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Olacağınız safra kesesi ameliyatı, açık ameliyata nazaran bazı konfor ve avantajları olsa da açık ameliyata göre 

daha büyük ve daha yüksek hayati risk ve komplikasyonlar taşımaktadır. Bu ameliyatı olacak hastalar, aşağıda 

sayılan risklerle karşılaşabilir. 
 
 Bu ameliyatı olmak için alacağınız genel anestezi işlemi kendi içinde %01 ölüm riski taşımaktadır. 
 Ameliyat esnasında, karnı şişirmek için karına 1 adet iğne ve 4 adet farklı çapta kanül yerleştirmek gerekir. Bu 

işlemler esnasında bağırsaklar ve ana damarlardan biri yaralanabilir ve bunun geç fark edilmesi durumunda 
hayati tehlike ile karşılaşılabilir, hasta hayatını kaybedebilir. 

 Ana safra kanalı ve kese kanalı ile kese damarları, birçok anatomik farklılığı doğuşsal olarak bünyesinde 
barındırabilir. Bu durum da, ameliyatta fark edilmeden bu yapılara hasar verilmesine sebep olabilir ve bunun 
sonucunda hasta hayatını kaybedebilir. 

 Safra kesesindeki taşların ana safra kanalına düşmesi sonucu safra kanalında tıkanma oluşabilir ve bunu 

gidermek için başka cerrahi müdahalelere gerek duyulabilir. 

 Yara yerinde enfeksiyon gelişip buradan kana mikrop karışabilir. 

 Ameliyat esnasında ve sonrasında verilen ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişebilir ve bu sebepten 

dolayı hasta hayatını kaybedebilir. 

 7.1/10 oranında lüzum görülmesi üzerine, kapalı ameliyat açık ameliyata dönüştürülebilir. 

 Bu ameliyatlar esnasında ve sonrasında hastalar, kardiyak enfarktüs ve akciğer damarlarına pıhtı atılması 

nedeni ile hayatını kaybedebilir. 
 Safra kesesinin akut iltihaplı olduğu durumlarda, yukarıda bahsedilen riskler ile karşılaşma oranı daha da 

yüksektir. 
 

Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması: 

 Doktorum bana sağlık durumum ve yapacağı tedaviler ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

 Planlanan tedavi ve 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 ve 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 ve girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

 Rıza belgesinin ne anlama geldiğini biliyorum. Aklım başımda, herhangi bir baskı altında olmadan kendimi 

karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

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

durdurabileceğimi biliyorum. Onaylamadığım bölümleri çizdim. İstemezsem bu tedavi ve girişimlere onam 

vermek zorunda olmadığımı biliyorum. 

 

Doktorum tarafından bana anlatılan ve yukarıda da yazılı olan bütün bu sakıncaları, riskleri ve yan etkileri 

OKUDUM, anlamadıklarımı SORDUM ANLADIM, tüm risk ve komplikasyonları BİLEREK, sağlığım için 

ameliyat olmanın daha iyi olduğuna KARAR ve ONAY VERDİM. 

 

İşlemin Tahmini Süresi:……………………………… 

 

 

SAFRA KESESİ AMELİYATI 

 HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

HD.RB.31 01.08.2011 01 Kasım-2020 1/2 



 

 

 

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: 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


