
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:      CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                             YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                       PROTOKOL NO:   
 

Yöntem: Periferik sinir ameliyatı; ya sinir kesilerinde re-inervasyonu sağlamak, ya da Periferik sinir kılıfı 

tümörlerini çıkarmak ve tekrar re-inervasyonunu sağlamak amacıyla yapılır. En sık Periferik sinir yaralanması 

brakial pleksus, median, unlar, siyatik, radial ve fibular sinirde görülmektedir. 

Doktorumun, yaralanan sinirin tekrar çalışması için mikroskop altında birleştireceğini biliyorum. Doktorumdan 

yapılacak ameliyatın içeriği hakkında ayrıntılı bilgi aldım. 

………………………………………… sinirin ………………………………………………..seviyesinde 

yaralanması . Doktorumun yaralanan (veya tümörlü) sinirimin  tekrar çalışması için sinirin sağlam uçlarını karşı 

karşıya getirerek veya araya sinir greftleri (en sık sural sinir grefti) koyarak anastomoz yapacağını biliyor ve kabul 

ediyorum. 

 

Alternatifler: 

 Her türlü riski göze alıp ameliyat olmamak 

Cerrahım tarafından bana anlatılan diğer tedavi olası tedavi yaklaşımlarını da dikkate aldım. Bu metodların da 

avantaj ve dezavantajları bana anlatıldı. 

 

Ameliyatın Riskleri: 
Yapılacak cerrahi uygulamanın faydaları yanında oluşabilecek riskler de bulunmaktadır. Bana yapılacak ameliyat 

esnasında ve sonrasında oluşabilecek tüm riskleri kabul ediyorum. Oluşabilecek risk ve komplikasyonların 

bazıları; 

 

Anestezi Riski: Lokal ve genel anestezi işlemleri esnasında ve sonrasında (ameliyatta hastaya verilen pozisyon 

nedeniyle) riskler vardır. Ayrıca, anestezinin her şeklinde ve sedasyonda da ilaçlara bağlı oluşabilecek 

komplikasyonlar ve zararlar bulunmaktadır. 

 

Kanama: Nadir olsa da ameliyatım sırasında veya ameliyat sonrasında ileri derecede olabilecek bir kanama 

riskinin varlığından haberdarım. Kanama durumunda ek bir tedaviye veya kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulabilir. 

Antienflamatuar ilaçlar gibi medikasyonların kullanımı kanama riskini arttırabilir. 

 

Kan Pıhtısı Oluşumu: Kan pıhtısı her çeşit ameliyat sonrası oluşabilir. Kanama bölgesinde oluşan pıhtılar kan 

akımını engelleyip ağrı, ödem, inflamasyon veya doku hasarı gibi komplikasyonlara yol açabilir. 

 

Yakınmaların Devam Etmesi: Girişim sonrası hastanın yakınmaları devam edebilir. 

 

Ağrı Yakınmasında Artış: Nadir de olsa ameliyat sonrasında ağrı yakınması gelebilir. 

 

İnfeksiyon: Ameliyat yerindeki yüzeysel veya derin yapılarda enfeksiyon meydana gelebilir.  

 

Nüks: Ameliyat sonrasında, semptomlar tekrar ortaya çıkabilir ve ek ameliyat gerekebilir. 

 

Önemli Hususlar: 
Alerji/Kullanılan İlaçlar: Doktoruma bilinen tüm alerjim hakkında bilgi verdim. Ayrıca doktorumu kullandığım 

ilaçlar alkol, uyutucu, uyuşturucu ilaçlar konusunda bilgilendirildim. Doktorum bu maddeleri ameliyat öncesi ve 

sonrası kullanımının etkileri bana anlatıldı ve öneriler yapıldı.   
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Tütün ve Tütün Mamülleri: Ameliyatımın öncesinde veya sonrasında tütün ve tütün mamülleri içmemin 

iyileşme sürecimin uzamasına neden olabileceği bana anlatıldı. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam 

yara iyileşme sorunlarıyla daha büyük bir oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum. 

Dr……………………………………………………….ve yardımcılarını, Periferik Sinir Ameliyatımı yapmaları 

için yetkilendiriliyorum. Bu girişimin yakınlarımın ortadan kalkmasına yönelik ve sinir sisteminin işlevini koruma 

yada iyileştirme niyetiyle yapıldığını anlıyorum. Doktorumun yukarıdaki tüm bilgileri açıkladığını, bu bilgileri 

anladığımı ve bu girişimle ilgili tüm sorularımın yanıtlandığını doğruluyorum. Bu tedavi anlaşmasını anladığımı 

ve aldığım açıklamalardan memnun olduğumu belgeliyorum. Bu nedenle Periferik Sinir Ameliyatı için 

doktorumun gerekli gördüğü farklı yada ilave tüm ameliyat ve ek tedavi girişimlerine onam veriyorum. 

 

Rıza belgesinin içeriğini okudum ve anladım. Bu formdaki tüm boşluklar imzalamamdan önce dolduruldu ve bir 

kopyasını aldım. Yapılacak operasyondan önce veya sonra doktor ve ekibi tarafından herhangi bir maddi talepte 

bulunulmamıştır. 

 

İşlemin Tahmini Süresi:…………………………………………. 

 

Lütfen kendi el yazınızla “hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay 

veriyorum” yazınız. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                  ÇEVİRMENİN 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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  HAZIRLAYAN    KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


