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Sizin Komplikasyon Tanımınız 
Nedir, 

Lütfen Yazınız !!!



Komplikasyon nedir ?

PubMed’ de Aranan Kelime Sonuç

Komplikasyon 149618

Cerrahi komplikasyon 94032

Tiroid Cerrahi Komplikasyonu 9281



Bu makaleler;

•
 

Ortaya çıkma ihtimali yüksek olan durumların, görülme 
riskinin azaltılması, 

•
 

Çok az makale komplikasyonun tanımı
 

yapmaktadır.

•
 

Rampersaud ve arkadaşları
 

2006 yılında yaptıkları
 

bir 
literatür çalışmasında cerrahi literatürde 
komplikasyonun açık bir şekilde tanımlanmadığını

 belirtmiştir.



Makalelerde;

Bir yazar için komplikasyon 
olarak gözüken bir durum diğer biri 
için komplikasyon olarak 
tanımlanmayabilmektedir.



Komplikasyon için kullanılan en sık iki tanım vardır.

•
 

“Cerrahi girişim  sonrasında ortaya 
çıkan herhangi bir hoşa gitmeyen 
durum”



Komplikasyon için kullanılan en sık iki tanım vardır.

•
 

“Cerrahi girişim  sonrasında ortaya 
çıkan herhangi bir hoşa gitmeyen 
durum”

•
 

“Hastanın hastalığı
 

sırasında veya 
hastalığın cerrahi tedavisi sırasında 
beklentilerin dışında ortaya çıkan 
gelişme”



Komplikasyon Tanımlarında 
Tartışmalı

 
Hususlar;



•
 

“Hoşa gitmeyen
 

durum ne anlama gelmektedir?”

•
 

Skar, hoşa gitmeyen bir durum mu yoksa değil mi ?

Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;



•
 

“Hoşa gitmeyen durum ne anlama gelmektedir?”

•
 

Skar, hoşa gitmeyen bir durum mu yoksa değil mi ?

Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;

http://www.healthline.com/images/gale/big/gech_0001_0001_0_img0025.jpg


•
 

“Hoşa gitmeyen durum ne anlama gelmektedir?”

•
 

Skar, hoşa gitmeyen bir durum mu yoksa değil mi ?

Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;

http://www.healthline.com/images/gale/big/gech_0001_0001_0_img0025.jpg


Bu neden ile komplikasyon tanımlarını; 
“Tedavi, cerrahi girişim  sonrasında 

ortaya çıkan ve hastayı
 

etkileyen
 

herhangi 
bir hoşa gitmeyen durum”

 
olarak düzeltebiliriz.

http://www.healthline.com/images/gale/big/gech_0001_0001_0_img0025.jpg


•
 

Komplikasyon mutlaka  beklentilerin dışında
 ortaya çıkan gelişmemidir?

Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;



•
 

Komplikasyon mutlaka  beklentilerin dışında
 ortaya çıkan gelişmemidir?

•
 

Skar, cerrahi öncesi beklenen bir durum olması
 nedeni ile bir komplikasyon olarak 

değerlendirilmeyebilirmiyiz?

Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;



•
 

Komplikasyon mutlaka  beklentilerin dışında
 ortaya çıkan gelişmemidir?

•
 

Skar, cerrahi öncesi beklenen bir durum olması
 nedeni ile bir komplikasyon olarak 

değerlendirilmeyebilirmiyiz?

•
 

Abdominal aort anevrizma tamiri sırasında aort rüptür 
riski % 60 gibi yüksek bir beklenti durumudur. Bu 
durumda Aort rüptürü

 
komplikasyon dışında kabul 

edilebilir mi ?

Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/emergency_medicine/756148-756734-756735-1745274tn.jpg&imgrefurl=http://emedicine.medscape.com/article/756735-workup&usg=__1aFDF7lfNoUYLT1epNY_9BKEJWk=&h=200&w=159&sz=14&hl=tr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jb_EyVCxkq-KaM:&tbnh=104&tbnw=83&prev=/search%3Fq%3Dabdominal%2BAort%2Bperforation%26um%3D1%26hl%3Dtr%26tbm%3Disch&ei=SnOtTdS0Oo32sgbw4IDYDA


Sonuçta cerrahi işlem sonrası
 

ister skar 
oluşumu isterse de aort rüptürü

 
olsun ortaya 

çıkan istenmeyen durumun mutlaka  “beklentilerin 
dışında”

 
olması

 
şartı

 
aranmamalıdır.

