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HASTA ADI,SOYADI:        CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                               YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                         PROTOKOL NO:  
 
Size önerilen ameliyat, karın içinde yapılan ameliyatlar içinde ölüm riski en yüksek olan ameliyatlardın bindir ve 

bu oran, merkezlere göre % 5 ile % 15 arasında değişmektedir. Bu ameliyatı olacak hastalar aşağıdaki riskler ile 

karşı karşıyadır. 

 

 Ameliyat esnasında, hastanın büyük damarlarından biri yaralanabilir ve hasta ameliyat esnasında ya da 

sonrasında hayatını kaybedebilir. 

 Ameliyat esnasında verilecek olan anesteziye bağlı olarak % 01 oranında, hastanın ölüm riski vardır. 

 Bu ameliyat  esnasında,  ana safra  yollarının zedelenmesine  bağlı olarak  hastada  hayati tehlike oluşabilir. 

 Ameliyat sonrası, hastada bağırsakları bir araya getirmek için kullanılan  dikişlerde  açılm a ve buna 

bağlı yara yerinden safra ve mide kaçağı oluşabilir  ve bu da ölüme sebebiyet  veren enfeksiyonların 

oluşmasına yol açabilir. 

 Ameliyat sonrası, bacaklarda oluşan pıhtının akciğer ana damarlarına kaçması neticesinde akciğerlerde yaygın 

nekroz ve buna bağlı ölüm, yaygın risklerden biridir. 

 Hastaya, ameliyat esnasında ve sonrasında servislerde verilen ilaçlara bağlı aşırı duyarlılık gelişebilir ve 

hasta bu aşırı duyarlılığa bağlı alerjik reaksiyonla ani olarak hayatını kaybedebilir. 

 Bu ameliyat, kanser ameliyatı olmakla birlikte, hastanın kanserden kesin kurtulacağının garantisini vermez.  

Durum,  hastalığın  ya ygınlık  derecesine  bağlı  olarak  (ameliyat  esnasında  ve/veya  ameliyatta alınan 

parçanın değerlendirilmesi  sonrasında)  anlaşılır  ve hastalık,  yakın veya uzun zaman diliminde tekrar 

(nüks) edebilir. 

 Ameliyat esnasında, hastalığın ya ygı nlı k derecesine bağlı olarak, kalın barsak veya ince barsak, kalıcı ya 

da geçici olarak karın duvarına ağızlaştırılıp (kolostomi veya ileostomi) hastanın dışkısının buradan gelmesi 

sağlanabilir. 
 Böbrekten çıkan idrar yolları mesaneye girmeden önce ya da yukarıda yaralanabilir ve buna bağlı 

olarak hastanın böbreğinin alınması gerekebilir. 

 Ameliyat   esnasında,   hastalığın   yayılma   derecesine   göre   hastalıklı   organınızın   yanında   başka 

organlarınızın  da alınması  gerekebilir  ve bu, o esnada cerrahın değerlendirmesine  ve vereceği  karara 

bağlıdır. 

 Ameliyat  esnasında  cerrah,  yapılacak  rezeksiyonun  hastanın  hayatına  bir  katkı sağlamayacağını, yaşamı için 

risk taşıyacağını düşünüp operasyonu sonlandırabilir. 

 

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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