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Bu çalışma, Koroner Arter Hastalığının (KAH) tedavisinde kullanılan ilaç salınımlı stent ile çıplak metal stent 
takılan hastaların klinik takiplerinin yapılarak, hangi tedavi türünün klinik olarak daha etkili olduğunu, maliyet 
bakımından iki tedavi türünün kıyaslanmasını ve stent geri ödemesiyle ilgili alternatif önerileri ele almaktadır. 
2009 Nisan-2013 Şubat döneminde stent takılan hastalar için tüm muayene, tetkik, tedavi, ilaç, stent türüne 
ait veriler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veri ambarından temin edilmiş olup, ilaç salınımlı stent takılan 
hastalarla ilaçsız stent takılan hastaların durumları; stent takıldıktan ne kadar süre sonra sonra kalp krizi (MI) 
geçirdikleri, ne kadar süre sonra antikoagülan ilaçları kullanmaya başladıkları, birden fazla stent takılma oranı 
ve maliyetler açısından veri madenciliği yöntemleri kullanılarak kıyaslanmıştır. Ayıca, uluslararası yayından 
yararlanılarak elde edilen kaliteye ayarlanmış yaşam yılları (QALY) değerleri kullanılarak oluşturulan karar 
ağacı ile her iki tedavi yöntemi maliyet etkililik yönünden karşılaştırılmıştır.

Çalışma sonucunda, ilaç salınımlı stent ile çıplak metal stent tedavisinin maliyet yönünden ve klinik olarak 
karşılaştırması yapılarak mevcut geri ödeme sistemine alternatif olabileceği düşünülen yeni öneriler getirilmiştir. 
Ayrıca, yapılan karar ağacı maliyet etkililik analizi neticesinde ilaç salınımlı stentlerin ilaçsız stentlere göre 
maliyet etkili olmadığı sonucu bulunmuştur.
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This study addresses compared cost effectiveness of drug-eluting stents and bare metal stents which are used 
in coronary artery disease and discusses which treatment is superior to one another and evaluates alternative 
suggestions about reimbursement of these stent types through clinical follow up of stent-placed patients. For the 
period of April 2009-September 2013, the data related to entire clinical examinations, inspections, treatments, 
drugs and stent types have been obtained from Turkish Social Security Institution (SSI) data warehouse. Status 
of patients with drug-eluting stents and bare metal stents have been compared in terms of time of first date of 
heart attack (MI), starting use of anticoagulant drugs after stent plantation, more-than-one- stent implementation 
rate and stenting expenditures by use of data mining practices. Moreover, benefiting from quality-adjusted life 
years (QALY) values derived from international publications a decision tree is created and that two treatment 
methods are compared in terms of cost effectiveness.

At the end of the study, by comparing drug-eluting stents and bare metal stent treatments in terms of cost 
and clinical outputs, proposals which might be an alternative to the current reimbursement system are brought 
forward. In addition, as a result of the decision tree cost effectiveness analysis, it is concluded that drug-eluting 
stents are not superior to bare metal stents.
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