
 

 

Hastanın  

 

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

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

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

                                                                                                                   

Ameliyat Adı : 

Bu yapılacak olan  ameliyatın adı  AÇIK REDÜKSİYON ve DEGA OSTEOTOMİSİ’dir. 

 

Ameliyatın Yapılma Amacı ve Faydaları: 

Bu ameliyatın amacı, ………………………femur başını asetabulum içine yerleştirmek ve az gelişmiş olan 

asetabular çatıyı geliştirmektir. Şu anda sol femur başı yuvasında olmadığı için sol kalçada hareket kısıtlılığı, sol 

kalçada ağrı mevcuttur.  
 

Ameliyatın Süresi :  

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

değişebilir. 

 

Ameliyat Ve Tedavi Süreci : 

Bu ameliyatta sol kalçanın ön bölgesi ameliyat yeri giriş noktası olarak kullanılacaktır. Yumuşak doku 

disseksiyonu ile  ekleme ulaşılacaktır(önemli  sinir ve damar yapılarını korumaya çalışarak). Gerekli yumuşak 

doku gevşetmeleri(addüktor tenotomi, iliopsoas tendonunun kesilmesi, transvers asetabular ligamentin kesilmesi, 

ligamentum teresin kesilmesi) yapılacaktır. Kalça ekleminin hemen üzerinden pelvis kemiğine Dega tekniği ile  

osteotomi yapılacaktır. Bu sırada asetebulumda istenmeyen kırıklar oluşabilir. Bu osteotomi hattına pelvis 

kemiğinden alınan greft yerleştirilerek asetebular çatı oluşturulacaktır. Ayrıca femur kemiğinden  transvers 

şekilde kemik kesilip çıkarılarak  kısaltma osteotomileri yapılacak ve alınan kemik bölgesine plak 

yerleştirilecektir.  Ameliyat esnasında femoral arter, sinir ve ven , ayrıca femoral lateral kutanöz sinir 

yaralanmaları oluşabilir. Hastaya 1 gün öncesinden İV olarak başlanıp 72 saat sürecek olan antibiyotik 

profilaksisi planlanacaktır. Ameliyat esnasında gerekli görülürse kan desteği yapılacaktır. Ameliyat bitiminde her 

iki ekstremiteyi kapsayacak pelvi-pedal alçı yapılacaktır. Alçılama esnasında kalça ekleminin  tekrar çıkma 

ihtimali vardır. Alçılama sonrası ameliyatı bitirmeden grafi ile bu durum kontrol edilecektir.  

Ameliyat sonrasında tüm vital bulgu ve kan takipleriniz yakından takip edilecek olup gerektiğinde diğer klinikler 

tarafından değerlendirilecektir. Hastane sonrası takiplerinizi yaptırmak sizin sorumluluğunuzda olup gerektiğinde 

size verilen ilgili telefonlardan, acil servislerden ve ortopedi polikliniklerinden yardım talep edebilirsiniz. 

Bu ameliyat ile ilgili olarak yapacağınız egzersizler evde kullanacağınız ilaçlar dikkat edeceğiniz hareketler, 

kontrollerinize gelmek başka cerrahi girişim öncesi kullanacağınız antibiyotikler (diş girişimleri ve kulak  burun 

boğaz girişimleri gibi her türlü cerrahi girişim öncesi) ameliyat sahanızı travmalardan korumak  sizin 

sorumluluklarınızdır. (örn. uygulanan tedavi şemasına özen gösterme, sorumlu doktorunuzun  önerilerine uyma, 

ilaç kutularını getirme, vb.) 
 

Ameliyat Sonrası Riskleri / Komplikasyonları  : 
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Ameliyat sonrasında  alçı ile ilgili komplikasyonlar (dolaşımı bozması) hakkında uyarılar  (ekstremiteleri 

yüksekte tutma, parmakların rengine dikkat etme) yapılacaktır. Alçı en az 2 (iki) ay kalacağı için temiz tutulması 

önemlidir. Aksi taktirde alçı içi ve kenarında pişikler ve masserasyonlar gelişecektir. 2 (iki) ay sonra gerekli 

görülürse alçı değişimi yapılarak 1.5-2 (birbuçuk-iki) ay daha alçıda kalması sağlanacaktır. 2. alçıda çıktıktan 

sonra 3 (üç) ay Dennis-Braun ateli uygulanacaktır. 

Hastanın takiplerinde ameliyat tekniğinden bağımsız olarak hastalıkla ilgili olan  femur başında vasküler nekroz, 

epifizit,  gelişebilir. Takiplerde femur baş boyun açısı ve femur anteversiyon açısı yeteri kadar düzelmeyebilir.  

Tedavi tamamlandıktan sonra kalça ekleminde bir miktar ağrı ve hareket kısıtlılığı kalabilir. Ameliyat sonrası 

antibiyotik profilaksisine rağmen enfeksiyon ve yara akıntısı oluşabilir. Sütur materyallerine karşı reaksiyon 

gelişebilir.Bu ameliyat çocuğunuzun kalça eklem fonksiyonları açısından gereklidir.  Ancak 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: ..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
(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. 

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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