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Akut inmede kalite geliflimi
New York Eyaleti ‹nme Merkezi Tahsisi Projesi

T.I. Gropen, MD; P.J. Gagliano, MD; C.A. Blake, BA; R.L. Sacco, MD; T. Kwiatkowski, MD;
N.J. Richmond, MD; D. Leifer, MD; R. Libman, MD; S. Azhar, MD ve M.B. Daley, RN,

“NYSDOH Stroke Center Designation” Proje Çal›flma Grubu

Özet—Girifl: Birçok hastane akut inmeli hastalar› tedavi etmek için gereken altyap›n›n eksikli¤ini çekmektedir. Beyin Ata¤› Koa-
lisyonu (Brain Atack Coalition, BAC) primer inme merkezlerinin kurulumu için k›lavuzlar yay›nlam›flt›r. Amaç:‹nme merkezi tah-
sisinin ve akut inme hastalar›n›n seçici yönlendirilmesinin bak›m kalitesini artt›r›p artt›rmad›¤›n›n saptanmas›. Metodlar: Brooklyn
ve Queens, NY bölgelerinde hizmet veren 32 hastaneye Mart ve May›s 2002 tarihleri aras›nda baflvuran tüm inme hastalar› için ba-
zal dosya ç›kar›mlar› gerçeklefltirildi. Hastanelerin BAC k›lavuzuna dayal› kriterleri karfl›lamalar› istendi. Uyumluluk alan vizitleri
ile do¤ruland›. Tahsis sonras›nda, akut inme hastalar›na seçici olarak yönlendirme yap›ld›. tekrar de¤erlendirme verileri A¤ustos
ile Ekim 2003 tarihleri aras›nda topland›. Sonuçlar: Yazarlar bazalde 1598 dosyadan ve tekrar de¤erlendirmede 1442 dosyadan ç›-
kar›m yapt›lar. Bazalden tekrar de¤erlendirmeye kadar kap›dan doktor konta¤›na geçen (25 dakika ila 15 dakika, p = 0.001) ve po-
tansiyel doku plazminojen aktivatörü (t-PA) adaylar› için BT yap›lmas› (68 ila 32 dakika, p < 0,001) ve t-PA uygulanmas› (109 ila 98
dakika, p = anlaml› de¤il) için ortalama süreler azald›. IV t-PA kullan›m› %2.4’den %5.2’ye yükseldi (p < 0.005), seçili t-PA protoko-
lü ihlalleri %11.1’den %7.9’a indi (p = anlaml› de¤il) ve inme ünitesine gelme oran› %16’dan %32’ye yükseldi (p < 0,001). ‹nme mer-
kezlerinde (n = 14) tahsis edilmemifl hastanelere (n = 18) k›yasla daha k›sa daha k›sa medyan kap› doktor konta¤› (10 ila 25 daki-
ka, p < 0,001), potansiyel t-PA adaylar› için BT yap›lmas› (31 ila 40 dakika, p = anlaml› de¤il) ve t-PA uygulamas› (95 ila 115 daki-
ka, p < 0.05) sürelerine sahipti. ‹nme merkezleri tahsis edilmemifl merkezlere k›yasla inme hastalar›n› daha s›k olarak inme ünite-
lerine kabul ediyorlard› (%55,9 ila %10,9, p < 0.001). Tart›flma: inme merkezi tahsisi ve akut inme hastalar›n›n seçici yönlendirilme-
si zaman›nda trombolitik tedavi ve inme ünitesine girifl dahil olmak üzere bak›m kalitesini gelifltirmektedir.
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‹nme bak›m› sunan çeflitli tesislerin, kurumlar›n ve profes-
yonellerin uygunsuz integrasyonu  efektif yeni inme teda-
vileri sunulmas›ndaki engellerden biridir.1 ‹nme merkezi
oluflturulmas› inme bak›m› altyap›s›n›n gelifltirilmesi için
bir yaklafl›md›r. Çal›flmalar akut inme ekipleri, inme ünite-
leri, yaz›l› bak›m protokolleri ve ba¤lant›l› acil yan›t siste-
mi dahil olmak üzere inme merkezlerinin çeflitli temel ele-
manlar›n inme bak›m›n› ve sonuçlan›m›n› gelifltirdi¤ini
göstermektedir. Primer inme merkezlerinin oluflturulma-
s› için bir fikir birli¤ine dayal› yaklafl›m Beyin Atak Koalis-

yonu (Brain Atack Coalition, BAC) taraf›ndan gelifltirilmifl
ve 2000 y›l›nda yay›nlanm›flt›r.2 Ancak, hiç bir çal›flma
BAC kriterleri kullan›lan inme merkezi tahsisinin faydala-
r›n› prospektif olarak incelememifltir.

