Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 21-26
tan
H as

e
f
İn

ek
si

yonları

Antibiyotik Kullan›m›nda Bilgisayar
Programlar›n›n Rolü

Dr. Önder ERGÖNÜL*,**

* Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 1. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i, Ankara.
** Utah Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar›
Bölümü, Salt Lake City, ABD.

ilgisayarlar 1970’li y›llardan bu yana, idari ve
finansal kullan›mlar›na ek olarak klinik karar
verme süreçlerinde giderek artan bir ﬂekilde
kullan›lmaktad›r. Klinik karar verme süreçlerinde kullan›lmalar›, insanlar›n basit ve önlenebilir
hatalar yapmalar›n›n kaç›n›lmaz olduklar›n›n ön
kabulüne dayanmaktad›r. Yaklaﬂ›k 25 y›l önce bu
alanda yap›lan ilk çal›ﬂmalardan birinde, hekimlerin farkl› baﬂl›klarda çok say›da iﬂle u¤raﬂmak
zorunda kalmalar›n›n, tekrarlay›c› ve rutin iﬂlerde hata yapmalar›n› kolaylaﬂt›ran bir faktör oldu¤u ileri sürülmekte ve bilgisayarlar›n önemi gösterilmekteydi (1). Önlenebilir hatalar› en aza indirmek için, yaz›l› ve sözlü meslek içi uyar›lar, t›p
prati¤inde yüzy›llard›r uygulanan yöntemlerdi
ve art›k bilgisayarlar, k›s›tl› bir hasta grubu için
de olsa hekimlerin hatalar›n› azaltmalar› yönünde, güvenilir bir asistan olacaklard›.
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Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde, 1990’l›
y›llar›n ikinci yar›s›nda istenmeyen t›bbi hatalar
daha fazla gündeme gelmeye baﬂlad›. T›p Enstitüsünün (Institute of Medicine) tahminlerine göre bu ülkede 44.000-98.000 aras›nda insan t›bbi
hatalar nedeniyle yaﬂam›n› yitirmektedir. Hasta-

