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Bu Kullanıcı Kılavuzu Hakkında
GMDN Kullanıcı Kılavuzu GMDN’nin amacını ve işlevini anlamaya,
GMDN’nin değişik amaçlarla en iyi şekilde nasıl kullanılacağını anlamaya
yardım etmek, GMDN veri tabanını doğru GMDN verilerinin, terimlerin ve
kod seçiminin alınması ve yanlış veya hatalı GMDN verilerinin
kullanılmasından nasıl kaçınılacağı hakkında tavsiyeler vermek amacıyla
yazılmıştır.
Not: Bu Kullanıcı Kılavuzunda kullanılan GMDN terimlerinin örnekleri
yalnızca gösterime amacını taşımaktadır ve asıl GMDN terimleriyle aynı
olmayabilir.
Teşekkür
Bu Kılavuz GMDN Çekirdek Uzmanları olan Sn. Alan Fields ve Dr. Brockton
Hefflin tarafından düzenlenmiştir.
Alcon Research Ltd’den Sn. Courtney Cooke ve Abbott Laboratories Inc’den
Sn. Leighton Hansel’e bu Kullanıcı Kılavuzuna yaptıkları değerli katkılardan
ötürü teşekkür ederiz.
Telif hakkı
Copyright © 2008 GMDN Agency Ltd. Tüm hakları saklıdır.
İlk yayınlanma tarihi Temmuz 2008
İkinci basım Temmuz 2010
Aksi belirtilmediği sürece bu sayfalarda bulunan tüm materyallerin telif hakkı
GMDN Agency Ltd’de dir. Tüm hakları saklıdır. Bu sayfaların metin veya resim
şeklindeki hiçbir bölümü kişisel kullanım dışındaki bir amaçla kullanılamaz.
Bu yüzden, izinsiz olarak elektronik, mekanik veya başka bir şekilde
çoğaltma, değiştirme, bir geri kazanım sisteminde depolama veya yeniden
iletim önceden yazılı izin olmadığı sürece kesinlikle yasaktır.
GMDN Ajansı
GMDN Ajansının verdiği hizmetler:
GMDN kılavuzluğu ve bilgiler
GMDN terimlerinin ve kodlarının geliştirilmesi ve erişim
Kolektif Terimlerin geliştirilmesi ve erişim
GMDN üyeliği ve hesap hizmetleri
GMDN Ajansının web sitesi

: www.gmdnagency.org

GMDN Türkiye’nin web sitesi

: www.gmdn.com.tr
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1.Kısaltmalar
BSI

İngiliz Standartları Enstitüsü

CD-ROM

kompakt disk salt okuma hafızası

CEN

Comité Européen de Normalisation / Avrupa
Standardizasyon Kurulu

CNMD

Tıbbi Aygıtlar Sınıflandırma Adları ve İn Vitro
Diagnostik Ürünler

EC

Avrupa Komisyonu

EDMA

Avrupa Diagnostik Aletler İmalatçıları Birliği

EFTA

Avrupa Serbest Ticaret Birliği

EUDAMED

Avrupa Tıbbi Aygıtlar Veri Tabanı

EU

Avrupa Birliği

FDA

Gıda ve İlaç İdaresi

GMDN

Global Tıbbi Aygıtla İsimlendirme

ISO

Uluslararası Standardizasyon Örgütü

ISO 9999

9999: Engelle kişiler için yardımcı ürünler–
Sınıflandırma ve teriminoloji

NKKN

Norsk Klassifisering Koding & Nomenklatur, Norveç
İsimlendirme Kuralları

PDA

Kişisel Dijital Yardımcı

UMDNS

Evrensel Tıbbi Aygıt İsimlendirme Sistemi
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2. Artalan
GMDN’den önce hepsi de farklı yapılaş üzerine oturtulmuş birçok
isimlendirme sistemi mevcuttu ve yerel veya ulusal olarak farklı amaçlar için
ve farklı yaklaşımlarla kullanılıyordu. Bu farklı sistemler kendi kurallarına
göre çalışabilir olsalar da, tıbbi aygıtların doğru bir şekilde tanımlanabileceği
ve ilgili verilerin taraflar arasında güvenle karşılıklı değiştirilebileceği ortak bir
platform sağlayarak genel durumun iyileştirilmesi üzerinde etki yapmıyordu.
Avrupa yönergelerinin gelişi ulusal ve uluslararası kuruluşların işbirliği
yapmak ve çabalarını uyumlu hâle getirmek fırsatını buldukları, böylece
ihtiyaç duydukları bir şeyi, yani küresel pazara sunulan ürünlerin
tanımlandığı standardize yöntemi elde ettikleri yeni bir çağı başlattı.
Standart kuruluşları olan CEN ve ISO’nın 1993-1996 arasındaki çalışmaları
tıbbi aygıtlar için yeni bir isimlendirme yapısının belirlenmesiyle sonuçlandı.
ISO tarafından revize edilen bu standart ISO 15225 İsimlendirme – Tıbbi aygıt
isimlendirme veri yapısı olarak yayınlandı. Bunun ardından Avrupa
Komisyonunun finansal desteğiyle CEN tarafından 1997’de bir proje
hazırlandı. Bu projenin amacı tüm tıbbi aygıtlar için küresel olarak ilgili tüm
tarafların kullanımına uygun bir isimlendirme ortaya çıkarmaktı.
GMDN’nin hızla oluşturulmasını kolaylaştırmak için, belli bir önemi olan altı
mevcut isimlendirme sistemi benimsendi. Bunlar tıbbi aygıtları ve sağlık
bakımı ürünlerini tanımlayan geniş bir yelpazedeki terimleri içeriyor ve bir
arada toplam 13,500 terimi kapsıyordu.
Seçilen 6 isimlendirme sistemi şunlardı:
CNMD

Tıbbi Aygıtlar ve in vitro Diagnostik ürünler için
sınıflandırma adları. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD
tarafından geliştirilmiştir.

EDMA

Avrupa Diagnostik Aygıt İmalatçıları Birliği in vitro
diagnostik ürün sınıflandırması. Avrupa’da kullanılır.

ISO 9999

Engelli Kişilere Teknik Yardım Sınıflandırması
Uluslararası olarak kullanılır.

JFMDA

Japon Tıbbi Aygıtlar İsimlendirme Sistemi. Japonya’da
kullanılır.

NKKN

Norsk Klassifisering Koding & Nomenklatur,
Norveç İsimlendirme Sistemi

UMDNS

Ecrensel Tıbbi Aygıt İsimlendirme Sistemi.
ECRI, ABD tarafından geliştirilmiştir.
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1 Kasım 2001’de Global Tıbbi Aygıtlar İsimlendirme Sistemi (GMDN) bir CEN
Raporu CR 14230 ve ISO TS 20225 olarak yayınlandı.
CD-ROM şeklinde GMDN versiyon 2002.1 olarak ilk yayım Kasım 2002’de
gerçekleştir.
Tıbbi aygıtlarla ilgili tüm düzenlemelerde imalatçıya getirilen bazı
yükümlülükler bulunur. Ayrıca, yetkili makamların imalatçıları ve aygıtlarını
denetleme göreviyle karşı karşıyadır; bu aygıtların kullanıma sunulması
ticaretini yapanlar yani tedarikçiler vardır. Son olarak, elbette ki aygıtlar
kullanım yerine geldiğinde oldukça umutsuz bir görev olan, aygıtların doğru
bir şekilde tanımlanması ve kendi yerel veri tabanlarına kaydedilmesi işini
yapan kişiler bulunur.
Oldukça farklı sorumlulukları olan ve süreci farklı düzeylerde anlayan bazı
oyuncular vardır, ama hepsinin ortak ilgisi halkın sağlam tıbbi aygıtları
kullanmasının sağlanmasıdır. Bu çok önemli sürece yardımcı olmak üzere bu
tıbbi aygıtların tanımlanması ve tanınması için ortak bir yöntem bulunması
gereği vardır.
Şimdi GMDN ilk kez olarak tüm tıbbi aygıtların jenerik düzeyde anlamlı bir
şekilde ve tüm kullanıcılar tarafından anlaşılabilecek bir şekilde
isimlendirilmesi için uluslararası bir araç sağlamaktadır.
Haziran 2010’da ISO, ISO 15225 İsimlendirme Sistemi– Tıbbi aygıtlar
isimlendirme verileri yapısının en son vesiyonunu yayınladı.
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3. GMDN Ajansı
CEN içinde bir idame kuruluşu ihtiyacı belirlenmiş ve yapı onaylanmıştır.
GMDN’yi yönetmek için, gerekli yasal kuruluşu biçimlendirmek üzere bir
idame ajanslığı kuruldu. Kâr amacı gütmeyen bir şirket olan bu “GMDN
Ajansı”, İdame Ajanslığı Sekretaryası (MAS) olarak hareket ederek ve
GMDN’nin çalıştırılması ve idamesi için bir çekirdek görevi yaparak bu
İnternet sitesi veya başka araçlar üzerinden GMDN verilerine erişim için
hizmet ve bilgi sağlamaktadır.
GMDN’nin kalıcılığını sürekli olarak sağlamak için lisans verme ve GMDN
Ajansının ürünlerinin, özellikle de kullanıcının görebilmek için satın alması
gereken GMDN kodlarının ve ürünleri için uygulanabilir yeni terimlere ve
kodlara ihtiyaç duyan kişiler tarafından yeni GMDN ürünlerinin oluşturulması
başta olmak üzere hizmet satışıyla gelir yaratılmaktadır. Ayrıca, bazı ilgili
küresel düzenleme kuruluşları veya başka taraflarca da bazı fonlar tahsis
edilebilmektedir.
GMDN Ajansı tarafından verilen hizmetler:
Bir lisans anlaşması ve/veya doğrudan kredi kartıyla alım üzerinden
GMDN veri dosyalarına ve kodlarına GMDN Internet sitesinden erişim.
Bir lisans anlaşması ve bu amaca uygun bir yazılım bağlantısı üzerinden
GMDN veri tabanından kullanıcıların kurum içi veri sistemine bağlantı.
Kullanıcının ürününün tanımlanması için yeni terimler için veya mevcut
terimler/tanımlar için başvuru formu.
GMDN teriminoloji ve bilgilerine erişim.
GMDN’nin kullanımı hakkında kılavuzluk.
Bir ürün için uygulanabilir GMDN kodunun bulunması için yardım.
Kolektif terimlere erişim.
GMDN çeviri yazılımı aracı.
GMDN Ajansı temas bilgileri:
GMDN Agency Ltd.
The Stables
Sugworth Lane
Abingdon
Oxford
OX14 2HX
United Kingdom
Tel/Faks: +44 (0) 1865 735840
E-posta: enquiries@gmdnagency.org