New York Eyaleti Sa¤l›k Bölümü ‹nme Merkezi Tahsis
Projesi, New York Eyaleti Sa¤l›k Bölümü (NYSDOH),
New York Eyaleti Acil Medikal Servisi Yang›n Bölümü
(FDNY EMS), Amerikan Kalp Derne¤i (AHA) ve IPRO
(New York Eyaleti Kalite Geliflimi Organizasyonu)’nun bir
iflbirli¤idir. Primer amaç akut inme hastalar›n›n erken ta-
n›nmas›n›n ve tahsis edilmifl inme merkezlerine transpor-
tunun New York flehrinin iki kentsel bölgesinde, Bro-
oklyn ve Queens, inmeli hastalar için bak›m kalitesini ge-
lifltirip gelifltirmeyece¤ini de¤erlendirmektir. Temel bir
çal›flma amac› da prospektif olarak BAC primer inme mer-
kezleri k›lavuzlar›n›n geçerlili¤ini do¤rulamakt›.

Bu makale ile ilgili ek materyal Neurology Web sitesinden bulunabilir. Bu maka-
le için ba¤lant›y› bulmak için www.neurology.org adresine gidiniz ve 11 Tem-
muz say›s› için içindekiler listesini aç›n›z.
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Metod. NYSDOH 2002 bahar›nda bir yürütücü komite tayin etti (
www.neurology.org adresindeki Neurology internet sitesindeki apen-
diks E-1’e bak›n›z). Bu komite nörologlar, Acil Bölümü (ED) doktorlar›
ve NYS-DOH, FDNY EMS ve IPRO temsilcilerinden oluflmaktayd› ve ça-
l›flma dizayn›, inme merkezi tahsis kriterleri, kalite belirteçleri ve proto-
kol ihlalleri ve komplikasyonlara karar verilmesinden sorumluydu.

Örnekleme ve veri toplanmas›. NYSDOH’un eyalet çap›nda Planlama
ve Araflt›rma Kooperatif Sistemi (SPARCS)’ni kullanarak 1 Mart 2002 ile
31 May›s 2002 ve 1 A¤ustos 2003 ile 31 Ekim 2003 tarihleri aras›ndaki gi-
rifl ve tekrar de¤erlendirme periyodlar›nda Kings ve Queens bölgelerine
hizmet veren 32 hastaneye baflvuran tüm inme hastalar›n› saptad›k. Girifl
tan›lar›na dayal› olarak hastane kay›tlar› istendi. Tan›lar için flu Uluslara-
ras› Hastal›k s›n›fland›rmas› kodlar›  kullan›ld› (9. edisyon; ICD-9): iske-
mik inme (433.x1, 434.x1, 436) ve hemorajik inme (430,431,432.9). Top-
lamda girifl ve tekrar de¤erlendirme için 1,839 ve 1,683 medikal kay›t de-
¤erlendirme için mevcuttu.

Standardize edilmifl bir ç›kar›m arac› gelifltirildi ve IPRO’da e¤itimli
hemflireler taraf›ndan kullan›ld›. Uygun ç›kar›m› garantilemek için hem-
flireler girifl ve tekrar de¤erlendirmede iki olguda alt›n standart karfl›lafl-
t›rmas›nda %100 ila %97 aras›nda de¤iflen sonuçlar elde ettiler. Giriflte, in-
ternal kalite kontrolü tüm olgularda uyguland›. Tekrar de¤erlendirmede
(de¤erlendirmeci aras›) güvenilirlik testi 15 randomize seçilmifl dosyada
gerçeklefltirildi ve >%90 uyumluluk ile sonuçland›. 1,839 girifl medikal ka-
y›d›ndan 241 (%13.1) d›flland› ve geriye analiz için 1,598 kald›. 1,683 tek-
rar de¤erlendirme medikal kay›d›ndan 241 (%14.3)’i d›flland› ve geriye
1,442 adet kald› (flekil).

‹nme merkezi tahsis süreci. Temmuz 2002 tarihinde, NYSDOH Que-
ens ve Brooklyn bölgelerine hizmete veren bir t›p fakültesine ba¤l› aka-
demik t›p merkezi, e¤itim hastaneleri ve halk hastaneleri dahil olmak
üzere 32 hastaneyi kat›l›ma davet etti. Hastaneler primer inme merkezle-
ri oluflumu için BAC önerilerine dayanan bir inme taramas›n› tamamlad›-
lar.2 Pilot tahsis için de¤erlendirilmek için hastanelerin gerekli tüm tara-
ma sorular›n› olumlu yan›tlamalar› gerekiyordu. Otuziki hastaneden 29’u
taramay› tamamland› ve 5’i gerekli tüm kriterleri doldurdu. Geri kalan 24
hastaneye ikinci bir anket gönderildi ve tüm gerekli kriterler ile uyumlu
hale gelmeleri için 30 gün süre verildi. Toplamda 20 hastane tüm gerek-
li kriterleri karfl›lad›.