ne içinde ve d›ﬂ›nda yanl›ﬂ ilaç kullan›m›na ba¤l› olarak her y›l 7000’den fazla ölüm bildirilmektedir (2). Yanl›ﬂ antibiyotik seçimi, doz ayarlamas› ve uygun olmayan kombinasyon kullan›m›na
ba¤l› olarak görülen istenmeyen etkilerin özellikle yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde daha fazla
gerçekleﬂti¤i bildirilmektedir (3). ‹laçlar›n istenmeyen etkileri, t›bbi sorunlar ve mortaliteye ek
olarak her y›l iki milyar dolar maliyete neden olmaktad›r (4). Bu tür hatalar›n bu kadar fazla olmas› ve çözüm aray›ﬂ›na gidilmesi t›pta bilgisayar deste¤inin daha fazla kullan›lmas›n› motive
etmiﬂtir. Daha iyi bir sa¤l›k hizmeti sunma aray›ﬂ› t›pta bilgisayar kullan›m›n› sürekli olarak geliﬂtirmiﬂtir.
Klinik Kararlarda Bilgisayarlar›n Deste¤i
Nas›l Gerçekleﬂir?
1. Karar almak için gerekli olan verilerin
basitleﬂtirilmesi: Pek çok klinisyen do¤rudan ya
da dolayl› olarak laboratuvar ve tetkik sonuçlar›n› de¤erlendirirken, bilgisayarlar› kullanmaktad›r. Bilgisayar yard›m›yla tetkik sonuçlar›n›n grafiksel sunumu klinik karar verme süreçlerini basitleﬂtirmekte ve daha sa¤l›kl› karar verilmesine
yard›mc› olmaktad›r (5). Pratikte s›kça kullan›lan
bu destek, klinikte bilgisayar kullan›m›n›n en
basit örne¤idir.
2. Klinik hat›rlatma ve uyar›lar: Bilgisayar taraf›ndan sunulan klinik hat›rlatma ve uyar›lar,
hasta bak›m›n›n k›sa ya da uzun vadeli her aﬂamas›nda klinisyenin düﬂüncesini de¤iﬂtirmekte
ve daha iyi sonuçlar al›nmas›na f›rsat sunmakta21
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d›r (6). Ayr›ca, hastaya ait yeni elde edilen laboratuvar sonuçlar› ve önceki sonuçlarla farkl›l›k
gösteren her türlü veri de uyar› olarak hekime
iletilebilmektedir.
3. Hasta istemlerinde yard›m: ‹stemlerin bilgisayar taraf›ndan gözden geçirilmesi ilaç allerjileri, ilaç etkileﬂmeleri ve duyarl›l›klar› aç›s›ndan
yarar sa¤lamaktad›r. Bu yolla istenmeyen etkilerin önemli ölçüde azalt›ld›¤› gösterilmiﬂtir (7).
4. Tan›da yard›m: Hastaya ait öykü, fizik muayene, laboratuvar sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi sonucunda olas› tan› ve sorunlar› sunar. Bu
yaz›da ele ald›¤›m›z Salt Lake City LDS Hastanesi örne¤i bilinen en geliﬂmiﬂ sistemlerden biridir
(8). Bu sistemler, hastaya ait bilgileri içeren geniﬂ bir veri taban› üzerinde kurulabilmektedir.
5. Sendromik izlem: ABD Hükümeti, 11 Eylül
sonras›nda biyoterörizm sonucu hastaneye baﬂvuracak olan olgular›n h›zl›ca saptanmas› ve atlanmamas› için bu alana önemli bir mali kaynak
ay›rd› ve pek çok araﬂt›rmac› bu alanda çal›ﬂmaya baﬂlad› (9). Pek çok merkezde geliﬂtirilen ve
halen üzerinde çal›ﬂ›lmakta olan programlarda,
kullan›m› kolay ve h›zl› otomatik rapor sisteminin geliﬂtirilmesi hedeflendi. Bu programlar sayesinde, özellikle halk sa¤l›¤›n› yak›ndan ilgilendiren yeni infeksiyonlar, antibiyotik direnci, biyoterörizm ve pandemik influenza baﬂl›klar›nda
normal da¤›l›mdan sapma gösteren olgular›n çok
h›zl› saptanmas› hedeflenmektedir (10).
Antibiyotik Kullan›m›nda Bilgisayar Deste¤i
Nas›l Gerçekleﬂir?
Antibiyotik kullan›m›n›n hemen her aﬂamas›nda bilgisayar deste¤inin önemli bir rolü vard›r
(11). Bu özellikler üç ana grupta toplanabilir.
1. Antibiyotik seçimi: Özellikle genel durumu
kritik olan hastalarda uygunsuz antibiyotik kullan›m›n›n mortaliteye olumsuz etkisi bilinmektedir
(12). Yo¤un bak›m hastalar›n›n %20-50’sinde empirik antibiyotik seçiminin izole edilen antibiyoti¤i kapsamad›¤›, %15-25’inde de antibiyotik tercihlerinin çak›ﬂt›¤› gösterilmiﬂtir (13).
Do¤ru empirik antibiyotik kullan›m›n› sa¤layabilmek için, genel antibiyogramlara baﬂvurmak ilk ad›md›r, ancak yeterli de¤ildir. Çünkü
