• Dahil Kriterleri 
 
o Özet: Bütün kolonik veya rektal rezeksiyon yapılan veya 

stoma kapatılması yapılan (kolostomi/ileostomi) 
hastalar dahil edilmeli. 

  
o Yaş: 18 yaş ve üzerindeki hastalar. 
  
o Zamanlama: Elektif Prosedürler 
  
o Teknik: Açık, robotic,laporoskopik, laporoskopi yardımlı 

veya laporoskopik başlayıp açığa dönülen 
ameliyatlar. 

o Tekrar 
Ameliyat: 

Her hasta yalnızca bir kere IMAGINE projesine 
dahil edilmelidir. Aynı kabul sürecinde veya izlem 
süresi döneminde yeniden ameliyat gerekmesi 
durumu komplikasyon olarak belirtilmelidir. 

  
o Dahil edilen 

prosedürler: 
Tüm kolorektal rezeksiyonlar (Ek B’ye bakınız) 
Stoma kapatılması (kolostomi/ileostomi) 

 
• Dışlama Kriterleri 

 
o Acil ve planlanmamış ameliyatlar 
o Apendektomi (İşlem sağ hemikolektomiyi de içeriyorsa dahil 

edilecektir.) 
o Transanal Ameliyat örnek: TEMS, TAMIS, Altemeier’s prosedürü. 
o Primer ürolojik işlemler - e.g. ileal konduit. 
o Primer jinekolojik işlemler  
o Primer vasküler işlemler – örnek: AAA tamiri sırasında bağırsak rezeksiyonu. 

Mesenteric iskemi için yapılan prosedürler dahil edilecektir. 
o tanısal laparoskopi ve laparotomiler. 
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Clavien-Dindo	
sınıflandırılmasıy-
la	alakalı	bilgi	Ek	C	
‘de	
bulunmaktadır.	

o Kolon/rektum rezeksiyonu olmaksızın yapılan inguinal,insizyonel ve 
femoral herni. 

o Multi-visseral cerrahiler – örnek: pelvik eksentrasyon 
 
 

08 
Sonuç Ölçütleri 

Primer sonuç ölçütü 
• Bağırsak fonksiyonlarının yerine dönmesi (GI2) için gereken süre (gün 

hesabında). Bu, hastanın kusmadan 24 saat boyunca katı yiyecek alımını 
tolere edebiliyor olmasını ve gayta çıkışının olması ile oluşan birleşik bir 
ölçümdür (14). 

 
Sekonder sonuç ölçütleri 
• Tüm 30 günlük istenmeyen olaylar, postoperatif Clavien-Dindo 

komplikasyon  skalasına göre ölçülecektir(15).  
• Anastomoz kaçağı insidansı Radyolojik veya cerrahi sırasında  tespit 

edilmesine göre tanımlanacaktır. 
• Akut böbrek hasarı insidansı KIDGO sınıflandırmasına göre 

tanımlanacaktır (16).  
 

 
 
09 
Bağırsak fonksiyonunun geri dönmesinin ölçülmesi 
GI-2 kriterlerine göre bağırsak fonksiyonlarının geri dönmesi ameliyat sonrası 
ilk 10 gün boyunca günlük olarak takip edilmelidir. Bu takip için şu bilgilerin 
günlük kayıt formları gereklidir: 
 

• Oral tolerans (Katı/yumuşak yiyecekleri kusmadan yiyebilme 24 saat 
içinde)  

VE     
• Bağırsak hareketlerinin varlığı (en az 1 dışkılama) 

 
Kayıtların her biri, önceki 24 saat boyunca bağırsak fonksiyonlarını 
değerlendirmeye izin veren önceki gün ile ilişkilidir 

Bağırsak fonksiyonlarını kayıt etmek için stratejiler; 
 

• Hemşireler ve doktorlar dahil servis çalışanlarıyla konuşmak 
• Hastanın tıbbi kayıtlarına ve günlük hemşire notlarına/tablolara 

bakmak(Özellikle gece olmuş olabilecek olaylar için) 
• Günlük servis vizitlerine ve doktor derlemelerine/toplantılarına katılmak 
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Veri	Alanlarının	
Tam	Listesi	Ek	
A’da	
Bulunmaktadır.	

 
 
 
 

 
 
10 
Eşdeğiskenler 
Demografik, prosedür ve sonuç verilerine ek olarak sonuçların kesin risk 
hesaplamasına izin veren değişkenler de toplanacaktır. Bunlar, önceki 
literatürlerde kolorektal cerrahi sonrasında postoperatif ileusu bağımsız 
olarak tahmin ettiği tutarlı bir biçimde gösterilmiş olan değişkenlerdir(17): 
 
• The American Society of Anesthesiologists (ASA) skoru 
• Kardiorespirator ve metabolik ko-morbiditeler (KOAH, böbrek hastalığı, Periferik 

Vaskuler Hastalık(PVH), DM, diabet mellitus dahildir) 
• Abdominal Cerrahi öyküsü/geçmişi 
• Eritrosit Süspansiyonu transfüzyonu 

 
11 
İzlem 
• Hastalar ameliyat sonrası 30 gün izlenecektir. Tüm sekonder sonuç 

ölçümlerine, postoperatif 0. günden ( ameliyatın yapıldığı gün) 30. güne 
kadar olan dönemde herhangi bir olayın meydana gelip gelmediği 
kaydedilecektir. 