Bu 20 hastane için alan vizitleri 8 Ekim 2002 ile 26 Kas›m 2002 tarih-
leri aras›nda tarama yan›tlar›n›n geçerlili¤ini do¤rulamak için yürütüldü.
Vizitler IPRO’dan bir doktor ve bir hemflire taraf›ndan gerçeklefltirildi ve
yaz›l› dökümentasyon, takip sistemleri, ED vizitleri, BT incelemesi oda-
s›, inme ünitesi de¤erlendirmelerini ve ekip görüflmelerini içeriyordu.

BAC Çekirdek Elemanlar› (bak›n›z apendiks E-2) gelifltirilmesi için
çal›flma grubunda bir konsensus süreci kullan›ld›. BAC çekirdek kriter-
leri tarama yan›tlar›n›n geçerlili¤ini do¤rulamada ve inme merkezi tahsi-
sini saptamada kullan›ld›. ‹nme grubu tahsisi hastane bilgisine kör grup
üyelerinin fikir birli¤i ile tayin edildi. Befl May›s 2003 tarihinde 14 hasta-
ne pilot tahsis edilmifl inme merkezi statüsünü kazand›lar. Befl ek hasta-

ne BAC çekirdek kriterlerini karfl›lad› ve 7 Eylül 2003 tarihinde tahsis
edilmifl inme merkezi statüsü ald›lar. Bu analizin amaçlar› için, sadece
orijinal 14 hastane inme merkezleri olarak kabul edildi, geri kalan 18 has-
tane ise (5 sonradan tahsis edilen hastane dahil), tahsis olmam›fl merkez-
ler olarak kabul edildi.

Merkezlerin BAC kriterlerine ba¤l›l›¤›n› maksimalize etmek için çe-
flitli önlemler al›nd›. Bunlar aras›nda bafllang›ç e¤itim toplant›s› ve ard›n-
dan AHA-sponsorlu¤unda devaml› t›p e¤itimi (CME) aktiviteleri, yaz›l›
bak›m protokollerinin da¤›t›lmas›, doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ih-
lallerinin azalt›lmas› ve veri ç›kar›m›nda yard›m amac›yla ‹nme Kod Ak›fl
Kay›t’› gelifltirilmesi ve da¤›t›lmas› (bak›n›z apendiks E-3) ve bilgi payla-
fl›m› ve s›k sorular›n paylafl›m› için online interaktif topluluk server’› kul-
lan›lmas› yer al›yordu. ‹nme merkezlerinden aral›kl› veriler toplan›yor ve
bu hastanelerden giriflte elde edilen veriler ile karfl›laflt›r›l›yordu. Veriler
zaman›nda geri bildirim ve çekirdek BAC k›lavuzlar›na ba¤l›l›¤› sa¤la-
mak için kullan›l›yordu.

EMS e¤itimi ve akut inme hastalar›n›n seçici yönlendirilmesi. EMS
sa¤lay›c›lar› hastane öncesi inme skalas› kullan›m› için e¤itildiler. Skala
daha önceden geçerlili¤i do¤rulanm›fl Cincinnati Hastane öncesi ‹nme
Skalas›’n›3 içermektedir ki bu fasyal zaaf, kol zaaf› ve konuflmay› de¤er-
lendirmektedir. Ek olarak semptomlar›n bafllang›c›ndan geçen zaman
hastan›n en son sa¤l›kl› halinde görüldü¤ü zamana dayan›larak tahmin
edildi. Befl May›s 2003 tarihinden bafllanarak Brooklyn ve Queens’de
akut inme hastalar›n›n EMS’ye yönlendirilmesi protokolünde bir de¤iflik-
lik baflalt›ld›. ‹nme skalas›nda herhangi bir anormal bulgusu olan ve
semptomlar›n bafllang›c›ndan geçen süre ≤2 saat olan hastalar, >20 daki-
kadan uzak de¤ilse veya hastan›n durumu afl›r› derecede kötü de¤ilse en
yak›n tahsis edilmifl inme merkezine transfer edildiler.

