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58 major hepatektomi, 9 HPD





Canlı  karaciğer  vericisi  mortalite  riski

Sol lateral seksiyon % 0.2-0.5

Sağ lob % 0.5-1.0



• Mutlak olarak sıfır mortalite

• İstatistiksel (pratik) olarak sıfır mortalite



• 0/20 3/20  p= 0.115

• 0/20 4/20  p= 0.053

• 0/20    5/20       p= 0.024

• 0/50   3/50 p= 0.121

• 0/50   4/50   p= 0.059

• 0/50    5/50  p= 0.028

• 0/200    5/200   p= 0.072

• 0/200 6/200   p= 0.040



• Deneyimli kurum

• Deneyimli cerrah-ekip

• Hesap verme sorumluluğu (accountability)

• Devamlı geliştirme (kaizen)



Pankreatoduodenektomi sonrası mortalite

Hastanenin yıllık vaka sayısı Ölüm oranı (%)

5 16

5-9 13

10-24 8

≥ 25 1

DJ Gouma  ve ark. Ann Surg. 2000;232:786. 
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• Deneyimli kurum

• Deneyimli cerrah-ekip

• Hesap verme sorumluluğu (accountability)

• Devamlı geliştirme (kaizen)



• “Prof. XXX, ameliyatın başından sonuna kadar 

ameliyathanedeydi.”

ABD‟de hemşire raporundan



• “Whipple yapabilirsiniz, hafta sonu vizit

yapmak şartıyla…”

İstanbul‟da bir devlet hastanesi klinik şefi



“Bizim çocuklar kese yaparken, bir kaza olmuş.”





• Deneyimli kurum

• Deneyimli cerrah-ekip

• Hesap verme sorumluluğu (accountability)

• Devamlı geliştirme (kaizen)



“Bu anastomoz ilk 100 vakada 1 saatin altına inmiyor, zaten

fiziksel olarak yarım saatten kısa sürede bitmesi mümkün

değil. Ancak bu iyi harcanmış bir zamandır.”

Markus Büchler









Prof. Nimura

Prof. Couinaud
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• Protokol

• Protokol

• Protokol

• Standart yaklaşım

• Standart yaklaşım

• Standart yaklaşım

„Kurnazlığın‟ dayanılmaz hafifliği

İş bitiriciliğin dayanılmaz hafifliği



• Nido aru koto wa, sando aru.

• İki defa olan, üçüncü defa da olur.

Japon atasözü



Daima iyi gemiler yapmalıyız.

Mümkünse kâr ederek,

Mecbursak zarar ederek,

Ama daima iyi gemiler yapmalıyız.

Japon atasözü



1-Büyük ameliyatlarda sıfır mortalite yeni bir olgu değildir,

ancak son 10-15 senede yaygınlaşan bir olgudur.

2-Üniversite hastanelerinde hizmet-eğitim-araştırma dengesi

kurumsal ölçekte yapay bir sorundur. Önemli olan sağlam

kurum kültürüdür.