Global Standartlar Bilişim
Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.
Çetin Emeç Bulvarı 1364 Sok. No:4/1
Balgat / ANKARA
TÜRKİYE
Telefon : +90 (312) 205 59 00 (Pbx)
Faks
: +90 (312) 286 83 84
E-posta : info@gmdn.com.tr
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3.1 GMDN Telif Hakkı
GMDN elektronik versiyonunun telif hakkına, İngiliz Standartları Enstitüsü
(BSİ) tarafından tek İdame Ajanslığı ve GMDN elektronik versiyonunun
dağıtımcısı olarak yetkilendirilmiş olan GMDN Agency Ltd sahiptir.
Buna göre, GMDN veri dosyasının hiçbir parçası GMDN Ajansı dışında
kullanılmak üzere Ajansın izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt
veya başka bir şekilde çoğaltılamaz ve iletilemez veya hangi yapıda olursa
olsun bir geri kazanım sisteminde depolanamaz.
GMDN Ajansı aşağıdaki diğer GMDN ürünlerinin tam telif haklarına da
sahiptir ve kullanmaktadır:
GMDN veri dosyalarına kamusal erişimi kolaylaştıran ve GMDN veri
dosyasının idamesini sağlayan A benzersiz veri tabanı ve arama motoru.
Tahsis edilmiş teriminoloji, sözlük ve ilgili kısaltmalar külliyatı.
Otomatik düzeltme kolaylığı ve diğer yazım protokolleri.
Tahsis edilmiş kamusal İnternet erişim sitesi.
Çeviri işlemlerini destekleyen yazılım.

3.2 Sorumluluk Reddi
GMDN Ajansı, ürün tanımlama amacıyla tıbbi aygıtların ve ilgili sağlık bakım
ürünlerinin tanımlayıcılarını içeren mümkün olan en iyi isimlendirme
sistemini yaratmak için sürekli çalışmaktadır. Bu küresel olarak kabul
edilebilir bir yöntem sağlayarak ilgili bilgilerin bir dizi amaçla kullanılmasına
izin verir. (Uygun terim ve kodların kullanılması GMDN’yi ürün tanımlamada
kullanan GMDN kullanıcısının sorumluluğudur). GMDN tanımlayıcının
(GMDN koduyla) uygulanması yasalara göre gereken ürün onayı alınmasından
sorumlu olan kişiyi muaf kılmaz. Ayrıca, GMDN tarafından yapılan bir jenerik
aygıt grubunun tıbbi bir aygıt olup olmadığının ön tanımı tamamen
düzenleyici yasalara bağımlı değildir. GMDN Ajansı sunum ortamı ne olursa
olsun hiçbir durumda eksiklikler nedeniyle kullanıcının uğradığı doğrudan,
dolay, sonuç olarak ortaya çıkan veya kazaî hasar, kâr kaybı, işin kesintiye
uğraması, veri kaybı GMDN’nin kullanılamaması veya GMDN’de verilen yanlış
bilgilerden sorumlu tutulamaz. Kullanıcıyla GMDN arasında bir fikir ayrılığı
olması durumunda GMDN’deki belirsiz veya yanlış temsillerin GMDN Ajansına
bildirilmesini sağlamak kullanıcının sorumluluğudur.
Not: "Arama terimleri /giriş terimleri", bunlar sağlık hizmetleri mesleklerinde
genel olarak kabul edilen ve kullanılan terimler ise müseccel isimler olabilir.
Bu hiçbir şekilde spesifik bir yapım veya imalatçıya referans yapılması
anlamına gelmez ve ürün tanımlama için asla kullanılmamalıdır. GMDN’de
müseccel isimler kullanıldığında bu adın imalatçının/yasal sahibin kullandığı
şekliyle doğru temsil edildiği hakkında bir imada bulunulmaz.

Global Standartlar Bilişim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Çetin Emeç Bulvarı 1364. Sok No:4/1 (06520) Balgat / ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 205 59 00 (Pbx) Fax : +90 (312) 286 83 84
info@gmdn.com.tr www.gmdn.com.tr

8

GMDN QA
İmalatçı/yasal sahip müseccel bir ismin değiştirilmesi veya GMDN veri
dosyasına alınması için öneriler sunabilir. Tüm yeni terim önerileri GMDN
Uzman Ekibi tarafından ele alınacaktır.

4. GMDN’nin Amacı
GMDN’nin en önde gelen amacı yetkili makamların tıbbi aygıtları
düzenlemelerini sağlayacak tek, küresel bir isimlendirme sistemi sağlamaktır;
bu aynı zamanda tıbbi aygıtların asıl kullanıcıları olan sağlık hizmeti verenleri,
tıbbi aygıt imalatçılarını, tedarikçileri, uyumluluk değerlendirme kuruluşlarını
ve diğer ilgili tarafları da etkileyeceğinden, hasta güvenliğini desteklemek
üzere jenerik ürün tanımı sağlayan tek bir sistem mevcuttur.
GMDN kodu, yetkili makamlarla ve başkalarıyla güvenli veri alışverişini
sağlamak, pazarlama sonrası vijilans bilgilerinin değişimi, araştırma, tıbbi
kayıtların tutulması, e-ticaret ve envanter amaçlarıyla aygıt bilgilerinin
uluslararası standardizasyonunu yapmak için kullanılan jenerik tanımlayıcıyı
temsil eder (tanımın yanındaki ürün adıdır).
GMDN kullanmayan makamlar, şirketler veya kullanıcılar
otomatik olarak yukarıdaki amaçların dışında bırakırlar.

kendilerini

4.1 Diller
GMDN veri dosyası (isimlendirme sistemi) temel olarak İngilizce yazılmıştır.
Kuzey Amerika İngilizcesi ve Amerikan yazım kuralları benimsenmiştir.
GMDN bazı dillere çevrilmiştir, ancak bu çalışmalar büyük ölçüde halen
devam etmektedir. Bu arada AB GMDN’nin 20 standart Avrupa Birliği diline
çevrilmesi işlemine başlamıştır. Bu İşlerin ilk aşaması 2010 yılı içinde
tamamlanacaktır.
Çeviriler hazır olduğunda GMDN web tabanlı veri tabanında kullanılabilir
olacaktır.
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5. Yapı
GMDN’nin genel yapısı ISO 15225 İsimlendirme Sistemi– Tıbbi aygıtlar
isimlendirme verileri yapısı içinde şart koşulan gereklere göre düzenlenmiştir.
GMDN’nin özellikleri ve kullanımı bu standarda ve bu belgeye göre
anlaşılmalıdır.
Aşağıdaki şekilde GMDN verilerinin temel organizasyonu görülmektedir.
Veriler üç düzeyde tanımlanır, ayrıca bir dış dördüncü düzey vardır, her
düzeyde spesifiklik derecesi farklı veriler bulunur.
Jenerik Aygıt Grubu GMDN’de Tercih Edilen Terimdir.
Kolektif
terimler

Aygıt
Kategorisi

Jenerik
Aygıt Grubu

20

<20000 terim

GMDN Data

Aygıt Tipi

>500000 madde
İmalatçı verileri
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5.1 Aygıt Kategorisi
Aygıt Kategorisi GMDN verilerinin en geniş düzeyidir. Tıbbi aygıt ürün
pazarının tamamını aygıt uygulaması, teknoloji veya başka ortak
karakteristiklere göre en yüksek düzeydeki guruplara ayırır. Standart
(ISO 15225) 20 kategori için kodlar tahsis etmiştir. Bunlar:
Kategori
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tanım
Aktif İmplante Edilebilir Aygıtlar
Anestezi ve solunum aygıtları
Dental aygıtlar
Elektromekanik tıbbi aygıtlar
Hastane donanımı
İn vitro diagnostik aygıtlar
Aktif Olmayan İmplante Edilebilir Aygıtlar
Oftalmik ve optik aygıtlar
Yeniden kullanılabilir aygıtlar
Tek kullanımlık aygıtlar
Engelli kişiler için yardımcı ürünler
Diagnostik ve terapötik radyasyon aygıtları
Tamamlayıcı terapi aygıtları
Biyolojik olarak türetilmiş aygıtlar
Sağlık tesisi ürünleri ve adaptasyonları
Laboratuvar ekipmanı
Boş
Boş
Boş
Boş

5.2 Jenerik Aygıt Grubu
Jenerik aygıt grubu ortak teknoloji veya kullanım amacına göre ürünlerin
toplandığı en spesifik düzeydir. Jenerik aygıt grubuyla ilişkili dört farklı tipte
GMDN terimi bulunur. Bu terimler alfa tanımlayıcılarıyla birlikte şunlardan
oluşur:
Tercih edilen terim
Kalıp terim
Eşanlamlı terim

Çoklu bağlantılı eşanlamlı terim

P
T
S
MS

5.2.1 Tercih edilen terimler
Kendilerine özgü 5 rakamlı kodları olan tercih edilen terimler ürün tanımında
kullanılan yegâne terimlerdir. Tercih edilen terimler, jenerik olarak
gruplanmalarına izin verecek şekilde aynı veya benzer kullanım amacı veya
ortak teknolojisi olan aygıt gruplarını tipik olarak marka veya ticari adları gibi
özelleşmiş karakteristiklerini yansıtmadan temsil etmek üzere seçilmiş aygıt
grubunu (aygıt tipleri koleksiyonunu)temsil etmek üzere optimal isimlerdir.
Global Standartlar Bilişim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Çetin Emeç Bulvarı 1364. Sok No:4/1 (06520) Balgat / ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 205 59 00 (Pbx) Fax : +90 (312) 286 83 84
info@gmdn.com.tr www.gmdn.com.tr

11

GMDN QA
Tercih edilen her terimin grup içindeki aygıtların belirgin karakteristiklerini
tanımlayan bir tanımı vardır [tipik olarak fiziksel bir tanım ve kullanım
amacını/amaçlarını içerir]. Tercih edilen terim ve kodun kapsamını belirleyen
şey tanımdır.
Metin, Ürün Tanımlayıcı, bunların ürün tanımı için geçerli yegâne terimler
olduğunu açıkça göstermek üzere tüm aktif tercih edilen terimlerle
ilişkilendirilir.
ÖRNEK:ÜRÜN Tanımlayıcıyı gösteren tercih edilen terim
Arama sayfasında ilgili terimi, örneğin Kateter Kardiyak ve Kılavuz Teli
girdiğinizde bu kelimeleri içeren tüm terimler çıkar.

