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Hastanın  

 

Adı,Soyadı:…………………………………………………………..……………………………………………… 

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

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

 

Ameliyat Adı : 

Bu yapılacak ameliyatın adı “FEMUR BAŞI REZEKSİYON (çıkartma) OPERASYONU” dur. 

 

Ameliyatın Yapılma Amacı ve Faydaları  : 

Hastada beyin lezyonu sonucu vücutta kas dengesizliği ve deformite  oluşmaktadır. Bu kas dengesizliği 

nedeniyle sağ kalçasında dislokasyon (çıkık) gelişmiştir. Bu durumda açık redüksiyon (kalçanın yerine 

getirilmesi) yapılmasının  başarısız olma ihtimali çok yüksektir. Hastanın çok fazla ağrısı olması, bu ağrı 

nedeniyle bütün fonksiyonlarını ve konforunu etkilediği çok açıktır. Hastanın  ağrılarını geçirmek ve hayat 

konforunu arttırmak amacıyla femur başı rezeksiyonu (çıkarma) ve valguzizasyon ameliyatı yapılacaktır. 

 

Ameliyatın Süresi :  

Bu ameliyatın süresi normal şartlarda 2-3 (iki-üç) saat olup ameliyatın seyrine göre ve hasta faktörlerine bağlı 

değişebilir. 

 

Ameliyat Ve Tedavi Süreci : 

 Bu ameliyatta vücuda bir adet plak (metal) yerleştirilecektir ve bunun çıkartılması gerekmeyecektir. Ameliyat 

öncesi ve sonrası 3 (üç) gün gelişebilecek enfeksiyonu önlemek amacıyla antibiyotik profilaksisi yapılacaktır. 

Ameliyat esnasında veya ameliyattan sonra Hb durumuna göre kan verilecektir. 

 

Ameliyat Sonrası Riskleri / Komplikasyonları  : 

Bu ameliyat nedeniyle enfeksiyon, pıhtı oluşma ve pıhtı atma, damar ve sinir yaralanma, aşırı kan kaybı  gibi bir 

çok komplikasyon riski bulunmaktadır.  

 

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

 

 Size ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır. Araştırma yapılsa bile kimlik bilgileriniz verilmeyecek 

fakat araştırmacılar, etik kurullar ve resmi kurumlar sizlere ulaşabilecektir. 

 

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

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



 

 

(Hastanın beyanı) 

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

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

anlamış bulunmaktayım. Ameliyat olmak isteyip- istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman verildi. Bu 

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

uygulanması konusunda bilgilendirildim. Ameliyatla ilgili tüm sonuçları biliyorum ve ameliyat olmayı kabul 

ediyorum. 

 

Bu formun imzalı bir kopyası size verilecektir. 

 

 

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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