Hizmet Tanımı
IBM MarketScan Treatment Pathways (IBM MarketScan Tedavi Yolları)
Bu Hizmet Tanımında, Bulut Hizmeti açıklanır. Müşterinin siparişine ilişkin fiyatlandırma ve ek ayrıntılar geçerli
İşlem Belgelerinde sağlanır.

1.

Bulut Hizmeti
IBM MarketScan Treatment Pathways, Yetkili Kullanıcıların, IBM MarketScan Research Databases veya
bir Cegedim Veri Tabanı olan THIN (“Avrupa Verileri”) alt kümeleri de dahil olmak üzere istatistiksel olarak
tanımlanamaz hale getirilmiş gerçek sağlık hizmetleri verilerini ("MarketScan Verileri") inceleyebilen ve
özetleyebilen bir görsel arabirim kullanarak bakım süreci boyunca hastaları takip etmesine imkân tanıyan
web tabanlı bir veri analitiği aracıdır.

1.1

Olanaklar
IBM MarketScan Treatment Pathways ("Treatment Pathways") Bulut Hizmeti, Madde 1.1.1 ile 1.2.3.
arasında daha ayrıntılı tanımlandığı şekilde, istatistiksel olarak tanımlanamaz hale getirilmiş MarketScan
Verileri, anonim haline getirilmiş Avrupa Verileri veya IBM Dışı Veriler (topluca "Treatment Pathways
Verileri") ile sağlanır. Yetkili Kullanıcılar, seçilen hastalar için tüm teşhisleri, prosedürleri ve ilaç
tedavilerini Treatment Pathways Verilerinde sıraya sokabilirler. Yetkili Kullanıcı, bu sıranın herhangi bir
noktasında, belirli bir sıra ya da olay için kriterleri karşılayan hastalara ilişkin raporlar ("Raporlar")
oluşturabilir.
Treatment Pathways aracı, kullanıcıların, bireysel düzeydeki hasta verileri doğrultusunda aşağıda
belirtilenlerin belirlenmesini içerebilecek analizleri değerlendirmesine ve çalıştırmasına olanak tanır:
●

Sıralı tedavi, ameliyat ve ilaç olayları;

●

Tedavi sırasında bir ilacın ne zaman verildiği ve bu hastaların tipik klinik özellikleri;

●

Belirli rahatsızlıklara sahip ya da belirli tedavileri alan hastaların oranları ve özellikleri;

●

İlaç kullanımının sonlandırılması, ilacın değiştirilmesi ve kombinasyon tedavisi kullanımı oranları;

●

Çeşitli tedavi yollarının her aşamasının özellikleri;

●

Yeni ürünler için fırsat sunan popülasyonlar;

●

Alternatif tedavilerin görece etkinliği (ilaç, ameliyat vs.); ve

●

Hastalık tanımlarının, tedavi rejimlerinin veya bakım aşamalarının tanımlanmasına yönelik
algoritmalar.

Sanal arabirim, Yetkili Kullanıcıların aşağıda belirtilenleri yerine getirmesine olanak sağlar:
●

Aşağıda belirtilenleri içerebilecek şekilde, tedavi ağaçları olarak görüntülenen olay dizilerinin
oluşturulması ve düzenlenmesi:
●

Teşhislerin, prosedürlerin, tedavilerin ve olayların (örneğin, ofis ziyaretleri, hastaneye yatışlar,
laboratuvar, acil servis) aranması; ve

●

Ödeme talebi özellikleri doğrultusunda olayların filtrelenmesi (örneğin, doktor uzmanlığı,
taburculuk durumu, ödemeler);

●

Kesintisiz kayıt dönemlerinin seçilmesi;

●

Temiz dönemlerin belirlenmesi;

●

Hastaların geçmişe dönük ya da güncel olarak takip edilmesi;

●

Herhangi bir olaya ilişkin tablolar ve grafikler arasında geçiş yapılması; ve

●

Daha ayrıntılı analiz için özel analiz gruplarının ve değişkenlerinin oluşturulması.

Raporlar, aşağıda belirtilenleri içerebilir:
●

Hastanın başka kuruluşlara geçişi nedeniyle kaybı;

●

Yol spesifikasyonları;

●

Uygun hasta kimliği listeleri;

●

Hasta ve olay sayıları;
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1.1.1

●

Demografik bilgiler;

●

Ek hastalıklar, prosedürler ve eşzamanlı ilaç tedavileri;

●

Kullanım ve maliyetler; ve

●

Kullanıcı tarafından belirlenen ölçüler.