• Normal hasta izlemlerinin değişmesi gerekmemektedir. Katılımcılar izlem 
verilerini tanımlama konusunda proaktif olmalıdırlar, fakat bu durum kendi 
hastanelerindeki normal izlem sınırlarında/ölçütlerinde yapılmalıdır. 
 

İzlem stratejileri şunları içermektedir; 
 

• Düzenli olarak, hastanedeyken oluşan komplikasyonları tanımlayan hasta 
notlarına/derlemelerine bakmak 

• Günlük vizitlere ve doktor oturum/derlemelerine katılım 
• 30 gün içinde eğer klinikte yapıldıysa klinik mektup ve derlemelerin takibi 
• Hastaların yeniden kabul edilip edilmediğinin elektronik sistemden 

kontrolü 
• Hastaların yeniden acil servise başvurup vurmadıklarının kontrolü 

 
12 
Veri Seti 
 
Hastaya, ameliyata, operatif yönteme ve postoperatif periyota ilişkin veriler 
toplanacaktır. Veri kayıtlarını maksimum şekilde toplayabilmek için, primer 
araştırma sorusuna ilişkin kesin risk hesaplamasına ihtiyaç duyulan bu 
değişkenler dahil edilmelidir. Preoperatif risk icin ayarlama/değerlendirme 
yapılmaması herhangi bir bulgunun biasa neden olmasına (hatalı 
yorumlanmasına/toplanmasına) yol açar. 

Not: Bağırsak fonksiyonunun kayıtları günün tamamını içermelidir. Bu 
semptomları bir günde ve bununla ilişkili verileri retrospektif (bir gün önceye ait 
veriler) olarak elde etmeniz önerilir. 
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Yazdırılabilir	veri	
tasarıları	online	
çalışma	
merkezinde	
bulunabilir.	

 
 

13 
Veri Analizi & Örneklem Büyüklüğü 
 
Uzman istatistikçiler bu çalışmanın planlanmış analizini  konsulte ettiler.Bu 
veriler tanımlayıcı istatistikler ve SPSS v21.0’daki regresyon modelleri 
kullanılarak analiz edilecektir. Eğer spesifik alanlardan kaybedilen veri oranı 
büyük ölçüdeyse Markov Chain Monte Carlo yönteminin kullanılmasını 
atfeden bir prosedür planlanmıştır. Cerrah,hastane, ya da ülke-spesifik 
karşılaştırmalar yapılmayacaktır. Bu çalışma, İngiltere’den 150, Avrupa ve 
Avustralya’dan 150 merkezin katılacağını öngörmektedir. 
 
UK National Bowel Cancer Audit 2016 tarafından elde edilen son 
göstergelere göre, yaklaşık olarak  her merkezde hafta başına  3 hastanın   
kolorektal cerrahi geçireceğini tahmin ediyoruz. En az 2  ya da 3 veri toplama 
periyodu tamamlandığında tüm merkezlerden 3500-5000 örneklem 
büyüklüğü elde edileceği ön görülmektedir. 

 
 
14 
Verilerin Toplanması ve Yönetimi  
 
Veriler bir web uygulaması olan Research Electronic Data Capture 
(REDCap) isimli bir sunucu’da online bir şekilde depolanacak ve 
toplanacaktır. REDCap güvenli bir sistemde verilerin girilmesine ve 
depolanmasına izin verir. REDCap Avrupa’nın her tarafında akademik 
merkezler tarafından yaygın bir şekilde kullanılan bu sistem web-tabanlı 
bilginin depolanmasına olanak sağlar ve ABD'deki HIPAA-güvenlik 
rehberlerine uygun olarak şifrelenmiştir.  
Bu servis  Birmingham Üniversitesi (Birleşik Krallık) tarafından 
yönetilmektedir. Katılımcılara güvenli bir şekilde verilerini depolayabilmeleri 
için REDCap sunucusu kullanıcı detayları verilecektir. 
REDCap veritabanında depolanan ya da yüklenen verilerde hastaları 
tanımlayıcı bilgiler olmayacaktır. Tüm anonim veriler 3 yıl kadar sistemde 
tutulacaktır. Sonrasında sunucudan kalıcı olarak silinecektir. Verilerin  
kopyalandığı kağıt formları REDCap’e yüklendikten sonra gizli bir çöp olarak 
yok edilmelidir. 
REDCap üzerine hastaların tanımlayıcı numarasını (hasta numarası) 
depolamak mümkün olmayacaktır. Her hasta için sistem tarafından 
REDCap’e özel kimlik tanımlanacaktır. Gerekirse, hastane numaralarını ve 
REDCap kimliklerini lokal bir ortamda eşleştirip barındırabilirsiniz. Bu 
bilgilerin şifrelenmiş bir dosyada ve şifrelenmiş bir hastane bilgisayarında 
saklanması gerekmektedir. 
 
