
 

 

 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                       YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                  PROTOKOL NO:  
 
Apendektomi; appendiksin ( kör barsak) çıkarıldığı ameliyat şeklidir. Akut apandisit en sık karşılaşılan acil karın 

ağrısı nedenidir. Buna rağmen bazı hastalarda apandisit teşhisi açık olmayabilir. Teşhisi doğrulayacak veya 

kesinlik koyacak muayene yöntemi, test (kan testi, röntgen, ultrason) yoktur. Teşhiste gecikme tehlikeli 

olduğundan kesin teşhis ameliyatta konur. Acil apandisit ameliyatlarında appandiksin % 20-30 hastada normal 

olduğu görülür. Bunların bazılarında farklı bir teşhis konularak farklı ameliyatlar yapılması gerekebilir. Buna 

cerrah ameliyatta karar verir.  

 

Bu Ameliyatı Olacak Hastalar, Aşağıda Sayılan Risklerle Karşılaşabilir; 

 Bu ameliyatı olmak için alacağınız genel anestezi kendi içinde % 01 ölüm riski taşımaktadır. 

 Appendektomi sırasında komşu organlarda ( ince ve kalın barsak) yaralanma olabilir . Bu yaralanma 

operasyon esnasında farkına varılmayabilir ve hastanın tekrar opere ( ameliyat) edilmesine neden olabilir. Bu 

komplikasyon sürecinden dolayı hastanın uzun süre hastanede yatması gerekebilir hatta bu komplikasyondan 

dolayı hasta hayatını kaybedebilir. 

 Appendektomide appendiksin damarları bağlanıyor. Bu bağlanan damarların açılması sonucu kanama 

problemi ortaya çıkabilir  ve bu durum hastanın tekrar opere edilmesine neden olabilir . Hatta bu süreçten 

dolayı hasta hayatını kaybedebilir. 

 Appendiks delimiş ve karın içinde apse formatı olabilir. Bundan dolayı hastaya dren konulması ve hastanın 

uzun süre hastanede yatması gerekebilir. Bu enfeksiyon formatının karın içine yayılması ve kana geçmesinden 

dolayı ( sepsis) hasta hayatını kaybedebilir. 

 Yara yerinde enfeksiyon gelişip hastanın hastanede yatış süreci uzayabilir. 

 Bu ameliyat esnasında ve sonrasında verilen ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişebilir ve bu sebepten 

dolayı hasta hayatını kaybedebilir. 

 Bu ameliyat esnasında ve sonrasında hastalar kardiyak enfarktüs ve akciğer damarlarına pıhtı atılması 

sonucunda hayatını kaybedebilir. 

 İleri yaş, aşırı kilo, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, kalp ve akciğer hastalığı gibi yandaş problem olanlarda 

yukarıdaki komplikasyonların görülme riski artmaktadır. 

 

Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması: 

Doktorum bana sağlık durumum ve yapacağı tedaviler ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

Planlanan tedavi ve girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, 

tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı 

bilgi edindim. Tedavi ve girişimden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

Tanı' tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılabileceği 

açıklandı. Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. Tedavi ve girişim uygulayacak kişiler 

hakkında bilgi edindim. Rıza belgesinin ne anlama geldiğini biliyorum. Aklını başımda herhangi bir baskı altında 

olmadan kendimi karar verebilecek yeterlilikte görüyorum. İstemediğim takdirde tedavi ve girişim e onam 

vermek zorunda olmadığımı ve veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum. Onaylamadığım 

bölümleri çizdim. İstemezsem bu tedavi ve girişimlere onam vermek zorunda olmadığımı biliyorum.     

 

Doktorum tarafından bana anlatılan ve yukarıda da yazılı olan bütün bu sakıncaları, riskleri ve yan etkileri 

OKUDUM, anlamadıklarımı SORDUM ANLADIM, tüm riskleri ve komplikasyonları BİLEREK sağlığım için 

ameliyat olmanın daha iyi olduğuna KARAR ve ONAY VERDİM. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN   KONTROL EDEN    YÜRÜRLÜK ONAYI 
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