
 

 
 

 

 

HASTA ADI SOYADI: 

 

 

A. AMELİYAT İLE İLGİLİ DURUMLAR 

Aşağıdaki durumlar doktor tarafından tarafıma açıklandı (hastanın kendi kelimeleri ): 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aşağıdaki ameliyat uygulanacaktır: 

     Septo-rinoplasti (Burnun dış kısmının şeklinin değiştirilmesi ve burnu içeriden ikiye ayıran parçanın 

düzeltilmesidir.) 

B. ANESTEZİ 

Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler göreceksiniz.  Herhangi bir 

endişeniz olursa anestezi doktorunuz ile görüşünüz. 

C.UYGULANACAK İŞLEMLERİN GENEL RİSKLERİ 
 Artmış göğüs enfeksiyonu riski, akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durum antibiyotik 

tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir. 

 Ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ven trombozu (DVT). Çok nadir olarak bu pıhtı 
bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir. 

 Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç. 
 İşlemden kaynaklanabilen ölüm. 

 Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu,kalp ve akciğer 

komplikasyonları, pıhtılaşma. 

 Sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu,kalp ve akciğer       

komplikasyonları, pıhtılaşma. 
 

D. AMELİYATIN RİSKLERİ 

Aşağıdaki Bazı Riskler Ve Komplikasyonlar Bulunmaktadır: 

Kanama: Ameliyat esnasında veya sonrasında birkaç hafta içinde olabilir. Ameliyat esnasındaki kanama 

nedeniyle tamponlama yapılarak ameliyat sonlandırılabilir. Ameliyat sonrasında oluşan kanamalar durdurmak  

için lokal anestezi ile burna tamponlama veya kanamanın sonlandırılması için başka bir ameliyat gerekebilir. Kan 

kaybı sebebiyle kan transfüzyonu (damardan kan verilmesi) gerekebilir. 

İnfeksiyon: Genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebilir. 

 Süreklilik gösteren veya tekrarlayan problemler (Tatminkar olmayan kozmetik görünüş veya burnun yeni 

görünüşündeki tatmin eksikliği), 

 Dıştaki yaraların anormal iyileşmesi (anormal skar oluşumuna bağlı), 

 Burun içindeki yapışıklıklar veya skar dokusu oluşumu ileride başka bir ameliyat gerektirebilir. 

 Dudağın üst kısmında ve/veya üst ön dişlerde his kaybı, 

 Burun içindeki ortadaki ince duvarda (septum) delik oluşabilir. Bu genellikle büyük sorun yaratmaz. Bazen 

ıslık sesi, kabuklanma, kanama yapabilir. İleri ameliyat gerekebilir. 

 

E. ÖNEMLİ RİSKLER VE KONU İLE İLGİLİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

Doktor, benim için önemli riskleri, problemleri ve komplikasyon gelişirse olabilecek sonuçları tarafıma anlatarak 

açıkladı. 

     Doktor, konu ile ilişkin tedavi seçeneklerini açıklamasının yanında ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de 

açıkladı. 

 

F. HASTA İZNİ 

Şunları kabul ediyorum: 
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     Doktor, tıbbi durumumu ve uygulanacak prosedürleri açıkladı. Uygulanacak işlemlerin risklerini, bana özgü 

olabilecek riskleri ve olası sonuçları anladım. 

      Doktor, konu ile ilgili diğer tedavi seçeneklerini ve ilişkili riskleri açıkladı. Doktor, hastalığımın olası seyrini      

ve ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı. 

Doktor anestezi risklerini ve anestezi risklerini artıran faktörleri açıkladı. 

Durumum, riskler, uygulanacak tedavi işlemleri ve tedavi seçenekleri hakkında endişelerim için doktora sorular 

sorabildim. Sorularım ve kaygılarım tartışıldı, cevaplandı, memnun ve ikna oldum . 

Damardan kan verilme ihtiyacı da olabilecek bu prosedürü /ameliyatı anladım. 

     Uygulanan işlemler sırasında gelişebilecek acil hayatı tehdit eden durumlar ve nasıl müdahale edilebileceğini 

anladım. 

Uygulanacak tedavinin durumumu iyileştireceğinin garantisi olmadığını ve daha da kötü olma ihtimalim 

olduğunu anladım. 

Yukarıdaki ifadelere dayanarak, İŞLEMLERİN / AMELİYATIN YAPILMASINI RİCA EDERİM 

 

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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