IBM MarketScan Treatment Pathways MarketScan Data (IBM MarketScan Tedavi Yolları
MarketScan Verileri)
MarketScan Verileri; e ek hastalıklar, teşhisler, prosedürler, ilaçlar, demografik bilgiler, hizmet yerinin türü
ve ödemeler gibi verileri içerir. Bu sürüm, 10 milyon hastaya ilişkin örnek veri grubunu ve bir ek tedavi veri
grubunu içerir. Müşteri, MarketScan Verilerine eklenecek tedavi veri grubunu (en fazla 6 milyon hasta) ve
zaman dilimini (en fazla 10 yıl) belirtir. Bu sürüm, Müşterinin 10 adede kadar Yetkili Kullanıcı için web
tabanlı aracın bir adet Eşgörünümüne erişmesine olanak sağlar.

1.1.2

IBM MarketScan Treatment Pathways MarketScan Data Startup (IBM MarketScan Tedavi Yolları
MarketScan Verileri- Startup Şirket)
Bu sürüm, yıllık geliri 20.000.000,00 ABD dolarından düşük ve personel sayısı 200'den az olan yeni
kurulmuş şirketler tarafından kullanılabilir ("Startup Edition"). Bu sürüm, Müşterinin 2 adede kadar Yetkili
Kullanıcı için bu web tabanlı aracın bir adet Eşgörünümüne erişmesine olanak sağlar.

1.1.3

IBM MarketScan Treatment Pathways Access (IBM MarketScan Tedavi Yolları Erişimi)
Bu sürüm, MarketScan Verilerine erişmeyecek ve bu verileri Avrupa Verileri veya IBM Dışı Veriler için
kullanacak olan Müşteriler için sağlanır. Bu sürüm, Müşterinin 10 adede kadar Yetkili Kullanıcı için web
tabanlı aracın bir adet Eşgörünümüne erişmesine olanak sağlar.

1.2

İsteğe Bağlı Hizmetler
Müşteri, aşağıda belirtilen isteğe bağlı Bulut Hizmetlerinden birini ya da daha fazlasını ekleyebilir:

1.2.1

IBM MarketScan Treatment Pathways Additional MarketScan Data (IBM MarketScan Tedavi Yolları
Ek MarketScan Verileri)
Bu isteğe bağlı Bulut Hizmeti, Yetkili Kullanıcıların, bir kerelik erişim ücretine tabi olan MarketScan
Verilerinin bir adet Eşgörünümüne, Madde 1.3.3'te belirtildiği şekilde erişmesine olanak tanır. Müşterinin
ek tedavi alanına ilişkin yetkisi, IBM MarketScan Treatment Pathways temel sürümü ile eşleşmelidir.
Müşteri, temel sürümün bir adetten fazla Eşgörünümüne abone olması durumunda, bu isteğe bağlı Bulut
Hizmetinin geçerli olduğu Eşgörünümü belirtmelidir.

1.2.2

IBM MarketScan Treatment Pathways European Data (IBM MarketScan Tedavi Yolları Avrupa
Verileri)
Bu isteğe bağlı Bulut Hizmeti, Yetkili Kullanıcıların Avrupa Verilerinin bir adet eşgörünümüne erişmesine
olanak tanır. Müşteri, Avrupa Verilerine dahil edilecek belirli tedavi veri grubunu, zaman dilimini ve coğrafi
bölgeyi belirtecektir. Müşteri, temel sürümün bir adetten fazla Eşgörünümünü edinmesi durumunda, bu
isteğe bağlı Bulut Hizmetinin geçerli olduğu Eşgörünümü belirtmelidir. Müşterinin, halihazırda IBM
MarketScan Treatment Pathways MarketScan Data olanağına abone olması durumunda, Avrupa
Verilerine ilişkin abonelik, 1.3.3'te belirtildiği şekilde bir kerelik erişim ücretine de tabi olacaktır. Müşterinin
IBM MarketScan Treatment Pathways Access olanağına abone olması halinde bu bir kerelik erişim ücreti
uygulanmaz.