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/emergency_medicine/756148-756734-756735-1745274tn.jpg&imgrefurl=http://emedicine.medscape.com/article/756735-workup&usg=__1aFDF7lfNoUYLT1epNY_9BKEJWk=&h=200&w=159&sz=14&hl=tr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jb_EyVCxkq-KaM:&tbnh=104&tbnw=83&prev=/search%3Fq%3Dabdominal%2BAort%2Bperforation%26um%3D1%26hl%3Dtr%26tbm%3Disch&ei=SnOtTdS0Oo32sgbw4IDYDA


Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;

•
 

Komplikasyon olarak kabul edilen “olay”
 değişmez bir kural mı

 
?

•
 

Zamana,
•

 
Teknolojiye,

•
 

Sosyal ve ekonomik beklenti seviyeleri ile 
değişebilir mi? 



Komplikasyon Tanımında
 

Zamanın Etkisi;

•
 

1855 yılında Alman Profesör Gurlt, tiroit 
ameliyatlarını

 
cerrahları

 
küçülten bir 

kasaplık olarak tanımlamış

•
 

19. yüzyıl ortalarına kadar yapılan tiroit 
cerrahisinde mortalite oranları

 
% 40’lar gibi 

tehlikeli oranlardan bugün sıfıra kadar 
inmiştir.

•
 

1800 yıllarda tiroidektomi ameliyatının 
kaçınılmaz sonuçlarını

 
biz bugün 

komplikasyon olarak tartışmaktayız.

http://www.historyofsurgery.ca/images/OR2+Halifax+1898+-+1907.jpg


•
 

Cerrahi teknik ve donanımların gelişmesi ameliyat 
sonuçlarının beklentilerini yükseltmektedir, buda yeni 
komplikasyonların tanınmasına neden olmaktadır.

Komplikasyon Tanımında
 

Teknolojinin Etkisi;



Komplikasyon Tanımında “Sosyal ve Ekonomik 
Beklentinin Seviyelerin”

 
etkisi

http://tigrepelvar2.files.wordpress.com/2008/09/dec0920.jpg
http://tigrepelvar2.files.wordpress.com/2008/09/05surg01_450.jpg
http://tigrepelvar2.files.wordpress.com/2008/09/jul0802.jpg


Komplikasyon tanımına “Günümüzde 
kelimesinin ve Ülkedeki cerrahi uzmanlık 
dernekleri tarafından kabul gören durumlar 
kelimelerininde”

 
eklenmesi lazımdır.

http://www.historyofsurgery.ca/images/OR2+Halifax+1898+-+1907.jpg
http://tigrepelvar2.files.wordpress.com/2008/09/05surg01_450.jpg
http://tigrepelvar2.files.wordpress.com/2008/09/jul0802.jpg


Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;

•
 

Bütün istenmeyen durumlar 
komplikasyon olarak kabul edilebilir mi?

•
 

Tiroid ameliyatı
 

sırasında ameliyat sahası
 

içerisinde 
fındık tampon unutulması

 
komplikasyonmudur ?

•
 

Total Tiroidektomi sonrasında, kişinin hipotridik olması
 komplikasyonmudur ?

•
 

Tiroid kanseri nedeni ile ameliyat edilen hastada 
yetersiz tümör rezeksiyonu komplikasyonmudur ?



“
 

When I use a word, it means just 
what I want it to mean’’

Alice Harikalar Diyarında

 

isimli eseri yazan Lewis Carroll’un;

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alice_Harikalar_Diyar%C4%B1nda
http://www.cicicee.com/images/UserFiles/Image/Buyut/Alis-harikalar-diyari-1280-1.jpg


“
 

Cerrahi veya tıbbi işlem sonrası
 

ortaya 
çıkan istenmeyen  her etkiyi 
komplikasyon olarak tanımlarsak bu 
durum önemli etik ve hukuki sorunlar

 meydana getirir.”



Cerrahi Sonrası
 

İstenmeyen Durumları;

1.
 

Komplikasyon, 

2.
 

Sekel,
 

Yapılan tıbbi girişim sonunda tedavinin doğasından 
kaynaklanan istenmeyen durum, 

•

 

Cerrahi bir işlemden sonra scar dokusunun oluşması, 
•

 

Total tiroidektomiden sonra hastada hipotiroidik olması

 

ve miksödem 
gelişmesi.

•

 

Amputasyon sonucu kişinin yürüyememesi.

3.
 