Kalite belirteci gelifltirilmesi. Kalite belirteçleri inme çal›flma grubu
dahilindeki bir konsensus süreci ile gelifltirildi (bak›n›z apendiks E-4).
Potansiyel olarak t-PA için uygun olan hasta populasyonu olas› inme ta-
n›s› (ayr›nt›l› ED de¤erlendirmesi öncesi ED tan›s›) olan ve semptom
bafllang›c› ED’ye var›fltan  ≤3 saat önce bafllam›fl olan tüm hastalar olarak
tan›mland›. ‹nme ED tan›s› ICD-9 kodlar›ndan çok klinisyenin ED de¤er-
lendirmesi sonras› tan›s›na dayanmaktayd›. ‹nme ED tan›lar› iskemik ve
hemorajik inme ç›k›fl tan›lar› için %78 ve %89’luk pozitif prediktif de¤erle-
re sahipti. Ç›k›fl tan›s› ç›k›fl özeti ve progres ve konsültasyon notlar›nda
yans›t›ld›¤› flekilde yatan hasta de¤erlendirmesi sonras› izlenimine da-
yanmaktayd›. 

Protokol ihlallerine ve komplikasyonlara karar verilmesi. Protokol
ihlali ve post t-PA komplikasyon flüphesi olan tüm olgulara çal›flma gru-
bu üyelerince karar verildi. Çal›flma grubu üyeleri hastane kay›tlar›n› de-
¤erlendirdiler ve hasta ve hastane kimlik bilgilerine ve tahsis durumuna
kördüler. S›n›fland›rma için iki ba¤›ms›z de¤erlendiricinin fikir birli¤i ge-
rekliydi.

Analizler. ‹nme kalite belirteçleri giriflte ve tekrar de¤erlendirme fa-
z›nda de¤erlendirildi. Veriler de¤erlendirme süresi ve inme merkezi tah-
sis durumu ile ve de¤erlendirme süreleri içinde ve aras›nda toplanarak
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241 D›flland›
56 Di¤er merkezlerden transfer
51 Yanl›fl kodlanm›fl
44 Do¤rudan baflvuru/transfer
18 Travmatik subaraknoid kanama
17 Talep edilenden farkl› baflvuru
55 Tüm di¤erleri

1839 giriflte
de¤erlendirildi

1683 tekrar
de¤erlendirmede
de¤erlendirildi

ICD-9 kodlar›na
dayan›larak 1442

dahil edildi

822 inme merkez-
lerine gönderildi

620 inme merkezi
olmayan yerlere

dahil edildi

918 dosya
de¤erlendirmesine

göre ED inme tan›s›

365 inme merkezi
olmayan yerlere

gönderildi

553 inmemerkez-
lerine gönderildi

492 inme merkezi
olmayan yerlere

gönderildi

ICD-9 kodlar›na
dayanarak 1598

dahil edildi

809 inme
merkezi olmayan
yerlere gönderildi

789 sonradan inme
merkezi tahsis edilen

yerlere gönderildi

970 dosya
de¤erlendirmesine

göre ED inme tan›s›

478 sonradan inme
merkezi tahsis edilen
yerlere yönlendirildi

3522 dosya inme için girifl ICD-9
kodlar›na göre tarand›

241 D›flland›
62 Baflka merkezlerden transfer
56 Yanl›fl kodlanm›fl
35 Do¤rudan baflvuru/transfer
20 Travmatik subaraknoid kanama
12 Talep edilenden farkl› baflvuru
56 Tüm di¤erleri

fiekil. Kat›l›mc›lar›n çal›flma ak›fl fle-
mas›. ICD-9 = Uluslararas› hastal›k
s›n›fland›rmas› (9. edisyon)
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analiz edildi. Sadece orijinal 14 pilot merkez tahsis grubunu oluflturdu zi-
ra bunlar tüm proje için inme merkezleri olarak fonksiyon gördüler. χ2

anlaml›l›k testi oranlar için anlaml›l›k düzeyi 0.05 olarak tan›mlanm›fl fle-
kilde kullan›ld› (p < 0.05). n < 5 olan kategoriler için Fisher testi kullan›l-
d›. Zaman de¤iflkenleri için medyan de¤erler bildirildi ve farklar Wilco-
xon nonparametrik test kullan›larak incelendi. Sonradan tahsis edilen 5
hastanenin tahsis edilmemifl grup içinde var say›lmas›ndan kaynaklana-
bilecek s›n›fland›rma hatalar›n› de¤erlendirmek için analizlerden bu befl
hastane ç›kar›larak sekonder analizler yürütüldü.