REDCap kullanıcı hesabı her bir mini takıma bir tane gönderilecektir. Bu bilgi 
sadece mini takımdaki aday olan katılımcıya gönderilecek ve sadece o kişi 
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bu bilgileri kullanacaktır. Herhangi bir problem yaşarsanız lütfen bize e-mail 
gönderin: info@eurosurg.org  
 

 
15 
 Lokal Proje Kaydı  

Mümkünse, bu proje klinik bir çalışma/audit olarak ya da servis 
değerlendirmesi olarak kaydedilebilir. Bazı ülkelerde resmi araştıma etik 
onayı gerekebilir. Yerel düzenlemelere göre, her hastanede çalışmanın 
düzgün bir şekilde kaydedilmiş (etik onayın alınmış) olması mini takımların 
sorumluluğundadır. Bu durum lokal danışman cerrahların denetiminde 
olmalıdır. 

 
 

 

 

 

Bu proje İngiltere’de; klinik bir çalışma/audit ya da servis değerlendirmesi 
olarak kaydedilebilir. Kolonik cerrahiler için ERAS® rehberine göre hareket 
edilmesi altın standarttır. Aşağıda izlendiği üzere;(13) 

 

Kolorektal cerrahi sonrasında postoperatif ağrı için NSAİİ'ler kullanılmalıdır. 
Düşük kanıt düzeyinde anastomozda ayrılmayla NSAİİ arasında bir ilişkisi 
gösterilse de NSAİİ kullanımının durdurulması için bu kanıtlar yeterli değildir. 

 
İngiltere’deki katılımcılar REDCap sistemine verilerin girilmesi için NHS Trust 
Caldicott Guardian'ın onayını istemeliler. Çalışma kaydettirilirken, aşağıdaki 
durumlar konusunda açık olunmalıdır; 

 
• Toplanan tüm veriler uygulamada olan pratiği ölçecektir. 
• Normal hasta tedavisi ve izleminde bir değişiklik olmayacaktır. 
•  Bu uluslararası bir çalışmadır. 

 
 

 

 

▲ Hastanenizde çalışmanın nasıl kaydedilmesi gerektiğini 
danışmanınızla birlikte kontrol edin. Eğer  zorluklarla 
karşılaşırsanız, ulusal komitenizden önerilerini alın. 

▲ 
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Mini	takımlarla	
ilgili	daha	fazla	
bilgi	için	bölüm	
17’ye	bakınız.	

Eğitim	modülüne	
buradan	
ulaşabilirsiniz:	
bit.ly/	
learn.IMAGINE			

 

Veri toplamaya başlamadan önce projeniz için uygun etik onay aldığınızdan 
emin olmanız gerekmektedir. REDCap hesapları; proje etik onayını başarılı 
bir şekilde merkezinizde almış olduğunuzu ulusal komitenize kanıtlayana 
kadar gönderilmeyecektir. 

 
 
16 
Kalite Güvencesi 
 
• Mini Takımlar 

• Her mini takım 3 kişiden oluşmalıdır; en az biri tıp öğrencisi ve asistan 
olmalıdır. Her merkezde danışman bir cerrahla birlikte çalışmaya etik onay 
alınmış olmalıdır.  

 
• IMAGINE E-öğrenme 
 
IMAGINE'in eğitimsel değerini en yüksek seviyeye ulaştırmak için ve anahtar 
adımların anlaşıldığından emin olunması için tüm katılımcılar e-öğrenme 
modüllerini tamamlamalıdırlar. Modülü tamamladığınız bitirme sertifikasıyla 
kanıtlanacaktır. Sertifika için aşağıdaki modüllerin tamamlanması zorunlu 
olacaktır; 

 
o Çalışmanın Başlatılması ve Yönetimi (5dk) 
o Bağırsak Fonksiyonunun Ölçümü/Değerlendirilmesi (5dk) 
o Clavien-Dindo Sınıflama Sistemi (5dk) 
o REDCap Kullanım Rehberi (5 dk) 

 
• Veri Tamamlama 

 
Veri toplamanın ardından uluslararası analiz havuzuna sadece % 95’in 
üzerinde tamamlanmış olan veriler kabul edilecektir. % 5’ten fazla veri kaybı 
olan merkezler çalışmaya dahil edilemeyecekler ve bu merkezlerin 
katılımcıları yazarlık listesinden çıkarılmak zorunda kalınacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▲ Katılımcılar veri yönetimi için e-öğrenme modülünü 
tamamlamalılar; online proje protokolüne erişim: 
www.EuroSurg.org  veya bit.ly/learn.IMAGINE 

▲ 

▲ Prospektif olarak en az % 95ten fazla verinin tamamlanmış 
olduğundan emin olun. Emin değilseniz ulusal komitenizden öneri 
alın. 