1.2.3

IBM MarketScan Treatment Pathways Non-IBM Data (IBM MarketScan Tedavi Yolları IBM Dışı
Verileri)
Bu isteğe bağlı Bulut Hizmeti, Yetkili Kullanıcıların, Müşteri tarafından IBM'e sağlanacak IBM Dışı veri
grubunun bir adet Eşgörünümüne, IBM'in incelemesi ve onayına ve Madde 1.3.3'te belirtildiği şekilde bir
kerelik erişim ücretine tabi olarak erişmesine olanak tanır. IBM, onaylanan veri kümesini Bulut Hizmetine
yükleyecektir. Müşteri, temel sürümün bir adetten fazla Eşgörünümünü edinmesi durumunda, bu isteğe
bağlı Bulut Hizmetinin geçerli olduğu Eşgörünümü belirtmelidir.

1.2.4

IBM MarketScan Treatment Pathways Additional User (IBM MarketScan Tedavi Yolları Ek Kullanıcı)
Bu isteğe bağlı Bulut Hizmeti, Müşterinin bir adet ek Yetkili Kullanıcı için bu web tabanlı aracın bir adet
Eşgörünümüne erişmesine olanak sağlar. Müşteri, temel sürümün bir adetten fazla Eşgörünümünü
edinmesi durumunda, bu isteğe bağlı Bulut Hizmetinin geçerli olduğu Eşgörünümü belirtmelidir.

i126-8582-02 (06/2020)

Sayfa 2 / 8

1.2.5

IBM MarketScan Treatment Pathways Advanced Treatment Pattern Analysis Module (IBM
MarketScan Tedavi Yolları Gelişmiş Tedavi Kalıbı Analiz Modülü)
Advanced Treatment Pattern Analysis Module ("ATPA Modülü"), Treatment Pathways için bir geliştirme
olup, Yetkili Kullanıcıların Treatment Pathways Verilerinde yer alan milyonlarca hastanın karmaşık ilaç
kullanımı kalıplarını hızlı bir şekilde anlamasını sağlar. Yetkili Kullanıcılar, güçlü görselleştirme ve
ayrıntıya inme yeteneklerinden yararlanarak, seçilen tedavi alanlarındaki karmaşık tekli ve çoklu terapi
tedavilerini dinamik bir biçimde analiz edebilirler.
Bu isteğe bağlı Bulut Hizmeti, Yetkili Kullanıcıların, bir kerelik erişim ücretine tabi olan geçerli ATPA
Modülünün bir adet Eşgörünümüne, Madde 1.3.3'te belirtildiği şekilde erişmesine olanak tanır. Bu isteğe
bağlı Bulut Hizmeti Avrupa Verileri için sunulmaz. Müşteri, temel sürümün bir adetten fazla
Eşgörünümüne abone olması durumunda, bu isteğe bağlı Bulut Hizmetinin geçerli olduğu Eşgörünümü
belirtmelidir.

1.2.6

IBM MarketScan Treatment Pathways Advanced Treatment Pattern Analysis Module (IBM
MarketScan Tedavi Yolları Gelişmiş Tedavi Kalıbı Analiz Modülü)
Boosted Propensity Score Module ("BPS Modülü"), Treatment Pathways'in bir makine öğrenimi
bileşenidir ve dengeli tedavinin ve kontrolün oluşturulmasını sağlamak üzere artırılmış eğilim
puanlamasına erişim olanağı sağlar. Bu modül, gelişmiş güçlendirme teknolojisi kullanılarak çelişkinin ve
yanlılığın geleneksel lojistik regresyona kıyasla daha iyi kontrol edilmesine imkân tanır.
Bu isteğe bağlı Bulut Hizmeti, Yetkili Kullanıcıların BPS Modülünün bir adet eşgörünümüne erişmesine
imkân tanır. Müşteri, temel sürümün bir adetten fazla Eşgörünümünü edinmesi durumunda, bu İsteğe
Bağlı Bulut Hizmetinin geçerli olduğu Eşgörünümü belirtmelidir.

