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Olacağınız bu ameliyat, belden uyuşturularak (spinal veya epidural) ya da genel anestezi altında yapılabilir, 

ikisinin de kendine ait riskleri vardır. Genel anestezi işlemi % 01 oranında ölüm riskine sahiptir. Spinal anestezide 

(belden uyuşturma) akciğer komplikasyonları genel anesteziye göre daha azdır, fakat belden aşağısının felç olması, 

solunum depresyonu gibi riskleri de beraberinde taşır. Olacağınız ameliyat, ayrıca aşağıdaki riskleri de 

beraberinde taşımaktadır. 

 Ameliyat yerinde kanama oluşabilir ve tekrar ameliyat gerekebilir, veya bu kanamaya bağlı şok tablosu 

oluşabilir, kan nakli gerekebilir hatta bazen ölüme bile yol açabilir. 

 Ameliyat yerinde, bir aydan daha uzun sürebilen şiddetli ağrıl ar meydana gelebilir. 

 Ameliyat  yerinde,  enfeksiyonlara  bağlı  şiddetli  iltihap,  şişlik  (ödem),  buna  bağlı  olarak gangren,  cilt  

dokularının  kaybı  oluşabilir  ve  kontrol  edilemeyen  enfeksiyon  sonucu  hasta hayatını kaybedebilir. 

 Hastalığın tekrarlaması söz konusu olabilir. 

 Spinal anestezinin (belden uyuşturulma) etkisi ile geçici olarak i dr ar yapamayabilirsiniz ve bu nedenle idrarın 

bir kanülle boşaltılması gerekebilir. Bu kanüle bağlı olarak i dr ar yolu enfeksiyonu gelişebilir. 

 Spinal anestezi (belden uyuşturulma) etkisiyle baş ağrısı gelişebilir. 

 Ameliyatta ve klinikte kullanılan ilaçlara karşı aşırı duyarlılık, alerjik şok ve bilinmeyen reaksiyonlar oluşabilir 

ve bunun sonucunda hasta hayatını kaybedebilir. 

 

Hasta, Veli veya V asinin 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 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. 

 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. 

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

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

ameliyat olmamın 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. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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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