
 

 

 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                       YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                  PROTOKOL NO:  

 

Bir tiroid (Guatr) hastalığı nedeniyle size tiroid ameliyatı yapılacaktır. Bu ameliyat ile tiroid bezinizin bir bölümü 

veya tamamı alınacaktır. Her ameliyat kendine göre riskler taşır. Olacağınız ameliyat esnasında ve sonrasında 

aşağıdaki risk ve komplikasyonlar ile karşılaşmanız mümkündür. Bu nedenle bu risk ve sakıncaları bilmelisiniz 

 Böyle bir ameliyatı olabilmek için, hastanın genel anestezi ile uyutulması gerekmektedir. Genel anestezi, kendi 

başına %01 oranında ölüm riski taşıyan bir işlemdir. 

 Bu ameliyat esnasında, ses tellerine giden sinirler hasar görebilir ve bunun sonucunda hasta, ses kısılması, 

seste çatallaşma, ses kalitesinde bozulma, nefes borusunun delinmek zorunda kalınması, sesin hiç çıkmaması 

gibi durumlarla karşılaşabilir. 

 Tiroid bezinin arkasında, vücudun kalsiyum dengesini düzenleyen, parat hormon   salgılayan 4 adet bez 

mevcuttur. Ameliyat esnasında bu bezler zedelendiğinde, hastada, ellerde uyuşma, karıncalanma, kemik 

erimesi gibi komplikasyonlar ile meydana gelebilir. Hasta yaşamı boyunca ilaç kullanmak zorunda kalabilir. 

 Ameliyat yerinde iltihabi ve alerjik reaksiyon gelişip, yarada açılma ve geç iyileşme meydana gelebilir, 

buradan vücuda mikrobik yayılma oluşabilir. 

 Ameliyat sonrası ilk 24 saat içinde hasta, hayatınızı tehdit edecek bir kanama geçirebilir ve tekrar ameliyat 

olması gerekebilir.Bu nedenle kan nakli gerekebilir. 
 Yara yeri iyileşirken, uzun süreli akıntı, keloid denilen çirkin yara iyileşmesi komplikasyonlar meydana 

gelebilir. 

 Çıkan bezin patolojik incelemesinde kanser tespit edilirse, kalan dokunun çıkarılması için hastanın tekrar 

ameliyat olması gerekebilir. 

 Tiroid bezinin 2. ameliyatında, yukarıda sıralanan komplikasyonlarla karşılaşma ihtimali artar. 

 Klinikte, damardan veya ağızdan verilecek ilaçlara karşı vücutta aşırı duyarl ılık olabilir ve bu nedenle hasta 

hayatını kaybedebilir. 

 Bacaklarda oluşan pıhtılar, oradan hareket edip akciğer damarlarını tıkayabilir ve hayati tehlike oluşabilir. 

 Operasyon sonrası, kalıcı hipotiroidi dediğimiz hormon yetersizliği gelişebilir ve hastanın ömür boyu tiroid 

ilacı kullanması gerekebilir. 

 

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. 
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 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:……………………………………. 

 

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: 

 

 

 

 

 
HAZIRLAYAN   KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
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