▲ 
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Veri	doğrulamayla	
alakalı	ayrıntılı	
bilgiye	İnternet	
sayfamızda	
Online-Hub	
bölümünden	
ulaşabilirsiniz.	

 
• Doğrulama 

 
Veri doğrulama katılan her bir ülkenin 5 hastanesinde yapılacaktır. Az hasta 
sayısına sahip olan ülkelerin doğrulama gerekliliği çalışma yönetim grubunun 
kararına bağlıdır. Veri doğrulayıcılar; veri doğrulama sürecinde yer almamış 
olan bir asistan ya da öğrenci olmalıdır. Doğrulayıcı, kendi merkezinde veri 
doğrulamak için veri toplama süreci tamamlandıktan sonra tek bir 14 günlük 
periyot seçecektir. 

 
Doğrulayıcı, hata oranlarını ve ne kadar verinin analiz edildiğinin özetini 
çalışmanın yönetim grubuna gönderecektir. Doğrulamanın 2 parçası 
bulunmaktadır; 
 

o Vaka Doğruluğu  
 

 Doğrulayıcılar 14 günlük bir periyot içinde dahil olan tüm uygun hastaları 
bağımsız bir şekilde doğrulayacaktır. Verilerin doğruluğu için hedef % 95’tir. 

 
o Verilerin Doğruluk Oranı 
 Doğrulayıcılar, bağımsız olarak risk ayarlama ve sonuç ölçümlerine ilişkin 10 
anahtar veri alanı için veri toplayacaklar. Alanlarin seçimi sadece 
katılımcılara uygun  yapılacaktır. İlgili mini takım tarafından kaydedilmiş 
orijinal verilerin çatışması halinde, mini takim ve doğrulayıcı arasında iletişim 
kurularak çözüme gidilecektir. Toplanan verilerin doğruluk oranı için hedef % 
98’dir. 

 
 

Veri doğrulama sonuçları ve hata oranları analiz havuzundaki verileri 
etkilemeyecektir. 

 
17 
Proje Takım Yapısı 
 
Tıp öğrencileri ve asistanlar çalışmanın yayılmasında ve dağıtılmasında rol 
alırlar ve bu durum ulusal komiteler ve danışman cerrahlar tarafından 
desteklenir. 

 
• Proje Yönetim Ekibi: Protokolün tasarımından, verilerin işlenmesi ve 

yönetiminden, analizinden sorumlu makalenin taslağını oluşturan tıp 
öğrencileri ve asistanlardan oluşan çekirdek grup 
 

• Ulusal Komiteler: Çalışmaya katılan her ülkede yer alan, çalışmanın 
yayılmasından, protokolün çevirisinden ve her hastanede çalışmanın 
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yürümesinden ve doğru şekilde etik onay alınmasından sorumlu olan tıp 
öğrencileri ve asistanlardan oluşan grup. 

 
 

 

 
 

 
• Bölge Liderleri: Katılan merkezlerde/hastanelerde bulunan asistan ve 

öğrencilerden oluşan ağ: 
o Lokal hastanelerinde mini takımları kontrol etmekten sorumludurlar.  
o Ulusal komite ve mini takımlar arasında bir  bağlantı sağlarlar. 
o Katılımcılar için temas kurulacak ilk noktadır. 
o Lokal çalışma sonuçlarının klinik takımlara geri rapor edildiğinden 

emin olurlar. 
 

• Mini Takımlar: Bir hastanede spesifik bir veri toplama periyodunda veri 
toplamaktan sorumlu 3 öğrenci/asistandan oluşan bir takımdır: 
 
o Bir mini takım bir tıp öğrencisinin bir asistanla iş birliği yapmasıyla 

oluşturulur. Ekstra bir asistan ya da öğrencinin eklenmesiyle mini 
takım 3 kişiye tamamlanır. 
 

o Her mini takım kendi klinik takımlarına sonuçlarını rapor edebilmek 
için bölge lideriyle birlikte çalışacaktır. 
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Daha	fazla	bilgi	
için	bakınız:	
www.ICMJE.org			

Örnek	yazarlık	
stili	için	
PubMed’de	bu	
PMID	numarasını	
aratın:27321766		

Danışman Cerrahlar: Mini takımların herbiri bir danışman cerrah tarafından  
denetlenmelidir. Bir konsultan cerrah kendi hastanesinde bir çok mini takımı 
denetleyebilir. Danışmanlar çalışmanın kaydından ve katılımcıların rehberlere 
ve kurallara uygun davrandığından emin olmalıdır. 