1.3

Hızlandırma Hizmetleri
Müşteri, aşağıda belirtilen İsteğe Bağlı Taahhütlerden birini ya da daha fazlasını ekleyebilir:

1.3.1

IBM MarketScan Treatment Pathways Training (IBM MarketScan Tedavi Yolları Eğitimi)
Bu İsteğe Bağlı Taahhüt, uzaktan sunulacak olan bir adet ek standart kullanıcı eğitim oturumuna erişim
olanağı sağlar. Eğitim hizmetleri, Treatment Pathways abonelik süresi dahilinde kullanılacaktır.

1.3.2

IBM MarketScan Treatment Pathways Consulting (IBM MarketScan Tedavi Yolları Danışmanlığı)
Bu İsteğe Bağlı Taahhüt, Treatment Pathways'in Müşteriye özgü iş senaryolarına yönelik olarak
yapılandırılması ile ilgili olarak IBM tarafından sağlanacak 20 saate kadar süreyle danışmanlık
hizmetlerine erişim olanağı sağlar. Bu İsteğe Bağlı Taahhüt, Treatment Pathways abonelik süresi
dahilinde kullanılmalıdır.

1.3.3

IBM MarketScan Treatment Pathways Access (IBM MarketScan Tedavi Yolları Erişimi)
Bu İsteğe Bağlı Taahhüt, verilerin veya ek araçların, Bulut Hizmetine yüklenmesini sağlar ve aşağıda
belirtildiği şekilde sunulur:

2.

●

IBM MarketScan Treatment Pathways Additional MarketScan Data Loading (IBM MarketScan
Tedavi Yolları Ek MarketScan Verilerinin Yüklenmesi)

●

IBM MarketScan Treatment Pathways European Data Loading (IBM MarketScan Tedavi Yolları
Avrupa Verilerinin Yüklenmesi)

●

IBM MarketScan Treatment Pathways Non-IBM Data Loading (IBM MarketScan Tedavi Yolları IBM
Dışı Verilerin Yüklenmesi)

●

IBM MarketScan Treatment Pathways Advanced Treatment Pattern Module Startup (IBM
MarketScan Tedavi Yolları Gelişmiş Tedavi Kalıbı Modülü Yeni Şirket)

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
IBM'in http://ibm.com/dpa adresinde yer alan Veri İşleme Ek Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen
bağlantılarda yer alan Veri İşleme ve Veri Koruma Veri Sayfası/Sayfaları (veri sayfası/sayfaları ya da Veri
İşleme Ek Sözleşmesi Eki/Ekleri olarak anılır), işlenebilecek İçerik türleri, ilgili işleme etkinlikleri, veri
koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin belirli bilgiler dahil olmak üzere Bulut
Hizmetlerine ve seçeneklerine ilişkin ek veri koruma bilgileri sağlar. İçerikte yer alan kişisel veriler için, i)
Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679) (GDPR veya GVKY) ya da ii)
http://ibm.com/dpa/dpl adresinde belirtilen diğer veri koruma kanunlarının geçerli olması halinde ve
geçerli olduğu ölçüde, Veri İşleme Ek Sözleşmesi geçerli olur.
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https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BC71B690BB3111E7A229E0F52AF6E722

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Bu Bulut Hizmeti, bir kullanılabilirlik hizmet seviyesi sözleşmesi sağlamaz.

3.2

Teknik Destek
Hizmet için teknik destek ve içerik desteği sağlanır. Teknik destek iletişim bilgilerine ve destek
operasyonları ile ilgili diğer bilgilere https://www01.ibm.com/software/support/watsonhealth/truven_support.html adresinden ulaşılabilir.
Teknik destek ve İçerik desteği, Bulut Hizmetiyle birlikte sunulur ve ayrı bir olanak olarak sağlanmaz.

4.

Ücretler

4.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti için ücret ölçüsü/ölçüleri, İşlem Belgesinde belirtilir.
Bu Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen ücret ölçüleri geçerlidir:

5.

●

Yetkili Kullanıcı, Bulut Hizmetine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir araçla (örneğin, bir
multipleks programı, aygıtı veya uygulama sunucusu aracılığıyla) herhangi bir şekilde erişme
yetkisine sahip olan özgün bir kullanıcıdır.

●

Eşgörünüm, Bulut Hizmetinin belirli bir yapılandırmasına olan her erişimi ifade eder.

●

Taahhüt, Bulut Hizmeti ile bağlantılı bir profesyonel hizmet ya da eğitim hizmetidir.

