
 

 

Hastanın 

Adı/Soyadı:…………………………………………………………..…………………………………………….... 

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

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

 

Ameliyat Adı : 

Bu yapılacak olan ameliyatın adı ÖN ÇAPRAZ BAĞ tamiri’dir. 
 

Ameliyatın Yapılma Amacı ve Faydaları: 

Bu ameliyatın amacı, mevcut geçirmiş olduğunuz diz yaralanması sonucu dizinizin ön tarafındaki bağda yırtık 

nedeniyle sizde ağrı, dizde boşalma hissi hareket kısıtlılığı, fonksiyon kaybı, yürüyememe gibi şikayetlerinizi 

tedavi etmek ve kırığınızı cerrahi olarak uygun pozisyona getirip zaman içinde kaynamasına katkıda 

bulunmaktır. 
 

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 (önemli sinir ve damar yapılarını korumaya çalışarak) kopmuş olan bağınızı tamir etmek için diz 

ekleminize artroskop adı verilen aletle çeşitli giriş noktalarını kullanarak girmek gerekirse açık cerrahi 

uygulamaya geçerek bağınızı tamir etmektir. Eğer bağınız tamir edilmeyecek durumda ise bu bağınızı başka 

insanlarda uygun metodlarla zararsız hale getirilmiş tendon ve bağ dokularını burada kullanabiliriz. Ameliyat 

sonrası antibiyotik(mikrop önleyici), antikoagulan (kan sulandırıcı) (gerek görüldüğünde) ve ağrı kesici tedaviler 

uygulanacaktır. Eski hareketlerinizin bir kısmına kavuşabilmek için ameliyat sonrası yapacağınız fizik tedavi 

egzersizleri en az ameliyatınız kadar önemlidir. Bu egzersizlerin bir kısmı fizyoterapistlerimiz tarafından size 

tarif edilip bir kısmı da uygulamalı olarak gösterilecektir. Gerektiğinde ameliyata bağlı kan kayıplarınız damar 

yolu ile verilerek yerine konacak olup ameliyat sonrası beslenme durumuz bize yardımcı olacaktır. 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. 

Ameliyat sonrasında bir süre, alçı, atel, koltuk değneği veya yürüteç gibi yardımcı alet ve tespit yöntemlerine 

ihtiyaç duyulabilir. Tespit materyali yapılacak kontroller sonrasında sizin ve sorumlu doktorunuzun kararına göre 

çıkartılabilir. Bu tespit maddesini çıkarmak ek bir cerrahi işlem gerektirebilir. 

Bu ameliyat ile ilgili olarak sizin sorumluluklarınız; 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(örn. uygulanan tedavi şemasına özen gösterme, araştırıcının önerilerine uyma, ilaç kutularını getirme, 

vb.). 
 

Ameliyat Sonrası Riskleri / Komplikasyonları  : 

Bu ameliyatta ve sonrasında; tamir edilen tendonun tekrar kopması, dizinizde bir süre kan birikmesi vücudun 

kullanılan maddelere karşı alerjik reaksiyonlar vermesi, diz ekleminizde hareket kısıtlılıklarının devam etmesi, 

diz kıkırdak hasarları, enfeksiyon riski (kırığın tipi vb çeşitli faktörler ile değişmekle beraber  
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%1-2’dir),tespit materyalinin kırılması, geçici ve kalıcı sinir hasarları, damar içi pıhtılaşma ve hayati organlara 

pıhtı atması, ağrı, cerrahi yara yerinizde iz kalması, cerrahi yara akıntıları, tespit maddesinin yabancı madde 

reaksiyonuna yol açması, tespit materyalinin kötü huylu tümörlere yol açması (gençlerde risk çok düşükte olsa 

vardır), tespit maddesinin üzerinde bulunduğu kemikte erimeye yol açması titanyum tespit materyalleri dışında 

manyetik alanlarda ısınma yapması, hassas dedektörlerde uyarı vermesi, soğuk havalarda tespit edilen kırık 

yerinde üşüme ağrı olması, ileri yıllarda tespit maddesinde gevşeme ve yıpranma olması gibi riskler ve 

rahatsızlıklar söz konusu olabilir. 
 

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 ve tüm bu risk ve sonuçlara yönelik ameliyat 

ekibinden ve sorumlu hekimden hak talebim olmayacaktır. 

Bu formun imzalı bir kopyası size verilecektir. 
 

  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: 
 

 
HAZIRLAYAN  KONTROL EDEN            YÜRÜRLÜK ONAYI 
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