Sonuçlar. Akut inme hastalar›n›n  seçici yönlendirilmesi.
Tablo 1’de gösterildi¤i gibi, giriflte ED-tan›l› inme hastala-
r›n›n %49.3’ü sonradan tahsis edilen hastanelere yönlendi-
rilirlen, tekrar de¤erlendirmede olgular›n %60.2’si inme

merkezlerine yönlendirilmekteydi (p < 0.001). Giriflte ola-
s› inme hastalar›n›n %15.9’u ED’ye semptom bafllang›c›n-
dan sonraki 3 saat içinde prezente olurken, tekrar de¤er-
lendirmede bu oran %19.9’du (p = 0.006). Giriflte bu potan-
siyel t-PA adaylar›ndan %52.7’si sonradan tahsis edilen
hastanelere yönlendirilirlen, tekrar de¤erlendirmede
%76.2 inme merkezlerine yönlendirilmiflti (p < 0.001). gi-
riflte hemorajilerin %58,0’› sonradan tahsis edilen hastane-
lere yönlendirilirken, tekrar de¤erlendirmede %71.6 inme
merkezlerine yönlendirilmiflti (p < 0.005).

Giriflte ve tekrar de¤erlendirmede performans. Tablo
2’de gösterildi¤i gibi, giriflten tekrar de¤erlendirmeye ka-
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Karakteristik n 1,598
Giriş Tekrar değerlendirme

n 1,442 p

10.04.078.17

874 (54.8) 839 (58.5) 0.04

702 (44.0) 614 (42.6) 0.44

514 (32.2) 433 (30.0) 0.20

258 (16.2) 302 (20.9) 0.001

81.0)5.6(39)7.7(321

167 (10.5) 175 (12.2) 0.13

665 (41.6) 605 (42.0) 0.85

96.0)3.42(053)7.32(873

85.0)8.33(784)7.43(555

90.0)7.36(819)7.06(079

)2.06(355)3.94(874 0.001

600.0)9.91(162)9.51(932

126 (52.7) 199 (76.2) 0.001

37.0)7.02(091)3.12(702

)6.17(631)0.85(021 0.005

Giriş

Oranlar

Medyan Aralık Medyan AralıkZaman intervali, (dakika)

Tekrar değerlendirme

Giriş Tekrar değerlendirme

nn p

100.0)064,1–0(0.51424)843–0(0.52893

168 67.5 (2–519) 197 32.0 (3–775) 0.001

21.0)561–04(0.8983)572–54(5.80181

%neD%neD p

20.07.83398.1287

400.02.58274.2367

96.09.7831.1181

34.04.81838.7281

6.832466.51226 0.001

21.05.620179.22217

68.07.637693.63530,1

TTaabblloo 11 Akut inme hastalar›n›n dermografikleri ve seçici yönlendirilmesi

TTaabblloo 22 Girifl ve tekrar de¤erlendirmede performans, birleflik veriler

*Giriflte sonradan tahsis edilen inme merkezleri ve tekrar de¤erlendirmede inme merkezlerini ifade etmekte.

FDNY =  New York Yang›n Bölümü; ED = Emergency Department.

t-PA = doku plazminojen aktivatörü; ED = acil bölümü; Den = denominatör. Kalite belirteçlerinin tan›mlar› için bak›n›z apendiks E-4.

Yafl, ortalama; y
Kad›n, no (%)
Etnisite, no (%)

Beyaz
Afrikal› amerikan
Di¤er etnisite
Bilinmeyen
‹spanik

Var›fl flekli, no (%)
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dar medyan zamanlar kap› doktor konta¤› ( 25 ila 15 daki-
ka, p = 0.001) ve potansiyel t-PA adaylar› için BT uygula-
mas› (68 ila 32 dakika, p < 0.001) için azalm›flt›. t-PA alan
iskemik inme hastalar›n›n oran› giriflte %2.4 (18/763)’den
tekrar de¤erlendirmede %5.2 (38/728)’ye yükselmiflti. Uy-
gun hastalar için tromboliz %21.8 (17/78)’den tekrar de-
¤erlendirmede %38.7 (36/93)’e yükselmiflti (p = 0.02). Pro-
tokol ihlali say›s›nda, bir veya daha fazla t-PA sonras›
komplikasyonu olan hasta yüzdesinde veya t-PA tedavisi-
nin 36 saat içerisinde veya daha sonras›nda semptomatik
hemorajik infarkt insidans›nda anlaml› farkl›l›k yoktu. ‹n-
me merkezine yönlendirilen akut inme hastalar›n›n yüzde-
si giriflte %15.6’dan tekrar de¤erlendirmede %38.6’ya yük-
seldi (p < 0.001).