Click on Cardiac catheter guidewire, single-use for the Terim Details:

Gösterilen Ürün Tanımlayıcı metne bakınız.
Tercih edilen terim bir baz konseptten, terimin birinci ve ana bileşeninden
oluşur (örneğin “Kardiyak kateter”), bunu terimin spesifikliğini arttırmak
üzere gerekiyorsa bir veya daha fazla niteleyici izler (Örneğin “Kardiyak
kateter, balon, intraaortik” ). Veya niteleyici kullanmadan tek başına bir
bileşik isim olarak yapılandırılabilir, örneğin Kardiyak kateterizasyon kiti.
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Tercih edilen terim ilişikte aşağıdakilerin her birini içerir:
KOD

Benzersiz beş rakamlı nümerik sayı.

TANIM

Terimin kullanım amacını/amaçlarını içeren jenerik kapsam
tanımı.

KATEGORİ

Tercih edilen terimin bağlantılı olduğu en yüksek aygıt düzeyi.
Tercih edilen tüm terimlerin en az bir bağlantılı kategorisi
vardır.

TERİM TİPİ
Terim tipini gösteren büyük harf. Tercih edilen terimler için bu
TANIMLAYICI harf (P)’dir.
ÜRÜN
BELİRTECİ

Terim ayrıntıları alanında gösterilen ve terimin ürün tanımlama
statüsünü gösteren metin (veri alanı). Aktif tercih edilen terimler
için bu tercih edilen terimn kullanılabileceğini ve ürün tanımı için
geçerli olduğunu gösteren Ürün Tanımlayıcıdır (örneğin bir
düzenleme kuruluşunda ürün tescili).

Tercih edilen terim tip tanımlayıcısı (P)dir.
5.2.2 Kalıp terimler
Kalıp terim, baz konsepti oluşturan karakter dizileri aynı olan birçok tercih
edilen terim bulunduğunda isimlendirmeye eklenen genel aygıt adıdır ve
sözlük anlamı olarak birbiriyle ilişkili tercih edilen terimler için bir başlık
terim olarak işlev görür.
Her kalıp terimin alt düzeydeki tüm tercih edilen terimleri içeren ilişkili bir
tanımı vardır.
Kalıp terim tip tanımlayıcısı (T)’dir.
Önemli Not: Kalıp terim yalnızca bir navigasyon aracıdır ve ürün tanımlama
amacıyla KULLANILMAMALIDIR.

Kalıp terim, ortak baz konseptten ve kolay tanınmasını sağlamak için
ardından gelen niteleyiciden “<belirtiniz>” oluşur.
Örnek
T
Venöz
P
Venöz
P
Venöz
P
Venöz
P
Venöz

kompresyon
kompresyon
kompresyon
kompresyon
kompresyon

sistemi
sistemi
sistemi
sistemi
sistemi

kıyafeti,
kıyafeti,
kıyafeti,
kıyafeti,
kıyafeti,

<belirtiniz>
tek hazneli, tekrar kullanılabilir
çoklu hazneli, tek kullanımlık
tek hazneli, tekrar kullanılabilir
çoklu hazneli, tek kullanımlık
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Önemli Not: Bir kalıp terim kodu geçmişte herhangi bir ürünü tanımlamak için
kullanılmışsa, bu kod yanlış uygulanmıştır ve geçerli değildir. Bunun yerine ürüne
uygulanabilecek bir GMDN P terimi ve kodu seçilmeli ve atanmalıdır. Uygulanabilir
mevcut GMDN P terimi yoksa yeni bir terimin oluşturulması veya mevcut terimin
değiştirilmesi için bir istek sunulmalıdır.

5.2.3 Eşanlamlı terimler
Eşanlamlı terim yaygın olarak kullanılan veya isimlendirme sisteminde bilinen
bir isimdir. Bağlantılı olduğu tercih edilen terimin veya kalıp terimin yerini
belirlemek için alternatif bir giriş noktasıdır. Bağlantılı olduğu terimle
gerçekten eşanlamlı olabilir veya olmayabilir.
Eşanlamlı terim tip tanımlayıcısı (S)’tir.
GMDN veri tabanında eşanlamlı terimin seçilmesi kendisiyle bağlantılı tercih
edilen veya kalıp terimi otomatik olarak getirir.
Tüp, kapiller, tıklanır ve seçilirse S terim otomatik olarak Kan kapiller tüp P
terimi gelir.
Eşanlamlı terimlerin tanımları YOKTUR.
Önemli Not: Eşanlamlı terim yalnızca bir navigasyon aracıdır ve ürün tanımlama
amacıyla KULLANILMAMALIDIR. Eşanlamlı terimler sıklıkla tıbbi aygıtlar için

hastanelerde yaygın kullanılan jargonu içerir.
Not: Ticari adlar, mucit adları, müseccel adlar ve geçici terimler iyi
biliniyorlarsa ve tercih edilen terimin aranmasında faydalı olacağı
düşünülüyorsa eşanlamlı terimler olarak kullanılabilir.
5.2.4 Çoklu bağlantılı eşanlamlı terim
Çoklu bağlantılı eşanlamlı terim tipik olarak yüksek dereceli olan ve bu
yüzden birden fazla tercih edilen terimle bağlantılı bir tıbbi aygıt adıdır.
Çoklu bağlantılı eşanlamlı terim tip tanımlayıcısı (MS)’tir.
Önemli Not: Çoklu bağlantılı eşanlamlı terim yalnızca bir navigasyon aracıdır ve
ürün tanımlama amacıyla KULLANILMAMALIDIR.
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5.3 Kolektif terimler
Kolektif terimler GMDN ile ortak özellikleri olan tıbbi aygıt gruplarını bir araya
getirmek için kullanılan yüksek düzeyli aygıt terimleridir. Kolektif terimler
aygıt adları olabilir (örneğin Stentler, Kateterler, Pacemaker’lar) veya aygıt
öznitelikleri olabilir (örneğin, Elektrofizyoloji, Absorbe edilebilir, Ev kullanımı);
aygıt adı kolektif terimler özellikle GMDN içinde hiyerarşik yapılar oluşturmak
için kullanılır.
GMDN vijilans raporları ve tıbbi aygıtların güvenliği izleme amacıyla tasarlanıp
geliştirildiğinden, tıbbi aygıt yönergelerinin uygulanması ve diğer düzenleme
amaçlarıyla kullanılacak ve GMDN kategori terimlerinden daha rafine olan,
ama GMDN jenerik aygıt grup isimlerinden daha geniş olan bir terim setine
ihtiyaç vardır; kolektif terimlerin kullanımı bu gereği yerine getirmektedir.
Kolektif terimler aşağıdakileri içeren konuların tüm yelpazesinde kullanım
amacı taşır:
Tanınan Kuruluş sertifikalarında, imalatçının kalite sistemine hangi
tıbbi aygıt gruplarının, ailelerinin veya tiplerinin girdiği
değerlendirilirken sertifika kapsamını göstermek için,
Tanınan Kuruluşun onaylanmış ve ilgili Yetkili Makam tarafından
atanmış olduğu beceri aralığının ve genel teknolojik yeteneklerin
tanımlanması için,
Tek tek imalatçıların yetenekleri hakkındaki genel bilgiler Avrupa Tıbbi
Aygıtlar Veri Tabanına (EUDAMED) alınırken Yetkili Makamlarla bilgi
alışverişi için.
Verilerin elektronik iletimi ve kodların tanınması amacıyla kolektif terimlere
“CT” (Kolektif Terim) ön ekinin arkasına dört haneli artan kodlar atanır.
ÖRNEK:
CT162
CT287

CT1033

Ortopedik sement ve ilgili aygıtlar
Klinik kimya IVD’leri
Elektrikli kateterler

Kolektif terimler GMDN veri dosyası içindeki uygun P terimlerle
ilişkilendirilmiştir ve organizasyon ve temel bir arama mekanizması
sağlanacak şekilde GMDN Navigatörünün içsel bir parçasıdır. Bakınız GMDN
Navigatörü kesimi.

5.4 Benzersiz Aygıt Tanımı
Benzersiz Aygıt Tanımı (UDI) Tıbbi Aygıt Düzenleyicileri tarafından tek tek
tıbbi aygıtların kullanım süreleri boyunca izlenmesi için oluşturulmaktadır.
UDI’nin avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Aygıtla ilgili tıbbi hataları azaltmak
Advers olay raporlarındaki tanımlamaları iyileştirmek
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Daha etkin bir aygıt geri çağırma
Elektronik tıbbi kayıt sistemlerini kolaylaştırmak
Aygıt satın alımlarını iyileştirmek ve maliyeti azaltmak
Sahte aygıtların azaltılmasına yardım etmek
Acil durumlarda aygıt bulunma sıkıntısı riskini azaltmak
UDI’nin uygulanması için tek tek ürünlerin örneğin barkod, RFID veya
alternatifleri gibi uygun bir teknolojiyle işaretlenmesi ve bireysel ID
ihtiyaçlarının bir veri tabanında saklanması gerekir. Bazı olası UDI
kullanımları için ürün kayıtlarına bir ‘jenerik aygıt gurubu dâhil edilmelidir.
GMDN kodu jenerik aygıt grubunun tüm gereklerini karşılar.

Global Standartlar Bilişim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Çetin Emeç Bulvarı 1364. Sok No:4/1 (06520) Balgat / ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 205 59 00 (Pbx) Fax : +90 (312) 286 83 84
info@gmdn.com.tr www.gmdn.com.tr

16

GMDN QA

6. Kodlama
GMDN’deki tüm terimlere benzersiz bir kod verilmiştir. Böylece yanlış anlama,
dil engelleri veya veri sistemlerindeki uyuşmazlık durumlarında güvenlik
sağlar. Bu kod 10000’den başlayan, beş haneli, birbirini izleyerek artan bir
asıl sayıdır. Kodlar kendi içlerinde entegral bir hiyerarşik yapı taşımazlar ve
yalnızca benzersiz sayılardır. Kodlar kendileriyle ilişkilendirilmiş bilgilerin
taşıyıcısıdır ve GMDN’ye referans yapılırken veya veri işlemlerinde mutlaka
kullanılmalıdır.

6.1 1-9999 Aralığındaki kodlar
1-9999 Aralığındaki kodlar GMDN’de temsil edilmez. Standartta belirtildiği
gibi bunlar yalnızca son kullanıcılar tarafından atanmak üzere ayrılmıştır ve
kullanıcının yerel veri sisteminde istendiği gibi kullanılabilir.
Not: Bu kodların herhangi bir resmi amaçla, örneğin geçici kodlar, tercüme
edilmiş ulusal kodların eşanlamlıları olarak veya yerel veri sisteminin dışında
kullanıcılar arasında veri değişimi sırasında kullanılmaması gerektiğinin
kullanıcılar tarafından anlaşılması önemlidir. Kullanılırsa anlam kargaşası
ortaya çıkar.