hastane içinde bile flora farkl›l›k gösterebilir. Patojenler ve duyarl›l›klar› hastane infeksiyonlar›
ve toplum kökenli infeksiyonlara göre farkl› ola-
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bilir ve zaman içinde de patojenler farkl›laﬂabilir. Bu nedenlerden dolay› genel ve tek antibiyogram yerine, bilgisayar destekli sistemlerin
kullan›lmas› önem kazanmaktad›r. Bilgisayar
destekli sistemler, infeksiyon yeri, hastane içinde de¤iﬂen direnç, toplum ya da hastane kökenli olmalar› gibi de¤iﬂkenlerin yan› s›ra, hastaya
ait klinik bilgileri de içerir. Bu bilgiler hastan›n
allerjileri, önceki tedaviye yan›t durumu, immünyetmezli¤e yol açabilecek nedenler ve komorbiditeleri kapsar. Bu bilgilerin hekime sunulmas›, antibiyotik seçiminin daha iyi olmas›, tedavi maliyetinin düﬂmesi ve direnç geliﬂiminin
yavaﬂlamas› ile sonuçlanmaktad›r (8,14).
2. Doz ayarlamas›: ‹stenmeyen ilaç etkilerinin önemli bir bölümü doz ayarlamaya ba¤l› olarak ilaç metabolizmas› ve eliminasyonu sürecinde geliﬂmektedir. Özellikle yo¤un bak›m hastalar›nda, karaci¤er ve böbrek yetmezli¤i nedeniyle s›kça doz ayarlamas› gerekmektedir. En deneyimli ve dikkatli hekimler bile karmaﬂ›k sorunlar› olan yo¤un bak›m hastalar›nda doz ayarlarken
hata yapabilmektedir. Klinik biliﬂim (informatik)
sistemlerinin hekimlerin reçetelerindeki dozaj
hatalar›n› ciddi ölçüde azaltt›klar› gösterilmiﬂtir
(15). Bilgisayar deste¤i ile doz ayarlama iki farkl›
ﬂekilde gerçekleﬂmektedir.
a. Entegre olmayan biliﬂim sistemleri: Eczane
merkezli, basitçe doz aral›klar›n› gösteren ve üst
s›n›r› aﬂ›nca uyar› veren sistemlerdir. Ticari programlar›n ço¤u, bu ﬂekilde çal›ﬂ›r. Bu tür programlar, birimsel yanl›ﬂl›klar (miligram yerine mikrogram gibi) gibi hatalar› yakalasa da, hastane biliﬂim sistemine ba¤l› olmad›klar› için hastaya ait
yaﬂ, a¤›rl›k, böbrek ve karaci¤er fonksiyonu ve
infeksiyon yeri gibi faktörleri de¤erlendirmeye
katamaz. Ayr›ca, direnç geliﬂimine neden olan
düﬂük doz uygulamalar›n› da atlayabilir. Sonuç
olarak bu sistemler duyarl› ve özgül de¤ildir.
b. Entegre biliﬂim sistemleri: Entegre olmayan
sistemlere göre hem daha özgün hem de daha
duyarl›d›r. Bu yaz›da örne¤ini sundu¤umuz Salt
Lake City LDS Hastanesi’nde uygulanmakta olan
model bu sisteme bir örnektir. Uygulamas› ve
uygulamadan do¤an sorunlar›n çözümü çok pahal›d›r.
3. ‹stenmeyen ilaç etkileﬂimlerinden kaç›n›lmas›: Durumu kritik olan hastalar, genellikle
çok say›da hekim taraf›ndan önerilen, çok say›da
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ilaç al›r. Hastalar›n ald›klar› ilaç say›s› artt›kça, istenmeyen etkilerin görülme olas›l›¤› da artar.
Yo¤un bak›mlarda ciddi ilaç etkileﬂimleri farmakodinamik ve farmakokinetik mekanizmalar yoluyla gerçekleﬂir. Hastaya ait bilgiye ulaﬂ›lmadan
oluﬂturulan bir uyar› sistemi çok önemli olabilecek ilaç etkileﬂimlerine duyarl› olmayacak ve
muhtemelen atlayacakt›r. Gastrik motiliteyi artt›ran sisapridin, azol grubu antifungaller ya da
makrolidlerle etkileﬂerek ciddi aritmilere yol açt›¤› bilinmektedir. ‹yi bir biliﬂim sistemi bu konuda hekimi uyaracakt›r. Böbrek yetmezli¤i olan
bir hastada, iyi bir sistem, vankomisin ve amfoterisinin birlikte veya yaln›z baﬂlar›na kullan›m›
durumunda hekimi uyaracakt›r. Bu tür uyar› mekanizmalar›, yukar›da ele ald›¤›m›z entegre olmayan sistemler ile mümkün de¤ildir.
Buraya kadar söylenenleri, “iyi bir bilgisayar
destek sistemi neler sa¤lamal›” sorusunu yan›tlayarak özetleyebiliriz. Yan›t›m›z beﬂ baﬂl›k alt›nda toplanabilir;
1. Hastaya ait özelleﬂtirilmiﬂ bilgi sunumu,
2. Zamandan kazan›m,