Tedavinin yetersizliği,
 

Yapılan tedavi sonrasında hastanın 
durumunun değişmemesi 

•

 

Erken dönemde oluşan nüks fıtık, 
•

 

Yetersiz tümör rezeksiyonu vb. bu grup içerisine girer.
•

 

Tirotoksikozlu hastada tiroidektomi sonrası

 

rekkuren hipertiroidzm

4.
 

İhmal
 

(Tıbbi Malpraktis) olguları
 

oluşturmaktadır. 
•

 

Fındık tamponun ameliyat sahasında unutulması



“Bu nedenle ortaya çıkan durumun özelliğini kendine 
özel olarak tanımlamak gerekir.”

Komplikasyon –
 

Sekel –
 

Yetersiz tedavi –
 

İhmal (Malpraktis)

“Aksi taktirde hiç
 

ihmal yokmuş, ortaya çıkan bütün 
istenmeyen durumlar komplikasyon tanımı

 
içerisinde yer 

alır gibi yanlış
 

bir anlam ortaya çıkabilir.”



Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;

•
 

Ameliyat ile direkt ilişkisi olmayan durumlar 
Cerrahi komplikasyon kabul edilmeli mi?

•
 

Tiroidektomi ameliyatından 3 gün sonra gelişen 
pulmoner emboli komplikasyon kabul edilmeli mi?

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.batmansifa.com.tr/uniteler/islenmis/gogus6.jpg&imgrefurl=http://www.batmansifa.com.tr/uniteler/gogus.html&usg=__eMBB0_SQMemNWASdI974nYRa8j0=&h=195&w=162&sz=32&hl=tr&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=-uvvD2JDVpcgMM:&tbnh=104&tbnw=86&prev=/search%3Fq%3Dpulmoner%2Bemboli%26hl%3Dtr%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=O56xTZOFEsqo8AOB3aGWDA


“Cerrahi işlem ile direkt ilişkisi olmayan 
durumlar Cerrahi komplikasyon sınıflaması

 içerisine sokulmamalı”

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.batmansifa.com.tr/uniteler/islenmis/gogus6.jpg&imgrefurl=http://www.batmansifa.com.tr/uniteler/gogus.html&usg=__eMBB0_SQMemNWASdI974nYRa8j0=&h=195&w=162&sz=32&hl=tr&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=-uvvD2JDVpcgMM:&tbnh=104&tbnw=86&prev=/search%3Fq%3Dpulmoner%2Bemboli%26hl%3Dtr%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=O56xTZOFEsqo8AOB3aGWDA


Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;

•
 

Ameliyat öncesi ortaya çıkması
 

beklenen kötü
 durumdan hastanın bilgi sahibi olması

 
lazım mı?



Komplikasyon Tanımlarında Tartışmalı
 

Hususlar;

•
 

Ameliyat öncesi ortaya çıkması
 

beklenen kötü
 durumdan hastanın bilgi sahibi olması

 
lazım mı?

–
 

Tanımda mutlak olması
 

gereken, hastanın ameliyat 
öncesi ortaya çıkabilecek kötü

 
durumu bilmesi ve 

buna rağmen rıza göstermesidir?



“Hastanın hastalığı
 

sırasında veya 
hastalığın cerrahi tedavisi sırasında
–

 
Günümüzde kabul edilebilir, 

–
 

Cerrahi ile direkt ilişkili olan,
–

 
Hastayı

 
etkileyen,

–
 

Sekel, yetersiz tedavi ve ihmal eylemleri 
haricinde yer alan ve

–
 

Tıp literatüründe beklenti oranı
 

düşük olarak, 
ortaya çıkabilen ve 

–
 

Hasta tarafından bilinen
istenmeyen durumlara komplikasyon

 
denir.



Komplikasyon Tanımına 
Yazamadıklarımız



Komplikasyon Tanımına Yazamadıklarımız

•Ameliyathane ortamındaki olanaksızlıklar, teknolojinin 
yetersiz olması

 
komplikasyon sıklığını

 
etkiler mi?

–

 

Sezaryen esnasında ameliyathanenin yetersiz ışıklarından dolayı

 

masif kanamayı

 kontrol etmekte zorlanmıştır.

•
 

Ameliyat sırasında veya sonrasında ortaya çıkan 
istenmeyen durumlarda

 
gerekli tanının konulmasında 

gecikme ve ihmal, gerekli tedavinin uygulanmasında 
gecikme ve ihmal

 
komplikasyon olarak kabul edilmeli 

mi?