6.2 10000-30000 Aralığındaki kodlar
10000-30000 Aralığındaki kodlar GMDN’de temsil edilir ve yalnızca ECRI
örgütünün GMDN’de kullanılmak üzere adapte edilmiş terimlerinde kullanıla
orijinal kodu temsil etmek üzere ayrılmıştır. Amaç hâlen GMDN terimlerini
temsil etmek üzere kullanılmakta olan GMDN koduyla aynı olan UMDNS
terimini temsil eden ECTI kodunun haritasını GMDN kullanıcısına otomatik
olarak vermektir
.

6.3 30000’in üzerindeki kodlar
30000’in üzerindeki
terimlerdir.

kodların

hepsi

GMDN

tarafından
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7. GMDN Verilerine erişim
GMDN verilerine (yani isimlendirme sistemi, kodlar, kategoriler ve
bağlantılarıyla birlikte kolektif terimler) ve ilişkili terminolojilere (yani GMDN
sözlüğü ve kısaltmalar) yalnızca GMDN web sitesinden ulaşılabilir.
Bu web sitesi kullanıcıya gerçek zamanlı veriler sunar, GMDN uzmanları
GMDN üzerinde çalışıp düzenleme yaptıkça bunlar GMDN web sitesinde
anında kullanılabilir hâle gelir. Bu da GMDN kullanıcısına en yeni verileri
kullanma olanağı verir. Artık kullanıcının CD-ROM veya basılı materyal
kullanımında olduğu gibi verilerin yeni versiyonunun yayınlanmasını
beklemesine gerek yoktur.
GMDN’ye erişmek için önce GMDN üyesi olmak gerekir. Bu olanak GMDN ana
sayfasını gerilen www.gmdnagency.org URL’sinden yapılabilir.

Üst menü çubuğunda Üyeliğe tıklayın ve uygulanabilir olan üyelik planını
seçin.
GMDN Ajansı da, özel olarak görüşme yapılmış lisans anlaşmasına uygun
olarak GMDN veri tabanından otomatik veya elle veri indirme için doğrudan
bağlantı oluşturma hizmeti vermektedir. Bu GMDN verilerinin kullanıcının
urum içi sistemlerine ithal edilmesi ve kullanılması imkânını sunar. Bunu
yapmak için önce GMDN verilerinin kullanıcı yazılım sistemiyle birleştirilmesi
için GMDN Ajansı tarafından verilen özel bir lisansın alınması gerekir. Bu
lisans süresince güncel bilgiler veren bir web hizmeti sağlar.

Global Standartlar Bilişim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Çetin Emeç Bulvarı 1364. Sok No:4/1 (06520) Balgat / ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 205 59 00 (Pbx) Fax : +90 (312) 286 83 84
info@gmdn.com.tr www.gmdn.com.tr

18

GMDN QA
Bu gibi kullanıcı örnekleri:
Devlet kuruluşları
Büyük hastane örgütleri
Geniş ürün yelpazesi olan büyük imalatçılar
GMDN verilerini içeren ve amaca göre tasarlanmış yazılım sistemlerinin
kullanıcıları
Hizmet alanlar için GMDN teknoloji ortağımız Euro-Soft Developments Ltd
tarafından özel ara yüzler geliştirilebilir.

7.1 GMDN üyesi olmanın faydaları
GMDN üyesi olmanın faydaları:
En son bilgilere erişim, versiyon yayını yoktur – daima gerçek zamanlı
veriler içerir.
Dünyanın her yerinden GMDN veri tabanına erişim; hatta kişisel dijital
yardımcı (PDA) veya elde taşınan başka elektronik enformasyon aygıtı
üzerinden de mümkündür.
Özelleştirilmiş GMDN kodlarının seçilmesi ve satın alınması. Bunlar
GMDN’nin kişiselleştirilmiş My GMDN adındaki bölümünde saklanır.
Bakınız kesim 7.4.
Tüm GMDN terminolojilerine ve destek dosyalarına erişim.
Azaltılmış üyelik yenileme ve yeni terim öneri maliyetleri.
Kullanımdan kaldırılmış eski tercih edilen terimler hakkındaki mevcut
bilgileri veren bültenlere erişim (Bakınız kesim 11).

7.2 Eski GMDN verilerinin kullanımı ve yasadışı web
siteleri
GMDN Ajansı ürün tanımlama için ve/veya GMDN verilerinin iletimi için eski
GMDN verilerinin kullanılmamasını önemle tavsiye eder. ABD’de FDA
Pazarlama Sonrası Sürveyans Sistemlerinde kullanma amacıyla kendi ürün
kodlarını (Procode) isimlendirme sistemlerini GMDN’yle tam olarak entegre
etmek ve uyumlu hâle getirmek için GMDN Ajansı ile işbirliği yaptığından
GMDN veri dosyası üzerinde devam etmekte olan yoğun yükseltme çalışmaları
yapılmaktadır. Bu faaliyet elbette ki GMDN veri dosyasında birçok değişikliğe
neden olacaktır. Bunun iyi tarafı bu güncelleme işlemi sonrasında ürün ve
tescil kayıtlarının GMDN kodlarında tanınmasını sağlayarak kullanıcılara çok
büyük fayda sağlayacak olmasıdır.
Bu aynı zamanda GMDN kullanıcılarının uyanık olmalarını ve İnternette veya
GMDN’nin CD-ROM’larda veya resmi GMDN web sitesi dışındaki yerlerde
bulunan eski verileri GMDN kodlarını bulmak için kullanma tuzağına
düşmemelerini gerektirecektir. Bu yöntemler bir işe ancak büyük zarar
getirebilir.
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7.3 GMDN ücretleri
GMDN Ajansı kâr amacı gütmeyen bir örgüttür. Ancak, GMDN’i idame
ettirebilmek için yıllık bir gelir oluşturması gerekir. Bu da hizmetlerden ücret
alınarak yapılmaktadır. GMDN üyeleri için avantajlı olan bu ücretler, verilen
hizmetlerin çok özelleşmiş doğası da göz önünde bulundurularak örgütün
büyüklüğüyle orantılı düşük düzeylerde ayarlanmıştır.
7.3.1 Üyelik ücretleri
GMDN üyeliği çeşitli kullanıcılara açıktır ve aşağıdaki lisanslarla düzenlenir:
Tip

Uygulama

A Üyeliği
B Üyeliği
C Üyeliği

Ulusal Tıbbi Aygıt Düzenleme Kuruluşları
Tıbbi Aygıt İmalatçıları veya Dağıtımcıları
Tıbbi Aygıtlarla ve bunların Bakımlarıyla İlgilenen
Mühendislik Kuruluşları Envanter, alım, e-ticaret için
GMDN’yi kullanan Hastaneler ve Sağlık İdareleri
Uyumluluk Değerlendirme Kuruluşları
Yetkili Tıbbi Aygıt Müfettişlikleri
GMDN veri tabanı ve IT sistemlerinin Kullanıcıları
arasında GMDN Ajansı Lisans Anlaşmaları – GMDN
Ajansı ile görüşülerek düzenlenmiş kolaylık
Ajanslık tarafından GMDN’nin belli bir dil versiyonunun
çevirisi için yeterli tercümanlar olarak Tanınan Çeviri
Kuruluşları ile yapılan GMDN Ajansı Lisans Anlaşması.
Belli Tıbbi Aygıt Danışma Kuruluşları için formüle
edilmiş özel üyelik.
Diğerleri.

D Üyeliği

E Üyeliği
F Üyeliği
G Üyeliği
H Üyeliği

Veri tabanına sürekli erişimi ve arama yapma yeteneğinin sürekli olmasını
sağlamak için özel olarak hariç bırakılan durumlar dışında üyelik her yıl
yenilenmelidir. Birçok durumda yenileme maliyetleri ilk katılım ücretinden
daha düşüktür.
7.3.2 Yeni veya değiştirilmiş terim istem ücretleri
Mevcut bir ürüne uygulanmak üzere arama yapıldığında uygun bir terim
GMDN ver tabanında bulunamazsa veya mevcut bir GMDN teriminin
değiştirilmesi gerektiğinde kullanıcılar bir GMDN istemi sunmaya
cesaretlendirilir. GMDN karmaşık bir bilgi matrisi olduğundan, GMDN Ajansı
yeni bir GMDN terimi ve tanımı oluştururken geliştirme maliyetinin bir
kısmını kapsayacak bir ücreti başvuru sahibinden alır.
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Not 1: İstem üzerinden GMDN veri dosyasının bütünlüğünün tamamlanması
gerekli görülürse İstemi ele alan GMDN uzmanının değerlendirmesiyle ekstra
terim veya terimler oluşturulur. Örneğin, bir başvuru sahibi bir sistemden
oluşan (sistemin kullanım amacını yerine getirmek için birlikte hareket eden
birkaç tıbbi aygıt veya sistem bileşeni olan aygıtlar) bir aygıt için başvuru
yapabilir, bu durumda sistemin tamamı için bir P adı, yazılım dâhil sistemi
oluşturan aygıtların her biri için de birer P adı oluşturulmalıdır. Veya, kitin
parçası olmalarının yanında pazarda bireysel aygıtlar olarak da bulunan
aygıtlardan oluşan bir kit durumunda da aynı mantık uygulanır ve kitin
tamamı için bir P terimi ve kitin oluştuğu ve ayrı ambalajlanan aygıtların her
biri için birer P terimi oluşturulur.
Not 2: yukarıdaki durum hakkında başvuru sahibi tarafından önceden hüküm
verilmemelidir; bu ancak başvuruyu ele alan GMDN uzmanı tarafından GMDN
Ajansının adına yapılabilir.
7.3.3 Danışma hizmetleri
GMDN Ajansı sorgulama sunan kullanıcılardan, özellikle sorgulama uzman
çalışmasını gerektirdiğinde ve uzmanların fazla zamanlarını alacaksa nominal
bir ücret alma hakkını saklı tutar.

7.4 My GMDN
GMDN üyesi bir oturum açma adı ve şifreyle oturum açtığında aşağıdaki
görünümle veri tabanına girer:

GMDN üyesi web sitesinde My GMDN denen bölüme girebilir. Bu alan üye ve
onun GMDN kullanımı hakkındaki bilgileri içerir.
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7.4.2 Terimlerim
Kullanıcı hesabının sahibi tarafından daha önce seçilmiş terimlerin listesini
bulmak için Terimlerimi seçin. Bu terimler listesi GMDN veri tabanında
tutulur ve herhangi bir terimin statüsü değiştiğinde, örneğin Terim Tanımında
değişiklik yapıldığında otomatik olarak kullanıcıya e-posta gönderilir.
Bu özellik kullanıcının en son versiyondan seçtiği GMDN kodlarının
statülerinin düzenli ve tekrar tekrar kontrol etmeden muhafaza edilmesi
açısından çok faydalıdır.
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7.4.3 Profilim
Kullanıcı ayrıntılarını/tercihlerini herhangi bir zamanda kontrol etmek için
Profilimi seçin. Bu kişisel profildir ve kullanıcı bilgilerini güncellemek için
kullanılabilir. Hesap bitiş tarihi gibi bilgiler de gösterilir.