  
 
 
18 
 
Yazarlık 
 
Mini takım katılımcıları, danışman cerrahlar, veri doğrulayıcılar, bölge 
liderleri, ulusal komite üyeleri ve çalışma yönetim grubu Pubmed-atıflanabilir 
ortak yazarlık için uygun olurlar. Bazı spesifik gereklilikler bulunmaktadır; 

 
Mini takımlar 
Her veri toplama ve izlem periyodunda maksimum 3 katılımcı Pubmed-
atıflanabilir yazarları olarak listelenecektir. Her bir merkezdeki doğrulayıcılar 
da aynı şekilde yazarlık için uygundurlar. 
 
Her bir mini takım katılımcısı etik onayın alınmasında, hastaların 
tanımlanmasında, verilerin ve izlemlerin toplanmasında, verilerin % 95’ten 
fazlasının tamamlanmasında yer almalıdır. %5’ten fazla veri kaybı olan 
merkezler analizlerden çıkarılacak ve katkıda bulunan mini takım yazarlık 
listesinden de çıkarılacaktır. 

 
 
 
 
 
Danışman Cerrahlar 
International Committee of Medical Journal Editors yazarlık rehberi 
doğrultusunda, aşağıdaki kriterleri karşılamak şartıyla her merkez için bir 
konsultan cerrah Pubmed-atıflanabilir ortak yazarlık için uygundur: 
(i) Yerel etik onayın alınmasını desteklemek. 
(ii) Diğer iş arkadaşlarına çalışma hakkında bilgi vermek. 
(iii) Departman toplantılarında lokal elde edilen sonuçların sunumunun 

yapılmasını kolaylaştırmak. 
 
Bölge Liderleri 
Bölge liderleri yazarlık elde edebilmeleri için, kendi hastanelerinde çalışmaya 
en az 2 mini takım dahil etmeliler. Her hastane için maksimum mini takım 
sayısı 3’tür. (Her bir veri toplama periyodu için 1 mini takım görev alacaktır.) 
(Bölüm 4: Proje zamanlaması) 
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19 
Yayılma ve Etki 
IMAGINE çalışmasının etkisi aşağıdaki kriterlerin kullanımıyla ölçülecektir:  
 
• Lokal araştırma toplantılarına ve klinik takımlara lokal sonuçların sunumu  
• ESCP 2018’de EuroSurg oturumunda uluslararası sonuçların sunumu  
• Kolorektal cerrahi ile ya da ilişkili mesleksel ve akademik kitlelere 

sonuçların yayılması  
• Hakemli dergilerde sonuçların yayılmış olması 
• İlgili halk ve hasta gruplarına sonuçların yayılımı 
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Ek	A:	Gerekli	Veri	Alanları		
 

Preoperatif Veriler  
1 Yaş [YIL]  
2 Cinsiyet Erkek, Kadın 
3 ASA Skoru I, II, III, IV, V 
4 Sigara İçme Durumu İçiyor, İçmiyor 

5 Vücut Kitle İndeksi Zayıf (<18.5); Normal (18.5-24.9); Kilolu (25-29.9); 
Obez (30+) 

6 Abdominal Cerrahi Öyküsü  Evet, Hayır 
7 Önceden Var Olan Abdominal Stoma  Evet – kolostomi, Evet – ileostomi, Yok 
8a İskemik Kalp Hastalığı Geçmişi Evet, Hayır 
8b Periferik Damar Hastalığı Geçmişi Evet, Hayır 
8c Kronik Respiratuvar Hastalık Geçmişi /KOAH Evet, Hayır 
8d Diabetis Mellitus Geçmişi  Evet (insulin kullanıyor), Yes (tablet ilaç-diet kontrollü), 

Hayır 
9 Preoperatif  ACEi/ARB Kullanımı Evet, Hayır 
Ameliyat Verileri 
10 Altta yatan Patoloji/Endikasyon Malign, Inflamatuvar Bağırsak Hastalığı, Divertiküler 

Hastalık, Diğer Benign 
11 Operatif Yaklaşım Açık, Laparoskopik, Robotik Açığa Dönülen ? 
12 Primer Olarak Uygulanan Ameliyat Ek B’ye Bakınız 
13 Yeni stoma açılması Evet – kolostomi, Evet – ileostomi, Hayır 
Postoperatif Günlük Toplanması Gereken Veriler (İlk 10 Gün Boyunca Her Gün Toplanacak Veriler !) 
14 Gaita çıkışı (Günlük POG 1-10) 

Rektum veya stoma yoluyla en az 1 kere 
Evet, Hayır 

15 Kusma (Günlük POG 1-10) 
24 saat içinde en az 1 kez kusma  

Evet, Hayır 

16 Oral tolerans (Günlük POG 1-10) 
Günlük en yüksek değeri kayıt ediniz. 

Evet – Hafif/Katı Gıda, Evet – Sadece Sıvı, Hayır 
 

17 Nazogastrik Sonda  (POG 1-10) 
Drenaj için (Beslenme amacıyla değil) 

Evet, Hayır 

Post-op Sadece 1 kez Toplanması Gereken Veriler 
18a Post-op 1-3 Günler Arası NSAII  kullanımı Düşük Doz, Yüksek Doz, Uygulanmadı – Ek B’ye 