3. ‹ﬂ ak›ﬂ› içine yerleﬂtirilmiﬂ olmas›,
4. Tedavi maliyetinde azalma,
5. Hasta bak›m kalitesinde art›ﬂ.
Tüm bu özellikleri bar›nd›ran bilgisayar sistemleri son derece azd›r. Var olan sistemler içinde en çok bilinenleri Boston’da Beth Israel Hastanesi’ndeki HIV rehberi ve Salt Lake City’de
LDS Hastanesi’nde son yirmi y›ld›r kullan›mda
olan antiinfektif destek program›d›r (16).
LDS Hastanesi “Antibiyotik Asistan›”
Deneyimi (Salt Lake City, ABD)
Salt Lake City’deki LDS Hastanesi, 520 yatakl›, Utah Üniversitesi T›p Fakültesi’ne ba¤l› bir
hastanedir. Bu hastanede uygulanmakta olan
hastaya özel antiinfektif kullan›m›, cerrahi profilaksi, empirik antibiyotik seçimi ve mikrobiyolojik tan› konmuﬂ infeksiyonlar›n tedavisini hedeflemektedir. Hastane içinde program “antibiyotik
asistan›” ismiyle bilinmekte, ancak program bakteriler d›ﬂ›ndaki organizmalar› da kapsad›¤›ndan
“antiinfektif” sözcü¤ü bilimsel olarak tercih edilmektedir. Bu program, klinisyenlere uygun ve
h›zl› öneriler sunmak amac›yla kurulmuﬂtur.
Programa hastane içinde acil servis, hasta yataklar›, hemﬂire odalar›, ameliyathane dahil olmak
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üzere tüm terminallerden rahatl›kla ulaﬂ›labilmektedir. Ayr›ca, hekimler isterlerse hastane d›ﬂ›ndan, programa ulaﬂabilmektedir. Program,
pratik çal›ﬂma süreci içinde yer almakta ve klinisyene hasta hakk›nda en son bilgiyi, uygulanmakta olan tedavi ile karﬂ›laﬂt›rarak sunmaktad›r
(ﬁekil 1).
Program, hastan›n ön tan›s›, beyaz küre say›s›, vücut s›cakl›¤›, cerrahi veriler, gö¤üs radyografisi, patoloji, seroloji ve mikrobiyoloji raporlar›na dayanarak öneri geliﬂtirmektedir (ﬁekil 2).
Hastaya ait bilgisayar ortam›nda özel bilgi yoksa,
benzer özelliklere sahip hastalardan son beﬂ y›l
içinde elde edilen bilgiler kullan›lmaktad›r.
Program, elektronik ortamdaki antibiyogramlar›
ve duyarl›l›k verileri olmad›¤› durumda empirik
yaklaﬂ›m› kullanarak önerilerini sunmaktad›r. Örne¤in; kan kültüründe gram-negatif basil saptand›¤›nda öncelikle empirik öneriler getirmekte,
patojen izole edildikten sonra da duyarl›l›k sonuçlar›na göre önerisini gözden geçirmektedir.
Program, saptanan patojenlerin yan› s›ra, potansiyel patojen organizmalar için de öneriler sunmaktad›r.
Program çok say›da de¤iﬂik baﬂl›¤› de¤erlendirmeye almaktad›r (Tablo 1). ‹nfeksiyona ait bilgilere ek olarak, program hastan›n allerjileri, ilaç
etkileﬂmeleri, toksisite ve maliyeti de de¤erlendirmektedir. Hastan›n renal ve hepatik fonksiyonlar› da doz ve doz aral›¤›n› hesaplamak için
dikkate al›nmaktad›r. Program›n ilk ekran görüntüsü, antiinfektif seçiminde ilk gözetilmesi gereken bilgileri sunmaktad›r. Hekimler isterlerse daha detayl› bilgilere ulaﬂabilmektedir (ﬁekil 1).
Antiinfektifler, ekran›n alt›nda bulunan tercihlere göre baﬂlanabilir, kesilebilir veya modifiye edilebilir. Önerilen antiinfektifler için doz,
veriliﬂ yolu, doz aral›¤›, infüzyon h›z›, hastan›n
renal ve hepatik fonksiyonlar› gözetilerek gösterilmiﬂtir. Program tedavi için bir süre de önermektedir. Hekimler basit bir iﬂlemle önerilen
antibiyoti¤i baﬂlatabilir. “Mant›¤› aç›kla” seçene¤i, antiinfektif seçiminde program›n yürüttü¤ü
mant›¤› gösterecektir. Hekimler, bilgisayar program›n›n önerileri yerine kendi tedavi planlar›n›
tercih ettikleri durumda da, program allerjiler,
ilaç etkileﬂmeleri, doz ve doz aral›¤›, veriliﬂ yolu
“route”, infüzyon h›z› üzerinde önerilerini sunmaktad›r. Uygulamaya giren her türlü antiinfektif
en k›sa sürede program›n tercihleri aras›na eklenmektedir.
23
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000000000 Doe, Jane Q