Ek Koşullar
1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan Bulut Hizmeti Sözleşmeleri (ya da eşdeğer çerçeve bulut
sözleşmeleri) için https://www.ibm.com/acs adresinde yer alan koşullar geçerlidir.

5.1

Üçüncü Kişi Bildirimleri
Müşteri, bu belgede Ek A ("Üçüncü Kişi Bildirimleri") başlığı altında belirtildiği şekilde diğer üçüncü kişi
lisans veren tarafların zorunlu kıldığı tüm hükümlere ve sözleşmelere uyacak ve tabi olacaktır. Bu tür
herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Müşterinin üçüncü kişi lisans veren tarafların
ürünlerini kullanma hakları sona erecektir.

5.2

Treatment Pathways Verilerinin Kullanımı
Müşterinin Bulut Hizmeti aracılığıyla erişilen Treatment Pathways Verilerini kullanımı, aşağıda
belirtilenlerle sınırlıdır:

5.2.1

Treatment Pathways Verilerine İlişkin Kullanım Kısıtlamaları
Yetkili Kullanıcılar, Bulut Hizmetini yalnızca dahili kullanım amaçlarıyla araştırma projelerinde ve anılan
araştırma projelerinin (bağımsız olarak ve topluca "Müşteri Araştırması") yayınlanmasında destekleyici
veriler olarak kullanabilirler: Treatment Pathways Verilerine göre analitik sonuçlar içeren herhangi bir
Müşteri Araştırmasında, IBM tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmediği sürece, Müşteri, aşağıda
belirtilen ifadelerden birini ekleyerek, IBM'i temel verilerin kaynağı olarak ilişkilendirecektir.
MarketScan Verileri için:
"Bu araştırmada kullanılan belirli veriler, International Business Machines Corporation tarafından, bir
veya birden fazla IBM MarketScan IBM MarketScan Research Databases olanağının bir parçası
olarak sağlanmıştır. Bu veriler esas alınarak gerçekleştirilmiş olan herhangi bir analiz, yorum ya da
ulaşılan sonuç, International Business Machines Corporation firmasına değil, münhasır olarak
yazarlara aittir."
Avrupa Verileri için:
"Bu araştırmada kullanılan belirli veriler, International Business Machines Corporation tarafından, bir
Cegedim Veri Tabanı olan THIN'in bir parçası olarak sağlanmıştır. Bu veriler esas alınarak
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gerçekleştirilmiş olan herhangi bir analiz, yorum ya da ulaşılan sonuç, International Business
Machines Corporation firmasına değil, münhasır olarak yazarlara aittir."
Müşteri ayrıca, MarketScan Verilerine yerleştirilmiş ya da bu veriler içerisinde yer alan IBM'e ya da
herhangi bir Üçüncü Kişi Lisans Veren Tarafa ait herhangi bir tür telif hakkı bildirimini, mülkiyete ilişkin
işareti ya da gizlilik bildirimini kaldırmamalı, değiştirmemeli ya da imha etmemelidir. Müşteri, Bulut
Hizmetinin dahili amaçlarla kullanımını desteklemek için biçimleri, sonuçları ve metinleri görüntüleyebilir
ve yazdırabilir. Müşteri, Treatment Pathways Verilerinin tamamını ya da bir kısmını kopyalayamaz ya da
çoğaltamaz.
5.2.2

Verilere Bağlantı Oluşturulmasının ve Tanımlamalarının Değiştirilmesinin Yasaklanması
Müşteri ve Müşterinin Yetkili Kullanıcıları aşağıda belirtilenleri gerçekleştiremez:
a.

Treatment Pathways Verilerinde yer alan herhangi bir kişinin (hasta, lehtar, sağlayıcı ya da diğer kişi
olması dikkate alınmaksızın) yeniden tanımlanması, yeniden tanımlanmasına teşebbüs edilmesi ya
da yeniden tanımlanmasına izin verilmesi; veya

b.

Yasalar gerektirmediği sürece, bu tür herhangi bir kişinin/kişilerin herhangi bir
akrabasının/akrabalarının, aile veya hane üyesinin/üyelerinin yeniden tanımlanması, yeniden
tanımlanmasına teşebbüs edilmesi ya da yeniden tanımlanmasına izin verilmesi;

c.