Uygulama Ayarları sekmesi bilgisayar ekranında görülecek terimlerin sayısını
ayarlamak için kullanılır. Kod/istem kredisi bakiyesi gibi başka yararlı
bilgiler de gösterilir. Kod Paketleri ve Yeni Terim İstem kredileri ilgili düğmeleri
tıklayarak satın alınabilir.

Kullanılabilir kodlar 5 rakamlı GMDN kodlarını göstermek üzere GMDN
terimlerinin seçilmesinden sonra kullanılabilen kredilerdir.
Kullanılabilir istemler yalnızca Yeni Terim İstemleri için kullanılabilen ön
ödemeli istem kredileridir.
Tercihleri kaydetmek için Save’e basmayı unutmayınız.
7.4.4 Kullanıcılarım
Aktive edilmişse, Kullanıcı ayrı bir şifre ve oturum açma işlemiyle kendi
hesaplarına erişebilecek alt kullanıcılar belirleyebilir. Ana hesabın sahibi Asıl
Kullanıcıdır.
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Asıl Kullanıcı yeni alt kullanıcı ayrıntılarını ekler ve erişim haklarının Ful veya
Standart olacağını belirler. Ful erişim kullanıcıları Terimlerim listesine
eklenecek yeni terimler seçebilirler. Standart erişim kullanıcıları yalnızca
Terimlerimde listesi verilen GMDN kodlarına bakabilirler, kod seçme hakları
yoktur.

Not: Bu özelliğin GMDN Ajansı tarafından aktifleştirilmesi gerekir. Daha fazla
bilgi için lütfen GMDN Ajansına başvurunuz.

7.5 GMDN Dil Seçimi
GMDN dil seçeneği herhangi bir zamanda ana ekranların sağ üst köşesinden
seçilebilir.
Not: Çeviriler hazır olduğunda GMDN web bazlı veri tabanında kullanılabilir
olacaktır.
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8. GMDN Arama Sistemleri
GMDN isimlendirme sistemi tıbbi aygıtların isimlendirilmesinde kullanılan
ilgili standartlar ve konvansiyonlarla tam olarak uyumlu bir şekilde
yapılandırılmıştır. Bu yapılırken GMDN belli terimlerle ilgili verilerin aranması,
tek bir terimin veya kelimenin seçilmesi için birçok yol sağlayan “çok eksenli”
bir yaklaşım sağlar.

8.1 Listelerin aranması
GMDN üç liste formatında görülebilir. Bunlar yatay menü çubuğunda Terimler
altında bulunur:
Gruba göre Terimler
Terimler Listesi
Grup Listesi
8.1.1 Gruba göre Terimler
Bu görünüm tüm P ve T terimlerin [alfabetik listeden önce gelen sayılarla
başlayan terimler (yani IVD terimler)] alfabetik listesini verir.
Listede tercih edilen terim veya kalıp terim mavi hiperlink şeklinde, terim tip
tanımlayıcı ve tanımla birlikte verilir (GMDN kodu mevcut Kullanılabilir kodlar
bakiyesinde tanımlanmalı / satın alınmalıdır). Bu terimin altında bağlantı
varsa bağlantılı S ve MS terimler verilir.
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Herhangi bir P terimi tıklandığında hiperlink adları açılarak terim ayrıntıları
aşağıdaki gibi gösterilir:

Üyelik varsa GMDN kod kredi paketi de gösterilir. Bu krediler GMDN kodlarını
“satın almak” için kullanılır. Kod kredileri kullanıldıkça kod paket hesabındaki
kredi sayısı da azalır. Profilime gidip Kod paketi satın al düğmesinin
tıklanmasıyla kod paketi kredilerini en üst düzeye çıkarmak kolaydır.
GMDN kodunun açıklanması için
kullanılan
İkonuna lütfen dikkat ediniz

Seçildikten sonra ikon

Sembolüne dönüşür ve Sepetteki listeye
eklenir.
Sepet açıldığında seçilmiş terimler gösterilir, bundan sonra Kullanıcı GMDN
Kodunu ortaya çıkarmak için Kod Al düğmesini tıklayabilir.
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GMDN kodları satın alınırken bunlar yalnızca GMDN üyesine gösterilir ve
Terimlerim içinde saklanır. Bu satın alınan GMDN kodlarının kişisel bir
kaşesidir ve şifre hesap içinde korunur.

8.1.2 Terimler Listesi
Burada tüm P terimlerinin listesi tanımlarıyla birlikte doğrudan görülebilir
şekilde alfabetik liste hâlinde verilir.

GMDN terimleri satın alındığında kodların gösterildiğine lütfen dikkat ediniz.
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8.1.3 Grup Listesi
Bu görünüm tüm P ve T terimlerin [alfabetik listeden önce gelen sayılarla başlayan
terimler (yani IVD terimler)] alfabetik listesini verir. Bu sunuş şekli ekranda her
seferinde daha fazla terim gösterilmesini sağlar. Terim hiperlinklerinden herhangi
birine tıklandığında Gruba Göre Terimler görünümü açılır.

8.2 Filtre kullanarak Terim arama
Terimler alfabetik olarak listelendiğinden aranan terim veya benzer terimler
grubu bulununcaya kadar liste aşağı-yukarı kaydırılabilir. Ancak, toplam P ve
T terimlerin sayısı 20,000’e yakın olduğundan ve bir görünümde gösterilebilen
terim sayısı sınırlı olduğundan bu çok yorucu bir işlem olabilir.
GMDN üyesi Filtre alanlarının birinde veya her ikisinde arama kriterleri
kullanarak aramayı daraltabilir. Örneğin, İsim kutusunda Kateter araması
yaparken Kategoriler kutusunda açılan drop-down listeden uygun kategori
seçildiğinde bu filtre kriterlerini içeren tüm P terimler gösterilir:

Ayrıca, ilgili GMDN kategorisi örneğin, Dental aygıtlar, Yeniden kullanılabilir
aygıtları seçerek bunlar Kategoriler filtresine eklenirse bu aramayı daha da
daraltır.
Aramayı temizlemek için Reset düğmesine ve sonra Uygulama düğmesine
basın veya yeni arama kriterleri yazarak Uygulama düğmesine basın.

8.3 Eşanlamlı arama
GMDN kullanıcıyı doğrudan aranan terime yönlendirebilen birçok eşanlamlı
terimle desteklenir. Eşanlamlıları kullanarak P terimleri bulmak için arama
motorunu kullanın.
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8.4 Kategori arama
Aramayı belli bir uzmanlık alanı, teknoloji veya kullanım amacına göre
daraltmak için Kategoriye göre arama yapılabilir (örneğin, dental aygıtlar, in
vitro diagnostik aygıtlar veya elektromekanik tıbbi aygıtlar).
Örneğin dental kullanım için yapılmış bir ürün Dental aygıtlar kategorisinde
bulunacaktır. Dental aygıtlar Kategorisi bu uzmanlık alanıyla ilgili terimlerin
listesini verir. Bittiğinde Reset ve sonra Uygula düğmelerini tıklamayı
unutmayınız.
Kategoriler tanımlarıyla birlikte herhangi bir zamanda veri tabanının üst yatay
menü çubuğundaki ve drop-down menüdeki çabuk linki tıklayarak görülebilir.

8.5 GMDN Arama motoru
GMDN arama motoru, kullanıcıya arama kriterlerini inceltme, aramayı
sınırlandırma ve sonuçları kullanıcının ilgilendiği spesifik terimlere göre
arama olanakları veren zengin bir arama sistemi sağlamak için tasarlanmıştır.
İkinci yatay menü çubuğunda Ara tıklandığında arama motoru çıkar.
Aşağıdaki gibi görünür:
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Arama kriterleri ister kelime, kelim dizisi, kelime bölümü, GMDN kodu veya
orijinal kaynak kod olsun, Arama metni: alanına girilmeli ve Ne için: alanında
doğru seçim yapılmalıdır. Seçilen bir kelimeye göre aramanın iki hedefi olabilir,
terimi hedefleyebilir veya tanım içindeki bir kelimeyi hedefleyebilir.
Arama ipuçları şunlardır:
Tüm alşanların ve seçeneklerin belirlenmesi gerekmez.
Çoklu seçim yapmak için Ctrl tuşunu kullanın.
GMDN kodlarını ayırtmak için virgül kullanın.
Kelime parçarı aramak için özel sembol olarak * kullanın (örneğin,
*scope endoskop, mikroskop dermaskop verir; *ibrill* arandığında
Defibrilatör çıkar)
FDA Procod’ları için Orijinal Kaynak Kodunda özel sembol olarak *
kullanılabilir (örneğin, *knz)
Aramaya eklenecek olan her arama kriterin in bulunacak terim sayısını
azaltacağını unutmayın. Çok fazla arama kriteri eklenirse arama motoru
hiçbir hit bulamayabilir.
Aramayı başlatmak için "Arama" düğmesine basın,
temizlemek için "Formu temizle" düğmesine basın.

arama

kriterlerini

8.6 Kod kullanarak arama
Terimler üzerinde kod kullanarak arama yapmak mümkündür.
GMDN kodları: GMDN kodu biliniyorsa bunu arama motorunda Arama metni:
alana girin, radyo düğmesi GMDN Kodu/kodlarını tıklayın, veri tabanı bunun
bağlantılı olduğu ilgili terim veya terimleri gösterecektir. Örneğin 45717’ yi
deneyin.
ECRI (UMDNS) kodları: ECRI (UMDNS) kodu biliniyorsa bunu arama
motorunda Arama metni: alana girin, radyo düğmesi Orijinal Kaynak
Kodu/kodlarını tıklayın, veri tabanı bunun bağlantılı olduğu ilgili terim veya
terimleri gösterecektir. Örneğin 16-168’i deneyim ama mutlaka çizgiyi
çıkararak 16168 şeklinde girin.
EDMA kodları: EDMA kodu biliniyorsa bunu arama motorunda Arama metni:
alana girin, radyo düğmesi Orijinal Kaynak Kodu/kodlarını tıklayın, veri tabanı
bunun bağlantılı olduğu ilgili terim veya terimleri gösterecektir. Örneğin 13 02
70 02 00’ı deneyin (EDMA kodunu daima arada boşlukları olan orijinal
formatında girin).
FDA Procode’ları: FDA Procode’u biliniyorsa bunu arama motorunda Arama
metni: alana girin, radyo düğmesi Orijinal Kaynak Kodu/kodlarını tıklayın, veri
tabanı bunun bağlantılı olduğu ilgili terim veya terimleri gösterecektir.
Örneğin CBK’yı deneyin.
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JFMDA kodları: JFMDA kodu biliniyorsa bunu arama motorunda Arama
metni: alana girin, radyo düğmesi Orijinal Kaynak Kodu/kodlarını tıklayın, veri
tabanı bunun bağlantılı olduğu ilgili terim veya terimleri gösterecektir (JFMDA
kodunu daima arada boşlukları olan orijinal formatında girin).
NKKN kodları: NKKN kodu biliniyorsa bunu arama motorunda Arama metni:
alana girin, radyo düğmesi Orijinal Kaynak Kodu/kodlarını tıklayın, veri tabanı
bunun bağlantılı olduğu ilgili terim veya terimleri gösterecektir. Örneğin
12002’yi deneyin.