E606

67yr

F

Dx:ABD SEPSIS

Max 24 hr WBC=21.0↓ (21.3), Admit: 07/27/98.14:55, Max 24 hr Temp= 38.7↑ (38.2)
Patient’s Diff shows a left shift, max 24 hr bands = 22 ↑ (11)
RENAL FUNCTION: Decreased, CrCI = 50, Max 24 hr Cr= 1.0↓ (1.1),

IBWeight: 58 kg

» ANTIBIOTIC ALLERGIES: Ampicillin,
» CURRENT ANTIBIOTICS:
1. 07/29/98 5DAYS

TROVAFLOXACIN (TROVAN), VIA 300, Q 24 hrs

2. 08/01/98 2DAYS

AMPHOTERICIN B (FUNGIZONE), VIAL 35, Q 24 hs

Total amphotericin given = 71 mg K= 3.6 mg/dL 08/03/98

» IDENTIFIED PATHOGENS

MAG= 2.5 mg/dL

SITE

COLLECTED

Gram-negative Bacilli

Peritoneal Fluid

07/27/98.17:12

Yeast

Peritoneal Fluid

07/27/98.17:12

Torulopsis glabrata

Peritoneal Fluid

07/27/98.17:12

» THERAPEUTIC SUGGESTION
DOSAGE

ROUTE

Imipenem

500 mg

IV

Amphotericin B

35 mg

IV

INTERVAL
*q12h (infuse over 1 hr)
q24h (infuse over 2-4 hrs)

Suggested Antibiotic Duration: 10 days
*Adjusted based on patient’s renal function.
P= Prelim; Susceptibilities based on antibiogram or same pathogen w/ suscept.
<1>Micro

<2>OrganismSuscept,

Abx, <6>Abx Hx

<7>ID Rnds,

Screen, <Esc>EXIT,

<F1>Help,

<3>Drug Info,

<4>ExplainLogic,

<8>Lab/Abx Levels, <9>Xray,

<5>Empiric
<10>Data Input

<0>UserInput, <.>OutpatientModels,

<+orF12>Change Patient↑↓
ORDER:

<*>Suggested Abx,

<Enter>Other Abx,

</>D/C Abx,

<-> Modify Abx

ﬁekil 1. Antiinfektif Program›n›n Bilgisayar Terminallerindeki Ekran Görüntüsü.
ﬁekilde görülen k›saltmalar›n anlamlar›: Dx: Tan›, Max: Maksimum, WBC: Beyaz küre say›s›, CrCl: Kreatinin
klerensi, Cr: Serum kreatinin, IBW: ‹deal vücut a¤›rl›¤›, Diff periferik yayma hücre da¤›l›m›, IV: ‹ntravenöz,
Abx: Anti-infektif, Hx: Öykü, ID Rnds: ‹nfeksiyon hastal›klar› vizitleri, Lab: Laboratuvar, D/C: Kesilme.