Bakınız. 
18b Post-op 4-7 Günler Arası NSAII kullanımı Düşük Doz, Yüksek Doz, Uygulanmadı – Ek B’ye 

Bakınız. 
19a Post-op 1-3 Günler Arası Opioid kullanımı Evet – Güçlü, Evet – Zayıf, Hayır – Ek B’ye Bakınız. 
19b Post-op 4-7 Günler Arası Opioid kullanımı Evet – Güçlü, Evet – Zayıf, Hayır – Ek B’ye Bakınız. 
20 Post-op 1-10 Günler Arası analjezi kullanımı Epidural kateter, IV PCA, Yara Katateri, Uygulanmadı 
21 Post-op 1-10 Günler Arası Sakız Evet, Hayır 
22 Post-op 1-10 Günler Arası Mü Opioid Antagonisti 

kullanımı 
Evet, Hayır – Ek B’ye Bakınız. 

23 Post-op 1-10 Günler Arası pro-kinetik ilaç 
kullanımı 

Evet, Hayır – Ek B’ye Bakınız. 

24 Post-op 1-10 Günler kan transfüzyon  Evet, Hayır 
Sonuç Veri Alanları/İzlem 
25a Anastomoz Kaçağı  

Radyolojik veya İntraoperative Tanı 
Evet, Hayır 

25b Evet ise, Postoperatif Tanı Günü [       ] 
26 Intra-abdominal/pelvik kolleksiyon/birikim 

Radyolojik veya intraoperative Tanı Evet, Hayır 

27 Bronkopnömoni 
Radyolojik Tanı Evet, Hayır 

28 C-Reaktif Protein (CRP) 
POG 1-3 arasında ölçülen en yüksek değer 

[     ] 
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29a Ameliyat Öncesi en son Kreatinin Değeri  [     ] 
29b Kreatinin (1-7 Günler Arası) [     ] 
30 Hastanede Kalış Süresi (Gün) [     ] 
31 30 Gün İçinde Tekrardan Hastaneye Başvuru Evet, Hayır 
32 En Yüksek Clavien-Dindo Derecesi I, II, III, IV, V 

POG:Postoperatif	Gün	
	
Ek	B:	Prosedürler	ve	İlaç	Tanımları	
 

Dahil edilen Ameliyatlar:  
• Ileokolik rezeksiyon • Sub-total kolektomi 
• Sağ Hemikoloktomi • Total kolektomi 
• Genişletilmiş Sağ Hemikolektomi • Pan-proktokolektomi 
• Transvers Kolektomi • Tamamlayıcı Kolektomi 
• Sol Hemikolektomi • Stoma kapatılması 
• Sigmoid Kolektomi(Hartmann prosedürü 

dahil) 
 

  
      *İleostomi ve kolostomi dahil 
 

Dahil edilen pro-kinetik ilaçları:   
• Metoklopramid 
• Bisakodil 
• Ghrelin agonisti (ipramorelin, 

ulimorelin) 
• eritromisin 

• gastrograffin 
• mosapride 
• magnesium oxide 
• choline citrate 

 

Dahil edilen Mü-antagonistleri:   
• Alvimopan 
• Metilnaltrekson 
• Naloxegol 

 
 

 

Yaygın Kullanılan NSAİİ Dozları: 
  
Bu dozlar oral,rectal,intravenöz,intramüsküler veya subkutanöz verilebilir.  
 

NSAİİ  Düşük Doz Yüksek Doz 
Diklofenak Günlük  < 100mg  Günlük ≥ 100mg  
Ibuprofen Günlük <1200mg  Günlük ≥ 1200mg  
Naproksen Günlük <750mg  Günlük ≥ 750mg  
Celecoxib Günlük <200mg  Günlük ≥ 400mg  
Rofecoxib Günlük <12.5mg  Günlük ≥ 25mg  
Daha fazla bilgi için: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK42997/   
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Opioid Çeşitleri: 
Bu ilaçlar oral,rectal,intravenöz,intramüsküler veya subkutanöz verilebilir.  
	
	

Güçlü Opioidler Zayıf Opioidler 
Morfin Alfentanil Kodein 
Diamorfin Fentanil Dihidrokodein 
Oksikodon Hidromorfon Tramadol 
Buprenorfin   
   
	
Ek	C:	Clavien-Dindo	Sınıflandırma	Sistemi	
 
İstenmeyen postoperatif olaylar  tedavi başarısızlığı,sekel ve komplikasyonlar olarak 
3’e ayrılabilir.Tedavi başarısızlığı, yapılan cerrahi sırasında istenen yarara 
ulaşılamadığında meydana gelir; örneğin laparoskopik kolesistektomi sonrası persiste eden 
ağrı ya da kanser cerrahisini izleyen dönemde tümör nüksü gibi.Tedavi Sekeli, yapılan 
prosedürün bilinen sonuçlarıdır; Örneğin geniş ince barsak rezeksiyonu sonrasında 
malabsorbsiyon görülmesi ya da splenektomi sonrasında immun yetmezliğin meydana 
gelmesi gibi. Tedavi başarısızlığı ve sekeli haricinde  hasta üzerinde istenmeyen etkilere yol 
açan, normal postoperatif gidişattan herhangi bir sapma olması durumu ise komplikasyon 
olarak tanımlanır. 
 