8.7 Çapraz referanslı tercih edilen terimler
GMDN veri tabanı ilgili veya alternatif tercih edilen terimleri göstermek için bir
çapraz referanslı tercih edilen terimler sistemi içerir.
Bunlar yer tanımın sonunda koyu mavi renkli ve başlarına “Bakınız ayrıca:” olan
hiperlinkli terim isimleridir.

Referanslı hiperlinkli “Bakınız ayrıca:” P terimlerin herhangi birine tıklandığında
sistem hiperlinkli terimlerin ayrıntılarını gösterir.
Bir önceki terim görünümüne geri dönmek için Tarayıcıda Geri okunu
kullanın.
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9. GMDN Navigatör
GMDN Navigatörü Kolektif Terimlerin seçilmesiyle GMDN P terimlerinin
derinlemesine analizini yapan ileri bir arama aracıdır, bu arama GMDN arama
motoruyla birleştirilerek daha da inceltilebilir.
Bu sistem polihiyerarşik doğada hiyerarşik yapılardan oluşur, bu belli bir
tercih edilen terimin veya kolektif terimin birden fazla hiyerarşi içinde mevcut
olabileceği anlamına gelir, böylece GMDN P terimlerinin aranması, yerlerinin
bulunması ve görülmesi için benzersiz bir sistem sağlanmış olur.
Navigatör görünümü aşağıdaki gibidir:

Navigatör bölünmüş bir ekran şeklinde tasarlanmıştır, burada kullanıcılar
imleci dikey bölücüye getirip sol tıklayarak ve dikey bölücüyü sola veya sağa
sürükleyebilirler, bu ilgili verilerin daha fazlasının görülmesini sağlar.
Navigatör kullanıcıların Kolektif Terimleri (CT’leri) [yüksek düzeyli terimler
ekranın solunda gösterilir] ve bunlara karşı gelen Tercih edilen Terimleri
(PT’ler) [ürün tanımlayan terimler ekranın sağında gösterilir] bulmalarını ve
isimlendirme sistemindeki CT hiyerarşik yapıları boyunca hareket etmelerini
sağlar.
Soldaki yüksek düzeyli terimler (bunlar CT değil, CT’lerin altında gruplandığı
başlıklardır):
Klinik Özel Ürünler
Aygıt Uygulamaları
Aygıt Öznitelikleri
Aygıt İnvazivliği
Aygıt Materyalleri
Aygıt Gücü/İşletimi
Aygıt Sterilitesi
Aygıt –Kullanım Sıklığı
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Yüksek Düzeyli Aygıt Grupları
Eski Kolektif Terimler
Not: Eski Kolektif Terimler kullanımdan kalkmış olan, P terim bağlantıları
olmayan ve Kullanıcı açısından önemli olmayan CT’lerdir.

9.1 Başlarken
Navigatör ilk bakışta göründüğü kadar zor değildir ve başlamak ve alışkanlık
kazanmak için tavsiye edilen bir yol aşağıda verilmiştir:
9.1.1 CT Bulucu
Bir CT’yi bulmak için CT Bulucu sekmesini seçerek aygıt adını veya özniteliğini
veya CT kodunu İsim/Kod alanına girerek Uygula’yı tıklayın.
Örneğin, aşağıda gösterildiği gibi sütür kelimesini deneyin:

CT arama sonuçları isim ve/veya tanım harf dizisinde sütür kelimesinin
bulunduğu tüm CT’leri gösterir.
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İmleç bir CT isminin üzerine getirildiğinde bir diyalog kutusu bu CT’nin
tanımını göstererek kapsamının anlaşılmasında kullanıcıya yardımcı olur:

9.1.2 CT Sihirbazı

Seçilen Kolektif Terim adına, CT342 Sütürler ve ilgili aygıtlar’a tıklandığında
(hiperlink) sistem otomatik olarak CT sihirbazına geçer.

Navigatörün sağ tarafında hâlen CT342 Sütürler ve ilgili aygıtlar’la ilişkili
(bağlantılı) P terimler gösterilir.
Not: Arama Sonuçları panosunun alt tarafında, sonuçlar
görülebileceğinden fazla sayıda olduğunda, sayfa sayısı gösterilir.
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Bu fonksiyonu gösterilen tercih edilen terimler listesinde ileri-geri hareket
ederken kullanın. Aşağıya bakınız:

Ayrıca, CT342 Sütürler ve ilgili aygıtlar aramasında CT342 Sütürler ve ilgili
aygıtlar başlığı altındaki tüm CT’ler gösterilir. Bu P terim sonuçlarının
herhangi biri, örneğin CT543 Kaldırma ipi seçildiğinde sonuçlar aşağıda
gösterildiği gibi daha da daraltılmış olur:

Sağdaki panoda CT543 Kaldırma ipi ile bağlantılı tüm tercih edilen terimler
gösterilir. Burada imleç P teriminin üstüne getirilip sol tıklandığında tam
terim tanımı ve diğer terim ayrıntıları görülür. İkinci terim ayrıntıları penceresi
aşağıda gösterildiği gibi açılır:

Bu pencereyi kapatmak için üst sağ köşedeki kırmızı X’i tıklayın.
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Aramanın parçası olarak seçilen CT’ler mavi çubukta gösterilir, örneğin:

Seçilmiş CT’yi arama kriterlerinden çıkarmak için imleci mavi çubukta
gösterilen CT’nin üzerine getirin ve sağ tıklayın. Aşağıda gösterilen
uzaklaştırma özelliği açılır:

İlgilenilen çoklu CT’leri olan (örneğin Steril ve Dental aygıtlar) P terimleri
göstermek için bir veya daha fazla arama başlığı ve ardından CT’leri seçin
(seçme kutularını kullanın).
Yalnızca seçtiğiniz CT’lerle ortak P terimleri olan CT’leri göstermek için CT
filtre kutusunu seçin.
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9.2 P terimi arama sonuçlarının inceltilmesi
P terimler CT’ti/CT’leri seçtikten sonra veya PT Arama sekmesini seçip
doğrudan arama yaparak inceltilebilir.

Bu örnekte arama metni arama motorunun Arama metni: alana kısmen terimi
girilir ve arama yapılır. Bu CT543 Kaldırma ipi filtresini kullanarak aşağıda
gösterildiği gibi arama sonuçlarını en ilgili terim olan Kaldırma ipi, kısmen
absorbe edilebilir terimine daraltır:

Seçilen CT/CT’lerle bağlantılı birçok P terimi bulunduğunda aramaya
odaklanmak veya CT’leri kullanarak bulunması zor olan P terimleri ararken
özelleştirilmiş arama yapmak için özellikle faydalıdır.
Yeni bir aramaya başlarken tüm seçimleri temizlemeyi unutmayın. Mavi
çubukta X Reset’e basın.
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Önemli Not: kolektif terimlerle tercih edilen terimler arasındaki bağlantı bu
terimlerin GMDN ver tabanından sürekli olarak geliştirilmesi ve
genişletilmesinden dolayı %100 olamaz, bu yüzden terci edilen terimleri
ararken CT kullanımı eksiksiz kabul edilemez.
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10. GMDN Kodu Kullanarak Ürün Tanımlama
10.1 GMDN Terim Seçimi
Bir tıbbi aygıtın veya ürünün doğru GMDN koduyla tanınması çok önemlidir
ve ciddiye alınması gereken bir konudur. Gayri ciddi kod atama günleri artık
bitmiştir.
Terim ve kodun kapsamını tanımlayan şey tanımdır. Tanım ürünü doğru bir
şekilde tanımlamıyorsa onunla ilişkili olan kod da ürüne uygulanamaz.
Tanımıyla birlikte uygun olan bir GMDN terimi yoksa yeni bir terim veya
mevcut terimin modifikasyonu için GMDN Ajansına GMDN İstemi
sunulmalıdır.
Not:
Spesifik
örnekler
tıbbi
aygıt
grubunun
kavramlaştırılmasını
kolaylaştırmak üzere GMDN tanımlarında sıklıkla kullanılır (örneğin, fiziksel
tanım, klinik uygulama, materyal). Bu örnekler yorucu olmak veya tanımın
genel tarifine uyan ürünleri dışarıda bırakma amacını değil, örneklerin
spesifik olarak tanımlamadığı ürünleri dışarıda bırakmak amacını taşır.
10.1.1 Spesifik Ürün/Terim Seçimiyle İlgili Kurallar
GMDN sisteminde ürünlere aşağıdaki kurallara göre bir GMDN kodu verilir:
1. Pazara konan tüm aygıtlar terimi ve tanımının aygıtın kullanım amacını,
klinik alanı ve/veya uygulamanın anatomik yerini, kullanılan teknolojiyi
ve
imalatçı
tarafından
atfedilen
spesifik
kriterleri
(örneğin
steril/nonsteril, tekrar kullanılabilir, tek kullanımlık, yavaş ilaç
uygulaması yapan, kalıcı v.s.) açıkça tanımlayan uygulanabilir bir
GMDN koduyla tanımlanacaktır.
2. Ayrı bir ürün olarak pazara konan her aygıtın bir GMDN kodu olacaktır.
3. Bir sistem (bileşen aygıtların oluşturduğu bir düzenek) olarak pazara
konan her aygıtın bir GMDN kodu olacaktır.
4.Bir sistemin örneğin, sistemin kullanıcı için işlev görmeye devam
edebilmesi için kusurlu bileşenlerinin değiştirilmesi amacıyla pazara tek
bir ürün olarak konan her aygıtın bir GMDN kodu olacaktır. Not:
Bileşen aygıtlar her zaman paket olarak pazarlanıyor ve asla bireysel bir
aygıt olarak satılmıyorsa 2. Kural uygulanır.
5. Pazara bir kit veya set olarak (bir aygıtlar düzeneği anlamında) konan
her aygıtın bir GMDN kodu olacaktır.
6. Pazara bir kit veya set olarak konan ama aynı zamanda ayrı bir aygıt
olarak da pazarlanabilen (kit veya setin içinde bulunmanın yanı sıra
ayrı bir aygıt olarak da bulunabilmesi anlamında) her aygıtın bir GMDN
kodu olacaktır. Not: Kit veya set içindeki aygıtlar her zaman birlikte
ambalajlı olarak bulunuyor ve ayrı bir aygıt olarak asla pazarlanmıyorsa
5. Kural uygulanır.
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7. Bir aygıtın aksesuarı olan ve pazara konan her aygıtın bir GMDN kodu
olacaktır. Aksesuar bir aygıtın fonksiyonu açısından kritik olan önemli
aygıt bileşeni olarak tanımlanır (örneğin, santrifüjün rotor kafası).
8. Ayrı bir ürün, sistem, set veya kit veya bir aksesuar olarak pazara konan
hiçbir aygıt uygun bir tanım elde etmek amacıyla iki GMDN koduyla
temsil edilemez, örneğin yıkama ve aspirasyon gibi iki fonksiyonu olan
bir tüp setine bu iki ayrı kullanım amacı için iki GMDN terimi
kullanılamaz, bu aygıtın bu kombine fonksiyonu tanımlayan tek bir
uygulanabilir GMDN terimi ve kodu olmalıdır.
Aygıt/ürün tanımlama yöntemi şunlar olmalıdır:
1. En spesifik uygulanabilir tercih edilen terim GMDN veri tabanında
aranır.
2. Terimin uygun olup olmadığı kontrol edilir. Değilse iyileştirme,
düzeltme veya yeni bir terim için bir GMDN İstemi sunulur.
3. Bir aygıt/ürün için işaret edilen ve seçilmiş tercih edilen terimle
bağlantılı olan aygıt kategorisinin veya en azından kategorilerden birinin
uygulanabilir olup olmadığı kontrol edilir. Değilse ek bir kategori bir
GMDN İstemi sunulur.
4. 5 rakamlı GMDN kodunu ve isteniyorsa ilgili verileri (terim ve tanım)
kullanarak ürün düzenleme makamına, hastaneye veya bu bilgiyi
isteyen kuruluşa tescil ettirilir.
Spesifik tercih edilen GMDN terimlerinin ve düzenleme kuruluşlarının
aygıtları jenerik olarak gruplandırmak ve tescil etmek için kullandıkları
kriterlerin neler olduğunu kullanıcıya göstermek amacıyla bu Kullanıcı
Kılavuzunun sonundaki tabloda spesifik terimlerin çok uzun olmayan bir
listesi verilmektedir.

