
 

 

 
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:               CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                      YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                 PROTOKOL NO:  
 

Sezaryen rahimden bebeği çıkarmak için bir operasyondur. Karnın alt kadranı kesildikten sonra rahim de kesilir, 

doktor bebeği çıkarır. 

Nadiren bebeğin rahimden karın yolu ile çıkarılma işlemi sırasında forseps gerekebilir. Bebeğin eşi de çıkarılır, 

kordon eş ve bebek arasında kesilir. 
 

SEZARYEN İŞLEMİNİN GENEL RİSKLERİ 

 Akciğer infeksiyonu riski küçük akciğer alanlarının kollabe olmasına bağlı gelişebilir. Bu antibiyotik tedavisi 

ve fizyoterapi gerektirir. 

 Bacaklarda şişme ve ağrı ile pıhtılar oluşabilir. Bu pıhtının bir parçası koparak akciğerlere gidebilir, ölümcül 

sonuçlar verebilir. 

 Kalbe yüklenmeye bağlı, kalp krizi, inme 

 İşleme bağlı ölüm olasılığı vardır. 
 

SEZARYENİN RİSKLERİ 

Riskli komplikasyonlar aşağıdakileri içerir. 

 Uterustan parçalanan büyük kan damarlarından gelişen kanama, kan damarlarının onarımı için acil cerrahi 

gerektirebilir. Kan verilmesi, kaybedilen kanın yerine konulması için gerekebilir. Nadiren, ağır olgularda 

rahminizin alınması gerekebilir, bu da sonraki dönemde gebelik oluşumunu önler. 

 Ameliyat alanında, pelviste ya da idrar yollarında infeksiyon, Tedavi antibiyotik ve yara pansumanlarını içerir. 

 Bebekte cilt kesişi (kesileri) olabilir, kesiler özellikle rahim duvarına bebeğin poposunu dayadığı durumlarda 

sıktır, bebeğin poposu,yüzü, vücudu rahim kesilirken kesilebilir, genellikle bu kesiler kolay iyileşir ve yara 

bandı ile tedavi edilir. 

 Ureterlerde (böbrekten idrar kesesine uzanan boru), mesaneye veya bağırsaklarda yaralanmalar olabilir. 

Yaralanma oranı 140 kadından birındedir, yaralanmaların onarımı için ek cerrahi gerekebilir. Mesane 

yaralanmaları için plastik bir tüp (kateter) mesaneye yerleştirilerek mesane iyileşene kadar idrarın mesane 

dışına drenajı yapılır. Ureter yaralanmalar için, plastik bir tüp uretere birkaç hafta için yerleştirilir. Sistoskopi 

ile çıkarılır. Bağırsak yaralandığı takdirde bağırsağın yaralanan kısımlarının çıkarılması, geçici ya da kalıcı 

olarak barsağın karın duvarına ağızlaştırılması(kolostomi) gerekebilir. 

 Çevredeki kan damarlarından yaraya kanama olabilir. Tedavisi antibiyotikler ve yaranın birkaç gün süre ile 

drenajı iledir. 

 Rahim, ameliyat sonrası gerektiği gibi kasılamayabilir. Bu durum aşırı vajinal kanamaya yol açabilir ve 

hormon injeksiyon(ları) ile 

 rahim kasılmasının tedavisi gerekebilir. Şiddetli kanamalarda, rahmin alınması gerekebilir. Bu da sonraki 

dönemde gebe kalınamamasına yol açar. 

 Operasyon sonrası barsak tıkanıklığı. Bu geçici olabildiği gibi uzun vadeli de olabilir Eğer başlangıç tedavisi 

düzelme sağlanmaz ise, kolostomiyi de içerebilen barsak cerrahisi gerekebilir. Bu geçici ya da kalıcı olabilir. 

 Kötü yara iyileşmesi ve yara açılması , pansuman ve antibiotiklerle tedavi gerektirebilir; uzun vadede fıtık 

oluşabilir. Fıtık oluşumu da tekrar cerrahi gerektirebilir. 

 Skar(nedbe) doku bantları olan adezyonlar(yapışıklıklar) gelişerek barsak tıkanıklığına yol açabilir. Bu kısa 

vadede ya da uzun vadeli komplikasyonlara yol açarak ek cerrahi gerekebilir. 

 Skar sonraki gebeliklerde ya da eylemde yırtabilir. Eğer skar uterusun alt segmenti yerine uterus boyunca 

yapılırsa risk artar.   Bu ölümcül olabilir. 

 Plasenta previa riski daha yüksektir. Bu majör kan kaybına yol açabilir. Kan transfüzyonu ve uterusun 

çıkarılması gerekebilir. 
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 Yara normal iyileşmeyebilir. Skar kalınlaşabilir; kırmızı ve ağrılı olabilir. Bu kalıcı olabildiği gibi şekil 

bozukluğu da yaratabilir.  

Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması: 

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

Planlanan tedavi ve girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, 

tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı 

bilgi edindim. 

Tedavi ve girişimden 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. 

Aydınlatılmış onam formunun ne anlama geldiğini biliyorum. Aklını başımda herhangi bir baskı altında olmadan 

kendimi karar verebilecek yeterlilikte görüyorum. 

İstemediğim takdirde 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. 

 

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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