Clavien- Dindo Sınıflamasında, bir komplikasyonun ciddiyetini tanımlayıcı faktör, tedavi 
gerekliliğidir. Dolayısıyla, ortaya çıkan bir komplikasyon onun nasıl yönetildiğine bağlı 
olarak farklı derecelendirmelerde yer alabilir. Örneğin bir anastomoz kaçağı 2.derece 
olduğunda antibiyoterapi mümkün iken , 3.derece olduğunda anestezi altında yeniden 
ameliyat yapılması gerekir. 
 
Dikkat edilmesi gereken diğer bazı durumlar: 

§ İntraoperatif komplikasyonlar, postoperatif dönemde hasta üzerinde 
istenmeyen bir etkiye yol açmadığı sürece komplikasyon olarak düşünülmez. 
Tek istisna intraoperatif ölümdür. Bu durum V. derece kabul edilir. 

§ Direk olarak yapılan cerrahiyle ilişkisi olmasa bile tüm postoperatif 
istenmeyen etkiler/olaylar dahildir. 

§ Hastanın taburculuk döneminde meydana gelmiş olsa bile postoperatif 30 
günlük periyot boyunca gelişen bütün beklenmedik olaylar dahil 
edilmelidir. 
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§ Tanısal prosedürler dahil değildir. Örneğin tanısal ÖGD, herhangi bir 
müdahale olmaksızın oluşan kanamanın kaynağını teşhis etmek için 
yapıldığında bu durum bir komplikasyon olarak kabul edilmez, fakat kanayan 
damarın klipslenmesi için yapılan terapötik amaçlı ÖGD III. Derece 
komplikasyon kabul edilecektir. Negatif eksploratif laparoskopiler tanısal 
prosedürlerdir, komplikasyon olarak kaydedilmemelidir. 

 

Derece Açıklama (örnekler italik yazı biçiminde verilmiştir. )  

I Farmakolojik(izin verilen/normal tedavi rejimi dışında), cerrahi, endoskopik ve 
radyolojik girişim ihtiyacı gerektirmeyen normal postoperatif gidişten herhangi 
bir sapma olması. 

İzin verilmiş tedavi rejimleri: Seçilmiş ilaçlar 
(antiemetikler,antipiretikler,analjezikler,diüretikler ve elektrolit replasmanı), 
fizyoterapi ve yatakta açılan antibiyotikle tedavi edilmeyen yara enfeksiyonları. 

Örnek: Potasyum ile tedavi edilen hipokalemi,siklizin ile tedavi edilmiş bulantı, İV 
sıvılarla tedavi edilen akut böbrek hasarı. 

II 1.derece  komplikasyonlarda izin verilen tedavi rejimleri dışında farmakolojik 
tedavi gereksinimi olması:Kan transfüzyonları ve Total parenteral nutrisyon 
dahil. 

Örnek: Antibiyotikle tedavi edilen cerrahi alan enfeksiyonları; medikal olarak 
tedavi edilen miyokard enfarktüsü; enoksaparinle tedavi edilen derin ven 
trombozu; antibiotikle tedavi edilen idrar yolu enfeksiyonu veya pnömoni ; 
anemi için yapılan kan tranfüzyonu 

III Cerrahi,endoskopik veya radyolojik müdahale gereksinimi olması. 

Örnek: Tedavi amaçlı endoskopik müdahale (tanısal işlemler hariç); girişimsel 
radyolojik işlem, yeniden ameliyat gereksinimi 

IV Kritik bakım gerektiren yaşamı tehdit eden  komplikasyonların varlığı , beyin 
kanaması ve iskemik inmeyi içeren nörolojik komplikasyonlar (TIA hariç). 
 
Örnek: Tek veya çoklu organ yetmezliği, Ventilatör desteği gerektiren pnömoni, Böbrek 
yetmezliği (Filtrasyon devam ederken); inme. 

V Hastanın Ölümü. 
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Ek	D:	Projeyi	Merkezinizde	Başarıyla	Yürütmeniz	için	Anahtar	
Noktalar	
 

 Kendi merkezinizde/hastanenizde çalışmaya katılmak için bölge liderinizle 
iletişim kurun. Onlar diğer ilgilenen öğrenci ve asistanlarla sizin iletişiminizi 
sağlayacaktır. 

 
  Bir mini takım maksimum 3 kişiden oluşur. Mini takımları, 

Çalışmanın kaydını ve verilerin toplanmasını mümkünse tıp 
öğrencileri koordine etmelidir. Öğrenciler en az 1 tane asistan tarafından 
desteklenmelidir. Bu kişi herhangi bir yıldaki cerrahi asistan olabilir. 

