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GÖSTERGE KODU GKG37 

GÖSTERGE TANIMI 
Cerrahi operasyon sonrasında operasyon ile ilişkili sebeplerle 
ameliyathaneye geri dönen hastaların oranını ifade eder. 

AMAÇ 
Ameliyathaneye cerrahi operasyon ile ilişkili geri dönüş sebeplerinin analiz 
edilerek, sürecin iyileştirilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasıdır. 

VERİ KAYNAĞI Dijital kayıtlar, HBYS 

HESAPLAMA 
YÖNTEMİ 

İlgili dönemde; 
(Cerrahi operasyon sonrasında operasyon ile ilişkili sebeplerle 
ameliyathaneye geri dönen hasta sayısı / Toplam cerrahi operasyon sayısı) x 
100 

ALT GÖSTERGELER  Yapılan ameliyat bazında ameliyathaneye planlanmamış dönüş oranı 

 Nedene göre ameliyathaneye planlanmamış dönüş oranı 

HEDEF DEĞER % 0,1 < 

VERİ GİRİŞ 
PERİYODU 

3’er aylık 

VERİ ANALİZ 
PERİYODU 

Aylık, 3 aylık, yıllık 

SORUMLULAR Ameliyathane çalışanları, cerrahi branş hekimleri 

SONUÇLARIN 
PAYLAŞILACAĞI 
KİŞİLER 

Hasta Güvenliği Komitesi, Yönetim  

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 

 

 

 

 

 

 Ameliyata bağlı nedenlerle postoperatif 30 gün içinde geri dönüşler 
hesaplamaya dahil edilir. 

 Hastaya protez takılan ameliyatların proteze bağlı dönüşleri 
değerlendirmeye alınmaz. 

 Operasyon sonrası, operasyonla ilişkili aşağıda belirlenmiş olan 
sebepler dikkate alınacaktır; 

 Kanama 
 Yara açılması (ayrışması) 
 Yarada hematom 
 İnsizyonel herni 
 Hemoperiton 
 Revizyon ameliyatları 
 Operasyonel ameliyatlar (Hastada malzeme unutulması, 

yanlış taraf cerrahisi) 
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Operasyonla ilişkili sebeplerin ICD – 10 kodları: 

T81 Girişimlerin komplikasyonu, başka yerde sınıflanmamış 

T81.0 Bir uygulama komplikasyonu olan kanama ve hematom, başka 
yerde sınıflanmamış 

T81.1 Bir işlem esnasında veya işleme bağlı şok, başka yerde 
sınıflanmamış 

T81.2 Bir işlem esnasında kaza ile delme ve sıyrık, başka yerde 
sınıflanmamış 

T81.3 Operasyon yarasında açılma, başka yerde sınıflanmamış 

T81.4 Bir işlem sonrası enfeksiyon, başka yerde sınıflanmamış 

T81.5 Bir işlem sonrası operasyon yarası veya vücut boşluğunda 
istemeyerek 

T81.6 Bir işlem esnasında istemeyerek bırakılan yabancı maddeye 
bağlı akut reaksiyon 

T81.7 Bir işlem sonrası vasküler komplikasyonlar, başka yerde 
sınıflanmamış 

T81.8 İşlemlerin diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış 

T81.9 İşlemin tanımlanmamış komplikasyonu 
 

 