10.2 Kategori bağlantısı
Tercih edilen terim en az bir kategoriye bağlanır, ancak birçok durumda
birden fazla kategoriye bağlanması daha uygun olmaktadır.
ÖRNEK:
Tercih edilen terim: İnfüzyon pompası, genel amaçlı
Kod: 13215
Kategoriler: 2, 4, 11
Bu aygıt teorik olarak anesteziyoloji ortamında, genel amaçlı hastane/kurum
ortamlarında veya engellilere yardım amaçlı olarak kullanılabilir. Elbette ki
ürünün kullanım amacı imalatçının aygıt tipi tasarımına bağlı olacaktır.

10.3 Klinik testler aşamasındaki ürünler
Klinik test aşamasındaki tıbbi aygıtlar için, düzenleme makamının don
belgelendirme ve onay aşaması için GMDN kodu istemesi hâlinde sorunlu
durumlar ortaya çıkabilmektedir. Diğer taraftan, GMDN Ajansı veri tabanının
henüz pazara konmamış veya hiç konmayacak olan aygıtların terimleri ve
kodlarıyla dolmasını istememektedir. Bu durumu çözüme kavuşturmak için
GMDN Ajansı imalatçıların bu gibi isteklerini GMDN Uzman Ekibinin uygun
göreceği şekilde ve imalatçının açık işbirliğiyle çözmesi tercih etmektedir.
GMDN QA
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10.4 GMDN yeni terim İstemi
Bir ürün için uygun bir tanımlama/kayıt jenerik aygıt grubu (tercih edilen
terim) bulunamazsa yeni bir terim veya mevcut terimin modifikasyonu için bir
GMDN İstemi sunulabilir. Bu GMDN web sitesinin ana sayfasında Yeni Kod
İste’yi seçerek yapılır.

Not: yeni Kod İste kısa yolu da GMDN web sitesinin ana sayfasında
bulunabilir.

Diğer tanımlar GMDN Ajansının Yeni Terim İsteme Adım Adım Kılavuzunda
bulunabilir.
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11. Kullanımı Kaldırılmış Tercih edilen Terimler
Bir GMDN tercih edilen teriminin kaldırılması gereği ve süreci
Tüm isimlendirme sistemleri dinamik olmalıdır, bu da bunların gerektiğinde
mevcut durumu yansıtacak şekilde ayarlanmaları gerektiği anlamına gelir. Bu
yüzden, tüm isimlendirme sistemlerinde tercih edilen terimleri aktif
durumdan uzaklaştıran (kaldıran) durumlar ortaya çıkaran faktörler bulunur.
Bu faktörler aşağıdaki gibidir:
Tarihsel veriler – birçok isimlendirme sisteminin tarihsel bir artalanı vardır,
yani bunlar daha önceki sistemlere veya metodolojilere dayanır, GMDN ise iyi
bilinen altı terminolojinin birleşmesine dayanır. Açıktır ki, bu yapılırken bazen
tekrarlar veya iki anlamlı terimler ortaya çıkabilir, GMDN’nin idamesinde
olduğu gibi bunlar ortaya çıkarılır ve düzeltilir (yani tekrarlanan veya iki
anlama gelebilen tercih edilen terim çıkarılır).
Teknoloji – Teknolojinin ilerlemesiyle tıbbi aygıtların sayısı ve çeşitliliği de
artar, böylece isimlendirmenin de buna uyum sağlamak için gelişmesi gerekir.
Örneğin, bir dönem Vida, kemik terimi tüm ortopedik kemik vidaları için
uygun bir tercih edilen terim olmuştur. Ancak, absorbe edilebilen kemik
vidasının çıkmasıyla metalden yapıldığı tanımlanan Vida, kemik terimi
yetersiz kalmıştır. Bu yüzden metal veya absorbe edilmeyen tip için Kemik
vidası, absorbe edilemeyen ve absorbe edilebilen non-metal tip için Kemik
vidası, absorbe edilen olmak üzere iki yeni GMDN tercih edilen terimi
oluşturulması gerekmiştir. Eski terim Vida, kemik artık iki anlama
gelmektedir ve kaldırılması gerekir.
Sosyo-çevresel faktörler – Bir toplumda politik ve kültürel değişiklikler ve
yeni hastalıkların ve bozuklukların keşfedilmesi de tıbbi aygıt isimlendirme
sistemini etkilemektedir. Örneğin, HİV ve kanla ilgili ürünler üzerindeki etkisi,
hayvansal kaynaklı ürünlerin enfeksiyonla ilişkisi hakkındaki endişeler, lateks
türevi ürünlerin neden olduğu alerjiler güncelliği devam ettirebilmek için
GMDN’nin modernleştirilmesini gerektiren konulardır. Bu değişiklikler sıklıkla
tercih edilen terimlerin çıkarılmasını ve yerine yenilerinin oluşturulmasıyla
sonuçlanır.
Bir terimin birçok kayıtta ve veri tabanında sadakatle kullanılmakta olduğu
anlaşıldığında çıkarılan tercih edilen terimlerin GMDN kullanıcısı için bir
kesinti durumu oluşturmaması için GMDN’nin bir sistemi vardır.
Bu prosedür aşağıdaki gibidir:
Tercih edilen bir terim çıkarıldığında bir seri otomatik süreç çalışır.
Terimin tanımının başına, bu tercih edilen terimin çıkarıldığını anlatan
sabit bir metin ifade eklenir.
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Bu metin ifade:
Bu GMDN tercih edilen terimi çıkarılmıştır ve kodun çıkarıldığı tarihten
itibaren yeniden bir aygıta/ürüne uygulanmaması gerekir. Bu tercih
edilen terim çıkarılma tarihinden önce bir aygıta/ürüne verilirse bu
değişmemiş aygıt/ürünün ömrü boyunca kullanılmaya devam edebilir.
Bu terimin çıkarılması tarihinde başlayan aygıt/ürün taımlaması için
lütfen referans verilen veya yeni/iyileştirilmiş GMDN tercih edilen terim
kodunu/kodlarını kullanınız.
GMDN tercih edilen terimlerin yeni olası replasmanını işaret edecektir. Ancak,
kullanıcı kendi özel kullanımları için yapılan seçilerin uygunluğunu kontrol
etmelidir.

