
 

      HASTA ADI,SOYADI:                  CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                  YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                            PROTOKOL NO:   

YAPILMASI PLANLANAN GİRİŞİM (LER):…………………………………………………………………………… 

OLASI KOMPLİKASYON (LAR): 
Her ameliyatta olduğu gibi genel anestezinin komplikasyonları olabilir. Ameliyat sırasında hastaya narkoz verilecek ve soluk 

borusuna bir tüp yerleştirilerek solunumu oradan sağlanacaktır. Bu işlem sonrası tüpün çıkarılması gecikebilir ya da mümkün 

olmayabilir. Bu durumda hasta yoğun bakımda tedavi edilir. Yine anesteziye bağlı komplikasyonlar sonucu 1000 de 1’den 

daha düşük oranlarda ölüm riski söz konusu olabilir. Ameliyat sırasında ve sonrasında derin ven sisteminde oluşabilecek 

pıhtılar oradan koparak akciğer embolilerine yol açabilirler. Bunun önlenmesi için gerekli ilaç tedavisine ameliyat öncesi 

başlanacak ve ameliyattan sonra da sürdürülecektir. Ayrıca ameliyat sonrası hastanın erken hareketlendirilmesi gibi ek 

önlemler de alınacaktır. Ancak bu riski % 100 ortadan kaldıracak bir yöntem tıpta henüz bilinmemektedir. Olası 

infeksiyonlara karşı da antibiyotik uygulanacaktır ancak bu uygulamanın infeksiyon riskini sıfıra indirmesi tıbben 

imkansızdır.  Ameliyat sonrası içeriye ya da dışarıya kanama olabilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan ürünleri verilmesi 

gerekebilir. Bunların da kendilerine has komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur. Ameliyat sonrası karın içinde, akciğerler 

ve solunum yollarında, idrar yollarında, yarada iltihaplar gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük 

cerrahi müdahaleler gerektirebilirler. Ameliyatta birbirine ağızlaştırılan bağırsak bölümleri arasındaki bağlantı kendiliğinden 

açılabilir ve peritonit (karın zarı iltihabı) ve/veya fistüllere yol açabilir. Bu durum hayati tehlike yaratabilir, tekrar ameliyat 

gerektirebilir, yoğun bakım tedavisi gerektirebilir ve ölümle sonuçlanabilir. Ayrıca böyle bir durum gerçekleştiğinde 

yapılacak ameliyatta bağırsağın torbaya alınması da söz konusudur. Ameliyat sonrasında bağırsaklar geç çalışabilir ve 

hastanın ağızdan beslenmeye başlaması gecikebilir. Ameliyatta ince bağırsak, dalak, pankreas, böbrek, üreter, mesane gibi 

organ yaralanmaları olabilir ve buna bağlı ek girişimler gerekebilir. Ameliyatta kalın bağırsağın damar yapısı gerektirirse tüm 

kalın bağırsağın alınması gerekebilir. Bazı durumlarda geçici ve nadiren de kalıcı kolostomi ya da ileostomi (torba) 

gerekebilir. Ameliyat sonrası hasta eski dışkılama düzenine kavuşamayabilir. Sık dışkılama, yumuşak dışkı kıvamı ve zaman 

zaman dışkı kaçırma riski olabilir. Ameliyat sonrasında mesane kontrolü bozulabilir (idrar tutamama ve/veya yapamama). 

Kalıcı idrar sondası gereksinimi olabilir. Ameliyattan sonra hastanın yoğun bakımda kalması gerekebilir. Hastalık(lar) ve 

planlanan girişim(ler) hakkında tarafıma (tarafımıza) ayrıntılı bilgi verilmiş, olası komplikasyon ve riskler eksiksiz olarak 

anlatılmıştır. 

Yukarıda belirtilen girişimlerin ve girişim sırasında, tıbbi zorunluluk olarak gerekebilecek diğer ek girişimlerin 

uygulanmasını KABUL EDİYORUM (ediyoruz). 

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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