Treatment Pathways Verilerinde yer alan bilgilerin kaynağı olan kuruluşların yeniden tanımlanması,
yeniden tanımlanmasına teşebbüs edilmesi ya da yeniden tanımlanmasına izin verilmesi;

d.

Treatment Pathways Verilerinin diğer herhangi bir veri ile birleştirilmesi ya da başka şekilde birlikte
kullanılması veya herhangi bir verinin ya da veri öğesinin Treatment Pathways Verilerinin bulunduğu
ortama ya da Treatment Pathways Verilerinin içerisine aktarılmasına ya da diğer herhangi bir
şekilde bağlantılı hale getirilmesine teşebbüs edilmesi.

Herhangi bir kişinin, kuruluşun ya da kurumun kimliğinin yanlışlıkla keşfedilmesi durumunda, (a) bu bilgi
kullanılmayacaktır; (b) herhangi bir kişiyi, kuruluşu ya da kurumu tanımlayabilecek bilgiler korunacaktır ya
da yok edilecektir; (c) keşfedilen kimliğe ilişkin olarak başka hiç kimseye bilgi verilmeyecektir.
5.2.3

Eyalete Özgü Verilerin Yasaklanması
Müşterinin South Carolina eyaleti için, eyaletlere özgü herhangi bir normu/metriği raporlaması ya da
yayınlaması yasaktır:

5.2.4

Red Book'un Yasaklanması
IBM Micromedex® RED BOOK® Database ("Red Book"), otomatikleştirilmiş talepleri işleme
sistemi için değil, yalnızca referans niteliğinde bir arama aracı olarak kullanılabilir. Red Book
içinde yer alan fiyatlar, üreticiler tarafından bildirilen verileri esas alır. IBM, pazarda yer alan toptan
satıcılar ve sağlayıcılar tarafından ödenen gerçek fiyatlara ilişkin herhangi bir bağımsız analiz
yapmamıştır. Dolayısıyla, toptan satıcılar ve sağlayıcılar tarafından ödenen gerçek fiyatlar bu
tabloda bulunan fiyatlardan çok farklı olabilir ve tüm fiyatlar, önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir. Ayrıca IBM, veri tabanı içeriklerinin veya fiyatlandırma bilgilerinin doğruluğunu
garanti etmez.

5.2.5

Davalara İlişkin Yasaklama
Müşteri, Bulut Hizmetini veya Treatment Pathways Verilerinin analizinden kaynaklanan verileri herhangi
bir devam eden veya beklenen davada kullanamaz.
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Kabul eden:

Kabul eden:

{Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı} adına ("Müşteri")

IBM Turk Limited ("IBM")

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:
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Ek A
Üçüncü Kişi Bildirimleri
1.

Amerikan Tıp Derneği
IBM'e, American Medical Association (AMA) tarafından, Bulut Hizmeti kapsamında, Müşterinin belirli
hüküm ve koşullara tabi olması kaydıyla, sağlık hizmetlerinin raporlanmasına yönelik adlandırma ve
kodlama sistemi olan Current Procedural Terminology, Fourth Edition'ı (Mevcut Prosedür Terminolojisi,
Dördüncü Sürüm) dağıtma ve bunun alt lisansını verme yetkisi verilmiştir. Müşterinin Mevcut Prosedür
Terminolojisini kullanma hakkı, Mevcut Prosedür Terminolojisine ilişkin herhangi bir önemli hüküm ve
koşula uymaması durumunda sona erdirilir. Bulut Hizmeti için geçerli olan hüküm ve koşullar, genel olarak
Mevcut Prosedür Terminolojisi için de geçerlidir. Aşağıda belirtilenler, CPT için geçerli olan ek hüküm ve
koşullardır:
a.

Müşterinin Mevcut Prosedür Terminolojisini kullanma hakkı devredilemez ve münhasır olmayan bir
lisans olup, yalnızca Müşteri tarafından dahili kullanım amacıyla ve yalnızca aşağıdaki ülkelerde
kullanılmak üzere verilmiştir:
Cezayir, Arjantin, Avusturya, Bahamalar, Belçika, Bermuda, Brezilya, İngiliz Virgin Adaları, Kanada,
Cayman Adaları, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El
Salvador, Finlandiya, Fransa, Almanya, Guatemala, Hong Kong, Hindistan, İrlanda, İsrail, İtalya,
Jamaika, Japonya, Ürdün, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Lübnan, Meksika, Yeni Zelanda,
Norveç, Panama, Filipinler, Portekiz, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Afrika, İspanya, İsveç,
İsviçre, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, ABD ile bölgeleri ve Venezuela.

b.