 

  Veri toplama tarihleri arasında 14 günlük bir veri toplama periyodu 
seçiniz. Her hastanede birden çok mini takım çalışabilir. Ancak farklı 
periyodları seçmek zorundadırlar. Eğer yapabileceklerini düşünüyorlarsa 
sadece bir mini takımın birden fazla veri toplama periyodunda veri 
toplamasına izin verilir. 

 

  Yerel düzenlemelere göre, hastanenizden resmi çalışma/proje onayının 
alındığından emin olunuz. 
 

• Etik onay alımı veri toplamaya başlamadan önce alınmalıdır. Birleşik 
Krallık katılımcıları REDCap’e veri yükleyebilmeleri için Trust's 
Caldicott Guardian'nın iznini almış olmaları gerekmektedir. Birleşik 
Krallık dışındaki katılımcılar, kendi ülkelerinde bulunan spesifik onay 
süreçleri konusunda,  ulusal komitelerinin rehberliğinde hareket 
edeceklerdir. 

• Hastanenizin, bu projenin uluslararası bir çalışma olduğundan ve 
sonucunda elde edilen verilerin REDCap'e yükleneceği konusunda  
haberdar olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bölüm 12’de 
REDCap ve Veri Güvenliği’ne bakınız. Normal hasta izleminde bir 
değişiklik yapılmamalıdır. 

 

Etik onay alma işlemine hızlı bir şekilde başlamanız çok önemlidir; Etik onayın 
alınması 2-3 ay sürebilir. Eğer bir zorluk yaşarsanız bölge liderinizle, danışman 
cerrahınızla veya komite üyelerinizle irtibata geçebilirsiniz. 

 

  Etik onayınızı aldıktan sonra onay kağıdınızı ulusal komitenize gönderiniz. 
REDCap hesap bilgileri etik onay aldığınıza dair kanıtı göndermeğiniz sürece 
sizlere verilmeyecektir. 

 



	
	
	

12	Eylül	2017	 IMAGINE	Çalışması	v2.1	
				Translated	by:	Turkish	National	Committee/Türkiye	Yönetim	Ekibi	Tarafından	Çevrilmiştir.	 	

24	

  Danışman cerrah olan hocanızdan merkeze yönelik anketi doldurmasını 
isteyin. Bu, hastanenizde hızlandırılmış iyileşme protokollerine yönelik kısa 
bir ankettir ve 5’dkdan daha kısa sürecektir. 

 
  IMAGINE e-öğrenim modülünü tamamlayın. Modül içeriğinde Veri yönetimi, 

Clavien-Dindo Sınıflandırma Sistemi, Bağırsak fonksiyonlarının ölçümü ve 
REDCap kullanıcı rehberi bulunur. Bu e-öğrenme modülünü tamamlamak 
zorunludur ve tamamlayanlara sertifika verilecektir. Modüle 
bit.ly/learn.IMAGINE adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

  Mini takımınızın diğer üyeleriyle (mümkünse asistanların ve danışman 
cerrahın da dahil olduğu) buluşmalar düzenleyin.Mümkünse sizden önceki 
mini takımlarla da buluşmalar ayarlayın. Diğer takımlardaki kişiler başarılı 
bir veri toplama süreci için oldukça değerli önerilerde bulunacaklardır. Mini 
takımınızda projenin her bir aşamasından kimin sorumlu olacağını belirleyin; 
örnek aşamalar: hastaların belirlenmesi,temel verilerin toplanması, 30 günlük 
devam verileri toplanması, verilerin REDCap’e girilmesi.Bu konular hakkında 
danışmanınızdan yardım alabilirsiniz. 

 
 14 Günlük periyodunuz boyunca dahil kriterlerindeki bütün hastalarınızı             

belirleyin. 
 

  İlk 10 gün boyunca her gün ayrı olacak şekilde bağırsakların fonksiyonu ile 
ilgili verileri toplayın (hasta postoperatif 10. günden önce taburcu olmamışsa) 

 
 30 günlük postoperatif periyotta komplikasyonları düzenli olarak takip edin.	

Bu çalışma prospektiftir, yani hastaların takibini/izlemini yapmak için 
postoperatif periyodun sonuna kadar beklememelisiniz. (30 günlük süreç 
içerisinde zaman zaman verilerinizi toplayabilirsiniz.) Merkezden merkeze 
değişebileceği gibi , hastaların takibinde kullanılacak en iyi yolu danışman 
cerrahınızla birlikte belirleyin 

 

 Bütün verilerin doğru bir şekilde ve tam olarak REDCap sistemine 
yüklendiğinden emin olun. Hasta verilerinde %5’ten fazla bir kayıp,yanlışlık 
varsa hastaneniz çalışmaya dahil edilmeyecektir ve isimleriniz yazarlık 
listesinden çıkarılacaktır. 

 

 Proje tamamlandıktan sonra yerel sonuçlarınızı hastanenizin cerrahi 
departmanına sununuz. 
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