Tahsis edilen ve tahsis edilmeyen merkezlerin perfor-
manslar›. Tablo 3’de de gösterilmifl oldu¤u gibi, tekrar de-
¤erlendirmede, inme merkezlerinde (n = 14) tahsis edil-
memifl hastanelere (n = 18) k›yasla daha k›sa ortalama ka-
p› doktor konta¤› (10 ila 25 dakika, p < 0.001) ve t-PA uy-
gulamas› (95 ila 115 dakika, p < 0.05) sürelerine sahipti.
Tahsis edilmemifl merkezlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda tahsis
edilmifl merkezler daha fazla iskemik inme hastas›n› t-PA
ile tedavi etmifller (%7.7 ila 1.9, p = 0.001) ve t-PA için uy-
gun daha fazla hasta tedavi etme e¤ilimindeydiler ( %43.7
ila 22.7, p = 0.08). ‹nme merkezleri tahsis edilmifl merkez-
lere k›yasla akut inme hastalar›n› daha s›k olarak inme
ünitelerine yönlendirme e¤ilimindeydiler (%55.9 ila 10.9, p
< 0.001).

Bunun aksine, girifl periyodunda, sonradan inme mer-
kezi olarak tahsis edilen hastaneler ve edilmeyen hastane-
ler aras›nda anlaml› farklar sadece potansiyel t-PA adayla-

r› hastalar için kap›ndan BT uygulanmas›na (49 ila 92 da-
kika, p = 0.02) ve inme ünitesine yat›r›lan hasta oran››n-
dayd› (%30.2 ila %0.3, p < 0.001).

Tahsis edilme durumuna göre giriflte ve tekrar de¤er-
lendirmede performans. ‹nme merkezlerinde, girifl ile kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, tekrar de¤erlendirmede,daha k›sa ortala-
ma kap› doktor konta¤› (10 ila 25 dakika, p < 0.001) ve po-
tansiyel t-PA adaylar› için BT uygulanmas› (31 ila 49 daki-
ka, p = 0.003) sürelerine sahiptiler ve daha k›sa medyan
kap› t-PA uygulama (95 ila 115 dakika, p = 0.06) süresine
sahip olma e¤ilimindeydiler. ‹nme merkezlerinde, tekrar
de¤erlendirmede girifl ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, daha fazla
iskemik inme hastas› t-PA ile tedavi edildi (%7.7 ila 3.4, p =
0.01). ‹nme merkezleri, tekrar de¤erlendirmede girifl ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha fazla inme hastas› inme ünitesine
yönlendirilmekteydi (%55.9 ila %30.2, p <0.001).

Bunun aksine, tahsis edilmemifl hastanelerde girifl ve
tekrar de¤erlendirme aras›nda farklar sadece potansiyel t-
PA aday hastalar için kap› BT uygulanmas› için süreler (40
ila 92 dakika, p = 0.02) ve inme ünitesi baflvurular› oran›n-
dad›r (%10,9 ila %0.3, p < 0.001).

Befl geç-tahsis edilmifl hastaneden ç›kar›ld›¤›nda analiz
sonuçlar›. Befl geç tahsis edilmifl hastane analizlerden ç›-
kar›ld›¤›nda, tahsis edilmemifl grupta t-PA olgular› alt›dan
üçe azalmaktad›r ve kap›dan t-PA uygulamas›na zamanda-
ki fark tahsis edilmifl ve edilmemifl merkezler aras›nda an-
lams›z hale gelmektedir. Ek olarak, bu analizde, semptom
bafllang›c›ndan 3 saat sonra t-PA uygulamas› tahsis edil-
memifl hastanelerde inme merkezlerine göre daha s›kt› (p
< 0.05), ama bu  tahsis edilmemifl hastanelerdeki üç olgu-
ya dayanmaktayd›.
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Tart›flma. Verilerimiz BAC primer inme merkezi konsep-
tinin ve ba¤lant›l› akut inme bak›m servislerinin faydalar›
için prospektif geçelili¤ini sa¤lamaktad›r. Biz inme merke-
zi tahsisinin ve akut inme hastalar›n›n seçici yönlendiril-
mesinin Brooklyn ve Queens’deki hastalar için geliflmifl
bak›m kalitesi ile iliflkili oldu¤unu bulduk. Bu k›smen, in-
me hastalar›n›n daha zamanl› de¤erlendirme, tan› ve teda-
visine ba¤l›yd›. ‹nme hastalar› hastaneye ulaflt›klar›nda iki
kat h›zl› doktor de¤erlendirmesine ulafl›yorlard› ve beyin
BT incelemesi t-PA adaylar› için iki kat daha h›zl› uygula-
n›yordu ve uygun t-PA kullan›m› protokol ihlalleri ve
komplikasyonlarda art›fl olmadan iki kattan fazla artm›flt›.
Son olarak, inme hastalar› iki kat daha fazla inme ünitesi
bak›m› al›yorlard›.

