
 

 
 

 

HASTA ADI,SOYADI:                          CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                      YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                        PROTOKOL NO:  

GİRİŞİMİN TANIMI ve AMACI 

Planlanan girişim ile cilt, cilt altı, kas, bağ ve kirişlerin bütünlüğünün sağlanması ve bu dokuların fonksiyonunu sürdürmek 

hedeflenmektedir. Açık yaralanmalarda; kötü-kirli dokular ve yabancı cisimler uzaklaştırılır, yara temizlenir ve uygunsa 

kapatılarak enfeksiyon ihtimali en aza indirilmeye çalışılır. 

HASTALIK HAKKINDA BİLGİ 

Yumuşak Doku Onarımı: Açık yaralanmalarda cilt, cilt altı, kas kılıfları, bağ ve kirişler uygun debridman ve yara 

bölgesinin temizlenmesini takiben cerrahi olarak onarılabilir. Tam kopmalarda fonksiyonların geri kazanılması için cerrahi 

tedavi gerekebilir. Kopan bağ veya kirişe cerrahi bir kesi yardımı ile ulaşılıp yaralanmış parça onarılabilir. Sinirler geç 

dönemde de onarılabilir (belirli bir süre sonra sinir fonksiyonları geri gelebilir).  

Debridman Ve İrrigasyon: Özellikle açık yaralanmalarda infeksiyon ihtimalini azaltmak için dolaşımı bozulmuş (ölü) 

dokular ve yabancı cisim ve kirlenmeler cerrahi 

olarak uzaklaştırılır (debridman). Bol streil sıvılarla yıkanır (irrigasyon)  

GİRİŞİM YAPILMADIĞI TAKDİRDE NELER OLABİLİR 

Bu işlemin yapılmaması yaranızın açık kalması ve infekte olmasına yol açar. Onarım yapılmadığı takdirde yaralanan 

bölgede fonksiyon kaybı meydana gelir. 

YAN ETKİLER 

Tüm cerrahi işlemlerde cilt bütünlüğü bozulduğu için gerekli bütün önlemler alınsa bile infeksiyon gelişme riski mevcuttur. 

Onarılan cilt, cilt altı, kas, bağ ve kirişler aşırı zorlandığı takdirde ayrılabilir veya hareketsiz kalmaya bağlı yapışıklıklar 

oluşabilir. 

Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması: 

 Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

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

olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. 

 Tedavi/girişim’den 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/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

 Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

 İstemediğim taktirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi 

biliyorum. 

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 Belgesinin” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde 

aktardım. 
HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 

HAZIRLAYAN     KONTROL EDEN            YÜRÜRLÜK ONAYI 

      
 
 
 

 

 

  

KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİM  

(Cilt, Cilt altı, Kas, Bağ, Tendon Kesisi, Debridman ve İrrigasyon) 

HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ 
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