Hekimlerin Bilgisayar Destekli Programlara
Yaklaﬂ›m›
Yap›lan küçük bir denemede, bir infeksiyon
hastal›klar› uzman›n›n hastas› için antiinfektif seçiminde gerekli bilgilere ortalama 14 dakikada
(minimum 8, maksimum 25), LDS Hastanesi’nde
kullan›lmakta olan program yard›m›yla ise ortalama 3.5 saniye (minimum 1, maksimum 5) içinde ulaﬂt›¤› saptanm›ﬂt›r (8). Ayr›ca, program›n
hasta bak›m kalitesini artt›rd›¤› da bu amaçla yap›lan bir çal›ﬂma sonucunda gösterilmiﬂtir (8).
Ancak program›n her zaman hekimler taraf›ndan
tercih edilece¤ini ve klinik prati¤i etkileyece¤ini
kabul etmek için ek çal›ﬂmalara ihtiyaç bulunmaktad›r. Zaman içinde program›n mant›ksal
yaklaﬂ›m› eskiyebilmekte ve buna ba¤l› olarak
program›n hekimler aras›nda popülaritesini yitirmesi söz konusu olabilmektedir.
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Hekimlerin, bilgisayar programlar›n› kullanma oranlar› ve bu programlardan etkilenmelerini do¤ru bir ﬂekilde ölçmek zaman al›c› ve maliyeti yüksek bir iﬂtir. LDS Hastanesi’nde yap›lan
bir çal›ﬂmada, yukar›da anlat›lan program›n antiinfektif önerileri, hekimlerin hastalar›na önerdikleri antibiyotiklerle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bunun için
iki infeksiyon hastal›klar› uzman› (Ergönül ve
Tettelbach), 16 ay süren bir çal›ﬂma ile program›n önerilerini ve hekimlerin antibiyotik istemlerini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar ve hastalar›n özel durumlar›n› göz önüne alarak antiinfektiflerin uygun
kullan›l›p kullan›lmad›klar›n› araﬂt›rm›ﬂlard›r.
Çal›ﬂmada hekimlerin %72, program›n ise %70
oran›nda uygun antibiyotik kulland›klar› sonucuna var›lm›ﬂt›r. Sorunlar saptand›ktan sonra, bir
ileri aﬂamada sorunlara neden olan mant›ksal
hatalar giderilmiﬂ ve program revize edilmiﬂtir.
Son aﬂamada ise program›n önerileri, hekimlerin
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Verilerin
girilmesi
‹nfeksiyon Hemﬂire
hastal›klar› bak›m›
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ﬁekil 2. Program›n Veri Ak›ﬂ›.

Tablo 1. Bilgisayar Program›n›n, Antibiyotik Önerilerini Geliﬂtirirken Hasta ve Hastal›¤a Ait Dikkate
Ald›¤› ve Ayn› Zamanda Hekime Sundu¤u Bilgiler.
Hastanede bulunan antiinfektifler
• Beﬂ y›ll›k antibiyogramlar
• Hastan›n son beﬂ y›l içinde geçirdi¤i infeksiyonlar
• ‹nfeksiyonun tedavisinde poliklinik seçenekleri
• Antiinfektiflerin maliyeti
• Radyolojik, patolojik ve di¤er laboratuvar bulgular›
• Alternatif tedaviler
• Hastan›n allerjileri
• Laboratuvar sonuçlar›na iliﬂkin yorumlar, öneriler
ve uyar›lar
• Kontrendikasyonlar ve endikasyonlar
• Doz, kullan›m yolu ve tedavi süresine iliﬂkin
yorumlar, öneriler ve uyar›lar
• ‹laç etkileﬂimleri
• ‹laç-laboratuvar-tetkik etkileﬂimleri

tercihleriyle yeniden karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve bu kez
program›n %84, hekimlerin ise %70 oran›nda uygun antibiyotik kulland›klar› görülmüﬂtür (17,18).
Uygulamaya giren her türlü antiinfektif en k›sa
sürede program›n tercihleri aras›na eklense de,
zaman içinde teknolojinin geliﬂimi ve infeksiyon
sorunlar›na hekimlerin bak›ﬂ›n›n de¤iﬂmesi nedeniyle program›n mant›¤› eskiyebilmektedir.
Sonuç olarak, bilgisayarlar klinik karar alma
süreçlerinde henüz 30 y›l gibi k›sa bir süredir
kullan›lmaktad›r. Bu süre içinde önemli mesafeler kaydedilmiﬂ, bilgisayarlar›n t›p prati¤inde
klinik karar alma süreçlerinde çok önemli katk›lar yapt›klar› gösterilmiﬂtir. Bu katk›lar›n daha
ileriye taﬂ›nabilmesi için, uygulamalar›n daha da
yayg›nlaﬂmas› ve programlar›n sürekli de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
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