‹nme hastalar› için geliflmifl bak›m, k›smen ba¤lant›l›
acil yan›t sisteminin yerlefltirilmesine ba¤l›yd›. Bu NYS-
DOH ve New York EMS’nin ifl birli¤ini gerektirmiflti. Se-
çici hasta yönlendirilmemizin etkinli¤i, inme merkezlerin-
de, tahsis edilmemifl hastanelere k›yasla üç kat daha fazla
potansiyel t-PA aday›n›n de¤erlendirilmesi ile gösteril-
mekteydi. Bu anlaml›d›r, çünkü inme merkezleri anlaml›
derecede daha h›zl› acil de¤erlendirme, t-PA tedavisi için
daha k›sa süre ve inme ünitelerine daha fazla geçifl sun-
maktayd›lar. ‹nme merkezlerinde kap›dan i¤neye geçen
sürede gözlenen geliflme k›smen daha h›zl› doktor de¤er-
lendirmesi ve BT uygulanmas›na ba¤l› olabilir. Biz tahsis
edilmifl merkezlerde doktorlara ait k›sm›nda daha iyi dü-
zeylerde imkanlar olmas›n›n karar vermeyi h›zland›rm›fl
olabilece¤ini düflünüyoruz. Biz giriflten tekrar de¤erlen-
dirmeye kadar Ço¤u performans ölçütündeki geliflmeyi
tahsis edilmemifl hastanelerden çok inme merkezlerinde
bulduk ki bu da BAC kriterlerine dayal› inme merkezi tah-
sisinin faydalar›n›n desteklemektedir.

Yak›n zamanl› bir çal›flma spesifik BAC kriterlerini art-
m›fl t-PA kullan›m› ile korele etmifltir.4 Çeflitli akademik
medikal merkezlerin bu çal›flmas› tarama ile incelenen tek
tek BAC elemanlar›n› analiz etmifltir. Bu çal›flma merkez-
lerin BAC kriterlerini tam olarak karfl›lamas›n›, tarama so-
nuçlar›n›n geçerlili¤inin do¤rulanmas›n› veya hastalar›n
inme merkezlerine seçici yönlendirilmesini gerektirme-
mekteydi. Yak›n zamanl› baflka bir çal›flma k›smen BCA
kriterlerine dayal› çok düzeyli bir e¤itim program›n›n alt›
Houston-bölgesi hastanesinde, paramediklerde ve toplum-
da etkinli¤ini araflt›rm›flt›r.5 Bizim çal›flmam›za benzer fle-
kilde, bu çal›flma inme hastalar›nda çal›flma hastanelerine
do¤ru bir kayma (zorunlu bir yönlendirme olmamas›na
karfl›n) ve 3 saatlik t-PA penceresi içinde prezente olan
hastalar›n say›s›nda art›fl göstermifltir. Ancak, bu çal›flma-
da hastanelerin BCA kriterlerine uyumlulu¤unun geçerli-
li¤i yoktu. Bu baz› hastanelerde gözlemlenen kap› BT de-
¤erlendirmesi zamanlar›nda art›fl ve t-PA kullan›m›nda
azalmay› aç›klayabilir ve hem hastane öncesi ve hastane
akut inme servislerinin ba¤lant›land›r›lmas›n›n ve BAC
kriterlerine uyumun geçerlili¤inin do¤rulanmas›n›n ge-
reklili¤ini düflük göstermektedir.

Bizim çal›flmam›z IV trombolitik tedavi6 ve inme ünite-
si bak›m›7 gibi yerleflmifl tedavilerin etkinli¤ini göster-
mekten çok bak›m sunumunun gelifltirilmesi üzerine

odaklanmaktad›r. T-PA’n›n klinik pratikte kullan›m› ile il-
gili literatür potansiyel fayda11-15 yan› s›ra zarar8-10 da gös-
termektedir. Semptomatik intraserebral kanama geliflme-
si baz› çal›flmalarda protokol ihlalleri10,14 ile iliflkilendirilir-
ken, baz›lar›nda bu gösterilmemifltir.8,15 Bulgular›m›z kali-
te geliflimi, yaz›l› bak›m protokolleri, inme ekibi ve CME
üzerinde duran yap›land›r›lm›fl bir sistemin artm›fl t-PA
kullan›m›, daha az protokol deviasyonu ve daha iyi sonuç-
lan›mlar ile sonuçlanaca¤›n› gösteren Cleveland tecrübesi-
ni11 bir ad›m ileriye götürmektedir. 