–

 

Ameliyat sonrası

 

kanama ve kontrolü, yapılan tedavi.



Komplikasyon Tanımına Yazamadıklarımız

•
 

Cerrahın Deneyimi ile Komplikasyonun ilişkisi 
var mı?

• Cerrahi komplikasyonların insidansı, 
Cerrahın;

–
 

Fiziksel ve psikolojik yetersizlikleri,
–

 
Stres, 

–
 

Düşük konsantrasyon ve 
–

 
Uyku yoksunluğu durumlarında artmakta 
mıdır?

–
 

Performans?



Kim Karar Verecek?

•
 

“Beklenmeyen sonucun komplikasyon, sekel, 
yetersiz tedavi veya ihmal kapsamına girdiğine 
kim karar verecektir?”

•
 

Hasta 
•

 
Cerrah 

•
 

Bilirkişi 
•

 
Avukat 

•
 

Hakim
•

 
Savcı

?



Bilirkişi



Bilirkişi neye göre karar verecek?

–
 

Kendi deneyimleri,

–
 

Spesifik klinik referanslar, Kanıta dayalı
 rehberler, 

–
 

O branşta genel olarak kabul gören görüşe 
dayandırarak.



Bilirkişi kimdir?

•
 

Yasal statüsünden dolayı
 

resmi bilirkişilik görevi yapan kurumlarda 
çalışan kişiler.

•

 

Adli Tıp Kurumu, Yüksek Sağlık Şurası

 

(Ceza), Üniversiteler.

•
 

İl Adli Yargı
 

Adalet Komisyonuna bilirkişi olmak üzere başvuran kişi veya 
kurumlar.

•
 

İl Adli Yargı
 

Adalet Komisyonunun oluşturduğu bilirkişi listesinde ismi 
bulunmamak ile beraber hakim veya savcı

 
tarafından bilgisine güvenilen 

kişi veya kurumlar.

•

 

Ulaşılması

 

kolaydır,
•

 

Şahsi tanıdıklık,
•

 

Güvenilirdir,
•

 

Uzmandır,
•

 

…….



•
 

Tiroid ile ilgili olarak, mutlaka Genel 
Cerrahi Uzmanı

 
bilirkişi olacaktır veya 

bir görüş
 

bildirecektir.

Bilirkişi kimdir?



Sorun !!!

•
 

Bilirkişilik yapabilme yeteneği olan Genel 
Cerrahi Uzmanları, 
Komplikasyon ve Malpraktis konusunda 
aynı

 
görüşteler mi?



•
 

Tiroid cerrahisinde sık görülen 
istenmeyen bazı

 
sonuçların komplikasyon 

mu yoksa ihmal mi (malpraktis mi)? 

•
 

226 Genel Cerrahi Uzmanına ulaşıldı, 
•

 
(82, Endokrin Cerrahi Derneğinin web 
sayfasından anketi doldurdu, 154 Genel Cerrahi 
uzmanı

 
ile birebir anket dolduruldu.)



Soru 1: Benign Tiroid patolojisinde
 “Bilateral Subtotal Tiroidektomi”

 
operasyonu 

uygulanan hastada operasyon sonrasında Tek 
taraflı

 
İnferior Laringeal sinir hasarına

 bağlı
 

klinik tablo tespit ediliyor, mevcut 
durum sizce;

A) Komplikasyondur % 70

B) Malpraktistir % 30



Soru 2:
 

Benign Tiroid patolojisinde
 “Bilateral Subtotal Tiroidektomi”

 
operasyonu 

uygulanan hastada operasyon sonrasında iki 
taraflı

 
İnferior Laringeal sinir hasarına

 
bağlı

 klinik tablo tespit ediliyor, mevcut durum sizce;

A) Komplikasyondur % 36

B) Malpraktistir % 64



Soru 3:
 

Benign Tiroid patolojisinde
 “Bilateral Subtotal Tiroidektomi”

 
operasyonu 

uygulanan hastada operasyon sonrasında kalıcı
 hipokalsemiye

 
bağlı

 
klinik tablo tespit 

ediliyor, mevcut durum sizce;

A) Komplikasyondur % 53

B) Malpraktistir % 47



Soru 4:
 

Benign Tiroid patolojisinde
 

“Total 
Tiroidektomi”

 
operasyonu uygulanan hastada 

operasyon sonrasında Tek taraflı
 

İnferior 
Laringeal sinir hasarına

 
bağlı

 
klinik tablo 

tespit ediliyor, mevcut durum sizce;

