
 

 

 

Hastanın 

Adı/Soyadı:…………………………………………………………..…………………………………………….. 

Doğum tarihi:………………………………………………Protokol No:…………………………..…………….. 

Baba adı:………………………………………………….. Ana  adı:……………………………….……………. 

 

Ameliyat Adı : 

Bu yapılacak olan  ameliyatın adı …………………………….. AMPUTASYON ameliyatıdır.  

 

Ameliyatın Yapılma Amacı : 

Bu ameliyatta, şeker hastalığı nedeniyle …….……………………… ayağınızda damar tıkanıklığına bağlı 

oluşan  enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu nedeni ile ameliyatta ………………………seviyeden kısaltma 

yapılacaktır. 

 

Ameliyatın Süresi : 

Bu ameliyatın süresi normal şartlarda 1.5-2 (birbuçuk-iki) saat olup ameliyatın seyri ve hastaya bağlı 

faktörlere göre değişebilir. Ameliyattan 12 (oniki) gün sonra dikişlerinizi aldırmanız ve günlük pansuman 

takipleriniz yaptırmanız enfeksiyon ve yara yeri takibi açısından önemlidir. 

 

Ameliyat Ve Tedavi Süreci : 

Ameliyat sonrası antibiyotik (mikrop önleyici) ve ağrı kesici tedaviler uygulanacaktır. Ameliyatın seyrine göre 

ameliyat esnasında sızma tarzındaki kanamaları dışarı aktarmak için ameliyat sahasına dren konabilir. 

Ameliyata bağlı kan kayıplarınız  gerektiğinde damar yolu ile verilerek yerine konacak olup ameliyat sonrası 

beslenme durumunuz bize yardımcı olacaktır. 

Bu ameliyat ile ilgili olarak yapacağınız egzersizler evde kullanacağınız ilaçlar, fizyoterapist tarafından tarif 

edilecek yapmamanız gereken hareketler, sorumlu doktorunuzun size ameliyat sonrasında planlayacağı 

kontrollerinize gelmek sizin sorumluluklarınızdır. (örn. uygulanan tedavi şemasına özen gösterme, araştırıcının 

önerilerine uyma, ilaç kutularını getirme, vb.). Ameliyatta çıkartılan doku örneği patoloji laboratuarına  

gönderilecek olup kontrollerinize patoloji raporunuzla gelmeniz uygun olacaktır. 

 

Ameliyat Sonrası Riskleri / Komplikasyonları  : 

Bu ameliyatta ve sonrasında; ağrı,  enfeksiyon riski, yara yerinde iz kalması,  aşırı kötü doku ile iyileşme gibi 

riskler ve rahatsızlıklar söz konusu olabilir; Ameliyat esnasında aşırı kanamaya bağlı şok tablosu gelişmesi ve 

sonrasında gelişebilecek ölüm riski,  hayati organlara pıhtı atması gibi riskler söz konusudur. 

 

Bu ameliyatı olmak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Ameliyat olmayı  reddedebilirsiniz. 

  

Size ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır ve araştırmalarda yayınlansa bile kimlik bilgileriniz 

verilmeyecektir ancak müfettişler, etik kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaşabilir. 

Siz de istediğinizde kendinize ait tıbbi bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

 Sorumlu  Doktorun Ek Notları :………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 
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 (Hastanın Beyanı) 

Yukarıda yer alan ve ameliyat öncesi verilmesi gereken bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Aklıma 

gelen tüm soruları ameliyat ekibine sordum, yazılı ve sözlü olarak bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla 

anlamış bulunmaktayım. Ameliyat olmak isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanındı. 

Bu koşullar altında, bana ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, aktarılması ve işlenmesi konusunda ve 

ameliyatın uygulanması konusunda ameliyat sorumlu doktoruna yetki veriyor ve söz konusu ameliyata ilişkin 

bana yapılan önerisini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın olarak kabul ediyorum ve tüm bu risk ve sonuçlara 

yönelik ameliyat ekibinden ve sorumlu hekimden hak talebim olmayacaktır. 

  

Bu formun imzalı bir kopyası size verilecektir. 

 
İşlemin Tahmini Süresi:……………………………………. 
 

Lütfen kendi el yazınızla ”hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay 

veriyorum.” yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                   ÇEVİRMEN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                            TARİH/Saat:                                                                         

İMZA:                                                                                       İMZA:        

 

 

 

 

VASİ / YAKINI ADI-SOYADI:                                             TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                            TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                        İMZA: 

 

 

 

 

Ben “Rıza Belgesi” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi 

şekilde aktardım. 

 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN          YÜRÜRLÜK ONAYI 
   