Çal›flman›n bafl›nda, Brooklyn ve Queens’deki inme
hastalar›n›n alt›da biri inme ünitesine ulaflabiliyordu ki bu
az say›da hastanede inme ünitesi oldu¤unu bulan tarama-
lar ile uyumludur.16,17 Bizim çal›flmam›zdaki önemli bir
bulgu inme ünitesine giriflte %40’a kadar bir ç›k›fl olmas›-
d›r. Bu inme ünitesi girifllerinde art›fl›n kaba bir tahmini-
dir zira yo¤un bak›m veya koroner bak›m ünitelerine ya-
tan inme hastalar›n› dahil etmedik. ‹nme ünitesi bak›m›
daha düflük mortalite ve daha iyi iyileflme7 ile iliflkilidir,
inme hastalar›n›n tüm spektrumuna uygulanabilir ve IV t-
PA kadar büyük bir faydas› olabilir.1,18

Tekrar de¤erlendirme periyodunda dahi, Brooklyn ve
Queens bölgesindeki inme hastalar›n›n sadece beflte biri
ED’ye 3 saat içinde baflvuruyordu. Bu bulgular t-PA ile te-
davi edilememede bildirilen en önemli nedenin ED’ye 3
saatten geç gelme oldu¤unu gösteren literatür ile uyumlu-
dur.19 Aç›kça halk e¤itimi üzerine daha fazla odaklanmak
gereklidir, ancak bu bizim çal›flmam›z›n hedefi de¤ildi.

Çal›flmam›z›n s›n›rl›l›klar› vard›. Bu randomize bir çal›fl-
ma de¤ildi. Gruplar aras›nda demografik farkl›l›klar vard›
ve risk düzeltmesi uygulanmam›flt›. Buna ba¤l› olarak
komplikasyon oranlar›, dispozisyonlar ve mortalite gibi so-
nuçlan›mlar›n de¤erlendirilmesi güçtür. ‹nme merkezleri-
nin daha a¤›r hastalardan oluflan bir toplulu¤u tedavi etme
e¤ilimi bizim çal›flmam›zda inme merkezlerinin orans›z
say›da intraserebral kanamal› hasta tedavi etmeleri yan› s›-
ra erken inme prezentasyonunu daha büyük inme a¤›rl›¤›
ile iliflkilendiren önceki çal›flmalar ile iflaret edilmekte-
dir.20,21 Akut inme bak›m› süreci ile iliflkili sonuçlar bu s›-
n›rl›l›klardan etkilenmifl olmamal›d›r. Potansiyel bir s›n›r-
l›l›k dosya de¤erlendirmesinin retrospektif do¤as›na ba¤-
l›d›r. Bu s›n›rl›l›¤›n etkisinin küçük oldu¤una inan›yoruz
zira biz genellikle performans›n iyi dökümante edilmifl öl-
çütlerine odakland›k. Örne¤in, BT incelemesi de¤erlen-
dirme zaman›ndan çok BT incelemesinin gerçeklefltirilme
zaman›na odakland›k. Befl geç tahsis edilmifl hastanenin
dahil edilmesine ba¤l› olabilecek herhangi potansiyel s›-
n›rl›l›klar bu merkezleri d›fllayan ikincil analizlerimizin so-
nuçlar› ile hafifletilmifltir. ‹nme merkezlerinin faydalar›n›
oldu¤undan az gösteriyor olabiliriz zira bir bafllang›ç yak-
lafl›m› kulland›k ki ö¤renme için s›n›rl› zaman vard› ve nis-
peten tecrübesiz inme merkezleri söz konusuydu ve tah-
sis edilmemifl hastaneler bölgesel e¤itim aktivitelerinden
faydaland›lar. Son olarak, çal›flmam›z çok say›da EMS sa¤-
lay›c›s›n›n oldu¤u bir ortamda genifl bir kentsel hastane
penceresini içeriyordu. Sonuçlar›m›z›n yayg›n olarak ge-
nellefltirilebilece¤ini düflünüyoruz, ancak flehird›fl› bölge-
ler için geçerli olmayabilir. Çal›flmam›zdaki inme merkezi
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tahsisi “Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO)” inme merkezi sertifikasyonuna22

benzerdir ki bu inme merkezlerinizin üstün performans›-
n›n JCAHO sertifikal› inme merkezlerine de genellenebi-
lece¤ini düflündürmektedir.
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