Müşterinin, Mevcut Prosedür Terminolojisini veya Mevcut Prosedür Terminolojisinin bir kopyasını
veya bir kısmını, İnternet veya başka genel erişime açık bilgisayar tabanlı bilgi sistemi aracılığıyla
herhangi bir yetkisiz tarafa yayınlaması, dağıtması, aktarması, satması, kiraya vermesi,
lisanslaması, başka şekilde sağlaması ve bunlardan işlenme eser (çeviri dahil) oluşturması
yasaklanmıştır.

c.

Mevcut Prosedür Terminolojisinin güncellenmiş bir sürümünün Bulut Hizmetinde sağlanması, IBM'in
American Medical Association ile devam eden sözleşmesel ilişkilerine bağlıdır.

d.

Müşteri, Bulut Hizmetine yetkili erişimi olan herkesin Bulut Hizmeti için geçerli olan hüküm ve
koşullara uymasını zorunlu kılacaktır.

e.

Mevcut Prosedür Terminolojisi, AMA'nın tescilli markasıdır ve telif hakkı AMA'ya aittir.

f.

Bulut Hizmeti, 330 North Wabash Avenue, Chicago, Illinois 60611 adresinde bulunan American
Medical Association (AMA) tarafından, maliyeti münhasır olarak AMA tarafından sağlanarak
geliştirilmiş ticari teknik veriler niteliğindeki CPT'yi içerir. American Medical Association, ABD
Federal Tedarik Yönergesi 52.227-14 (Veri Hakları - Genel) ve ABD Savunma Federal Tedarik
Yönergesi 252.227-7015 (Teknik Veriler - Ticari Öğeler) veya diğer herhangi bir lisans hükmü
uyarınca Federal Devlete CPT lisansını vermeyi kabul etmemektedir. American Medical
Association, herhangi bir Federal kuruma verilecek herhangi bir lisansın onaylanmasına ilişkin tüm
hakları saklı tutar.

g.

Müşteri, Mevcut Prosedür Terminolojisinin kopyalarını yalnızca yedekleme veya arşivleme amacıyla
çıkarabilir.

h.

Marka ve telif hakkı bildirimleri dahil olmak üzere tüm mülkiyet hakkı bildirimlerinin, çıkarılmasına
izin verilmiş tüm yedekleme ve arşivleme kopyalarında yer alması gerekir.

i.

Mevcut Prosedür Terminolojisi, verilerin sırası, doğruluğu veya tam olması bakımından sonuçta
ortaya çıkan veya özel zararlar veya kâr kaybı için yükümlülük veya Müşterinin gereksinimlerini
karşılayacağına dair yükümlülük dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere American Medical
Association'a karşı herhangi bir yükümlülük veya garanti olmaksızın "olduğu gibi" esasıyla sağlanır;
American Medical Association'ın yegane sorumluluğu, verilere dokunulmamışsa Mevcut Prosedür
Terminolojisinin ikame kopyalarını kullanıma sunmaktır; American Medical Association, Mevcut
Prosedür Terminolojisi içinde bulunan veya bulunmayan bilgilerin kullanılmasından, yanlış
kullanılmasından veya yorumlanmasından kaynaklanan herhangi bir sonuca yönelik her türlü
sorumluluğu reddeder.
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j.

Müşterinin Mevcut Prosedür Terminolojisini kullanma hakları, yükümlülükler yerine
getirilemediğinde sona erer.

k.

Bir hükmün herhangi bir yasayı ihlal ettiğinin veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi
durumunda, Bulut Hizmeti için geçerli hüküm ve koşulların kalan bölümü aynen yürürlükte kalmaya
ve geçerli olmaya devam edecektir.

l.

Bulut Hizmeti için geçerli olan hüküm ve koşulların esasa ilişkin ihlaller sonucu ortaya çıkan,
AMA'nın fikri mülkiyet haklarını uygulaması için gerekli olduğu ölçüde, AMA üçüncü kişi lehtardır.
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