A) Komplikasyondur % 94

B) Malpraktistir % 6



Soru 5:
 

Benign Tiroid patolojisinde
 

“Total 
Tiroidektomi”

 
operasyonu uygulanan hastada 

operasyon sonrasında iki taraflı
 

İnferior 
Laringeal sinir hasarına

 
bağlı

 
klinik tablo 

tespit ediliyor, mevcut durum sizce;

A) Komplikasyondur % 60

B) Malpraktistir % 40



Soru 6:
 

Benign Tiroid patolojisinde
 

“Total 
Tiroidektomi”

 
operasyonu uygulanan hastada 

operasyon sonrasında kalıcı
 

hipokalsemiye
 bağlı

 
klinik tablo tespit ediliyor, mevcut 

durum sizce;

A) Komplikasyondur % 70

B) Malpraktistir % 30



Soru 7:
 

Tiroid Kanseri tanısı
 

ile
 

“Total 
Tiroidektomi”

 
operasyonu uygulanan hastada 

operasyon sonrasında tek taraflı
 

İnferior 
Laringeal sinir hasarına

 
bağlı

 
klinik tablo 

tespit ediliyor, mevcut durum sizce;

A) Komplikasyondur % 93

B) Malpraktistir % 7



Soru 8:
 

Tiroid Kanseri tanısı
 

ile
 

“Total 
Tiroidektomi”

 
operasyonu uygulanan hastada 

operasyon sonrasında iki taraflı
 

İnferior 
Laringeal sinir hasarına

 
bağlı

 
klinik tablo 

tespit ediliyor, mevcut durum sizce;

A) Komplikasyondur % 80

B) Malpraktistir % 20



Soru 9:
 

Tiroid Kanseri  tanısı
 

ile
 “Total Tiroidektomi”

 
operasyonu 

uygulanan hastada operasyon sonrasında 
kalıcı

 
hipokalsemiye

 
bağlı

 
klinik tablo 

tespit ediliyor, mevcut 

A) Komplikasyondur % 85

B) Malpraktistir % 15



Hastalık Yapılan Cerrahi Meydana gelen 
istenmeyen durum

Görüşünüz

Nodüler Guatr 

BST

Tek taraflı

 

laringeal 
sinir hasarı

Komplikasyon % 70
Malpraktis %  30

İki Taraflı

 

laringeal sinir 
hasarı

Komplikasyon % 36
Malpraktis % 64

Kalıcı

 

Hipokalsemi Komplikasyon % 53
Malpraktis % 47

Total Tiroidektomi

Tek taraflı

 

laringeal 
sinir hasarı

Komplikasyon % 94
Malpraktis % 6

İki Taraflı

 

laringeal sinir 
hasarı

Komplikasyon % 60
Malpraktis % 40

Kalıcı

 

Hipokalsemi Komplikasyon % 70
Malpraktis % 30

Tiroid CA
Total Tiroidektomi

Tek taraflı

 

laringeal 
sinir hasarı

Komplikasyon % 93
Malpraktis % 7

İki Taraflı

 

laringeal sinir 
hasarı

Komplikasyon % 80
Malpraktis % 20

Kalıcı

 

Hipokalsemi Komplikasyon % 85
Malpraktis % 15





"It is a capital mistake to theorize
before you have all the evidence.
It biases the judgement. "

Sherlock Holmes 'A Study in Scarlet'

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://newportvintagebooks.com/store/video/mystery/images/Sher_Holmes_Study_Scarlet.jpg&imgrefurl=http://newportvintagebooks.com/store/video/mystery/movies_mystery_sherlock_holmes.htm&usg=__MqjAYUgJ7Z5koEFiqwWHu4y7VtM=&h=434&w=300&sz=29&hl=tr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=bEtXsEazREc4DM:&tbnh=126&tbnw=87&prev=/search%3Fq%3DSherlock%2BHolmes%2B%2527A%2BStudy%2Bin%2BScarlet%2527%26hl%3Dtr%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=0RWzTe6BINSp8QPb_uCVDA


Sonuç:
Tüm hekimlerin komplikasyon konusunda 

seçtikleri tanımı
 

açığa vurmaları
 

önemlidir. 

Böylece tanımdaki karmaşanın gizliliği ortadan 
kalkacaktır.

Bu durum, hukukun da komplikasyon konusundaki
kafa karışıklığını

 
ortadan kaldıracaktır. 
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