11.1 Duyuru Panosu
Tercih edilen bir terim çıkarıldığında GMDN Duyurularına otomatik olarak
yapıştırılır.
Kullanıcı GMDN üyeliğini devam ettiriyor ve GMDN veri
olanaklarından yararlanıyorsa Terimlerimde sahip oldukları
çıkarıldığı hakkında otomatik bir e-posta ile bilgilendirilirler.

tabanının
terimlerin

Standart metin ifadesinde bir aygıt/ürünün o zamanda bu yana çıkarılmış
olan bir tercih edilen terimin koduyla tanımlanmış ve tescil edilmiş (örneğin
bir makam nezdinde) olması hâlinde, o aygıt/ürünün GMDN koduyla yapılan
tanımlamasının aygıt/ürün değişmeden kaldığı sürece geçerli olacağını
belirtir. Aygıt/ürünün kullanım amacı veya teknolojisi değişirse yeni bir
GMDN kodu gerekecektir.
Duyuru Panosu Örneği:

Terim adlarının herhangi biri tıklandığında (bu çıkarılmış olan terimdir)
hiperlinkli terim isimlerinin listesi tanımı gösterecek şekilde genişler.
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Stop ikonu
bu terimin çıkarılmış olduğunu, altında gösterilen terimin/
terimlerin GMDN uzmanının uygun başka terimlerle değiştirilmesini önerdiği
tercih edilen terimler olduğunu işaret eder. Ancak bu yalnızca bir öneridir ve
bunun söz konusu ürüne uygulanıp uygulanmayacağı konusunda son kararı
kullanıcı verecektir.
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12. GMDN Sözlüğü
GMDN’ye referans yapmak için kullanılan aşağıdaki terminoloji kısmen
ISO 15225 İsimlendirme sistemi – Tıbbi aygıt isimlendirme sistemi veri yapısı
standardından alınmıştır
Baz konsept: Jenerik aygıt grubunun en geniş temsili ve GMDN birincil liste
temeli. [Kaynak: GMDN İdame Ajanslığı]
karakter: Verilerin organizasyonu, kontrolü veya temsilinde kullanılan
elemanlar setinin bir üyesi [ISO/IEC 8859-1:1998].
kod: Bilginin temsil edildiği ve/veya iletildiği alfa, alfa-sayısal veya sayısal
karakterler ve kurallar.
kolektif terim: Jenerik aygıt gruplarını ortak özelliklere veya karakteristiklere
göre bir araya toplamak için kullanılan bir tanımlayıcı (örneğin, yüksek
düzeyli bir aygıt terimi veya öznitelik olabilir).
konsept: Bir dizi nesnenin ortak özellikleri temelinde soyutlamalardan oluşan
bir düşünce birimi [ISO 1087:2000].
Ismarlama aygıt: Usulüne uygun olarak kalifiye olmuş bir tıp doktorunun
sorumluluğu alarak yazdığı reçeteye göre spesifik tasarım karakteristikleri
olan ve yalınızca bir hastanın kullanımı amacıyla özel olarak yapılmış her
türlü aygıt.
tanım: Tercih edilen, kalıp, veya kolektif terimin anlamının formal, kısa
ifadesi.
aygıt kategorisi: isimlendirme sistemi içindeki en geniş gruplandırma.
Klinik araştırmalarda kullanım amaçlı aygıt: Aygıt güvenliğini ve/veya
performansının geçerliliğini sınamak için insan deneklerde yapılan
tasarlanmış ve planlanmış sistematik bir çalışmada kullanım amacı taşıyan
aygıt.
Aygıt tipi: İmalatçının spesifik ürününün tanımlanması (yani yapım ve
model).
dosya: Bir birim olarak saklanan veya işlenen adlandırılmış kayıtlar seti
[ISO/IEC 2382-1:1993].
jenerik aygıt grubu: (veya Tercih edilen Terim) aynı veya benzeri kullanım
amacı ve/veya ortak bir teknolojisi olan diğerleriyle birlikte jenerik olarak
tanımlanan bir aygıta verilen isim.
GMDN (Global Tıbbi Aygıt İsimlendirme Sistemi): Yetkili makamlar ve
diğerleri arasında veri alışverişi, pazarlama sonrası vijilans bilgilerinin
alışverişi, araştırma, tıbbi kayıtların tutulması, e-ticaret ve envanter
amaçlarıyla tıbbi aygıtların isimlendirilmesi, tanımlanması ve kodlanmasında
kullanılan uluslararası standartların yapısına dayanan isimlendirme sistemi.
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tanımlayıcı: bir veri elementini tanımlamak ve isimlendirmek, olasılıkla o veri
elementinin belli özelliklerini işaret etmek için kullanılan bir veya daha fazla
karakter [ISO 2382- 4:1987].
İdame ajanslığı: GMDN’nin geçerliliğinin ve etkinliğinin devam etmesini
sağlamak için düzenleme makamlarının, imalatçıların ve sağlık hizmeti
sağlayıcıların çıkarlarını temsil eden kuruluş.
imalatçı: bir aygıtın pazara konmasından önce, kendisi veya kendi adına
üçüncü bir tarafça yapılmasına bakılmaksızın, o aygıtın tasarımı, imalatı,
ambalajlanması ve etiketlenmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Tıbbi aygıt/aygıt: İmalatçı tarafından aşağıdaki amaçlarla insanlarda
kullanılmak üzere yapılan, tek başına veya kombinasyon hâklinde kullanılan,
düzgün bir uygulama için gereken yazılım da dâhil, her türlü enstrüman,
aparat, düzenek, materyal veya başka nesne:
hastalıkların teşhisi, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya rahatlatılması;
bir yaralanma veya engellilik durumunun teşhis, izlenmesi, tedavisi,
rahatlatılması veya telafisi;
anatominin veya fizyolojik süreçlerin araştırılması, replasmanı veya
modifikasyonu;
doğum kontrolü;
asıl kullanım amacı insan vücudu içinde veya üzerinde farmakolojik,
immünolojik veya metabolik araçlarla elde edilmeyen ama bu gibi ataçlarla
fonksiyonuna yardım edilenler.
Çoklu bağlantılı eşanlamlı: Birden fazla tercih edilen veya kalıp terimle
bağlantılı olan tercih edilen veya kalıp terim için alternatif isim; isimlendirme
sistemine girmek veya navigasyon yapmak için kullanılır ve bağlantılı olduğu
terimle eşanlamlı olabilir veya olmayabilir. [Kaynak: GMDN İdame Ajanslığı]
isim: Bir nesnenin linguistik ifadeyle gösterilmesi [ISO 1087:1990].
İsimlendirme sistemi: Önceden belirlenmiş isimlendirme kurallarına göre
ortaya çıkarılan terimler sistemi
[ISO 1087:1990].
tercih edilen terim: Aynı veya benzer kullanım amacı veya ortak teknolojisi
olan aygıtları (veya aygıtı) tarif etmek için belirlenmiş isim.
Ürün belirleyici: Bir terimin ürün tanımlama için kullanılabileceğini veya
kullanılamayacağını gösteren işaretleyici. [Kaynak: GMDN İdame Ajanslığı]
İlişkisel yapı: İlişkiler şeklinde düzenlenmiş veri yapısı [ISO/IEC 238217:1996]
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eşanlamlı terim: tercih edilen veya kalıp terim için alternatif isim;
isimlendirme sistemine girmek veya navigasyon yapmak için kullanılır ve
bağlantılı olduğu terimle eşanlamlı olabilir veya olmayabilir. [Kaynak: GMDN
İdame Ajanslığı].
kalıp terim: Anlamsal olarak ilişkili tercih edilen terimler için basit bir
hiyerarşi yaratmak üzere oluşturulmuş genel aygıt adı.
terim: Tanımlanmış bir konseptin
gösterilmesi [ISO 1087:1990].
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13. GMDN Terim Spesifiklik Endikasyonu
Aşağıdaki tabloda bir tercih edilen terimi daha spesifik kılmak için
kulllanılan niteleyicilerin uzun olmayan bir listesi verilmektedir. Bu,
terimin bir bölümü olabilir veya terim tanımında gömülü olabilir veya her ikisi
olabilir.
Terim
Hayvansal kaynaklı
Anti-mikrobiyel
Otomatik

Pilli
Kombinasyon
Yavaş ilaç salımı
yapan

Elektrikli
Elektronik
Harici
Genel amaçlı
Guayule-lateks
Hevea-lateks
İnsan kaynaklı
Hidrolik güçlü
İmplante edilebilir
Kalıcı
Dahili
İntraoperatif
Manuel
Mekanik
İlaçlı
Çok amaçlı

Tanım
Hayvan dokusundan/vücut sıvısından imal edilmiş
maddeden yapılmış veya içeren aygıtlar
Mikroorganizmaların üremesine karşı savaşan ajan/madde
içeren aygıtlar
Kendi kendilerine aktive olan, hareket eden, kendilerini
düzenleyen aygıtlar
Genellikle dâhilî olan pillerden güç alan/çalışan aygıtlar
İki kombine entegral teknoloji veya klinik fonksiyonu olan
aygıtlar
İlaç veya ilaç kaplama içeren ve vücuda bu ilacı yavaş salan
aygıtlar
Bir elektrik kaynağından güç alan/çalışan aygıtlar
Bir elektrik kaynağından güç alan ve mekanik fonksiyonun
zıddı olarak elektroniğin kullanıldığı aygıtlar
Vücudun dışında kullanılan aygıtlar
Belli bir amaç için tasarlanmış olmayan ve çok amaçlı
olarak kullanılabilen aygıtlar
Guayule doğal kauçuk lateksten yapılmış aygıtlar (NRL)
Hevea doğal kauçuk lateksten yapılmış aygıtlar (NRL)
İnsan dokusundan/vücut sıvısından imal edilmiş
maddeden yapılmış veya içeren aygıtlar
Bir basınçlı yağ kaynağından güç alan/çalışan aygıtlar
Genellikle kalıcı olarak vücudun içine implante edilen
aygıtlar
Özellikle drenajı kolaylaştırmak üzere bir vücut organına
veya pasaja kalmak üzere yerleştirilen aygıtlar
Vücudun içinde kullanılan aygıtlar – çoğunlukla implante
edilebilir
Prosedürün öncesi veya sonrasının zıddı olarak,
prosedürün (örneğin cerrahi prosedür) içinde kullanılan
aygıtlar
İnsan eli/vücut gücüyle çalışan aygıtlar
Yalnızca mekanik fonksiyon araçları kullanan aygıtlar
İlaç içeren aygıtlar
Birçok faklı klinik fonksiyonları olan veya bir veya ikinin
zıddı olarak birçok farklı okuma yapabilen aygıtlar
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Terim
Non-lateks
Gücü olmayan
Perkütan
Pnömatik güçlü
Güçlü
Programlanabilir
Yenilenmiş
Yeniden işlenmiş
Tekrar
kullanılabilir
Kendi kendine
uygulanan
Kısa süreli
TekHasta
Tek Kullanımlık

Tanım
Lateks içermeyen aygıt
İçsel güç kaynağı olmayan aygıt
Cildi etkileyen veya etkisini cilt yoluyla gösteren aygıtlar
Basınçlı gaz kaynağından güç alan/çalışan aygıtlar
El dışında bir kaynaktan güç alan aygıtlar
Çeşitli programlara ayarlanabilen aygıtlar
Daha önce başka hastalarda kullanılmış ve hastalarda
tekrar kullanılmak üzere tekrar işlenmiş veya imalattan
geçmiş tekrar kullanılabilir aygıtlar
Daha önce bir hastada kullanılmış ve bir başka hastada
tekrar tek sefer kullanılmak üzere tekrar işlenmiş veya
imalattan geçmiş tek kullanımlık aygıtlar
Dezenfeksiyon/sterilizasyondan sonra birden fazla kez
kullanılan aygıtlar
Kişinin tıbbi aygıtı kendi vücudunda kullanması
Normal olarak en fazla 30 gün sürekli kullanım amacı
taşıyan aygıtlar
Yalnızca tek hastada kullanım
Yalnızca bir kez kullanılan ve atılan aygıt
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