
 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD 

  EL CERRAHİSİ BD  

 

 ENFEKSİYONLAR-ELDE KİRİŞ İLTİHAPLANMASI 

 

AYRINTILI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA 

BELGESİ  

Doküman Kodu HD.RB.125 

Yayın Tarihi 15.11.2016 

Revizyon 

Numarası 

0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           1 / 3 

 

Bu belge Prof. Dr. Murat ÜZEL tarafından TOTBİD kaynakları kullanılarak yeniden düzenlenmiştir. 

 

Değerli Hastamız : 

Hasta Yakınlarımız : 

Biz hastanın hekimleri  

Öğretim üyesi…………………….  

Araştırma görevlisi………………………..  

olarak sizi aydınlatmak ve rızanızı almak istiyoruz. 

 

Aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz. Anlamadığınız noktaların açıklanması için hekimize danışınız. 

Elde parmakları hareket ettiren kirişlerin (tendon) etrafında cerahat birikmesi seyrek görülür. 

Mikroorganizmaların kirişte yapmış olduğu hasar kirişin kayma mekanizmasını tahrip eder yapışıklıklara neden olur 

ve hareket kısıtlılığı ile sonuçlanır. Kirişin kanlanmasını da bozarak kirişin ölümüne neden olabilir. Erken tedavi 

önemlidir. Eğer tedavi edilmez ise veya geç tanı konur, geç başvurulur ise elin ağır sakatlıklarına yol açabilir.  

Muayenede parmakların yarı katlı pozisyonda olduğu, parmakların bir bütün olarak boylu boyunca ön 

yüzde simetrik olarak şiştiği, parmakları başkası hareket ettirecek olursa şiddetli ağrıların ortaya çıktığı ve bunun 

iltihabın biriktiği alan üzerinde yoğunlaştığı görülür. Hastanın kan laboratuvar değerlerinde iltihabı düşündürecek 

değerlerin yükseldiği görülür. çekilen röntgen grafiklerinde iltihaba neden olabilecek bilgiler elde edilebilir. İleri 

görüntüleme yöntemleri yumuşak dokuda cerrahatın biriktiği alanı, tutulan bölgeyi ortaya koyabilir. Bu hastalık 

virüslerin yol açtığı su toplamaları, parmak ucu iltihapları, parmak eklemlerinin iltihapları, cilt altı iltihapları ve 

romatoid artrit gibi mikropsuz şişliklerle kendini gösteren hastalıklarla karışabilir. 

Elde birinci ve beşinci parmakların kirişlerinin kılıfları önkola kadar uzanmakta hatta bunlar birbirleriyle 

bilek seviyesinde bağlantılı olabilmektedir. İkinci, üçüncü, dördüncü parmakların kirişlerinin kılıfları avuç içine 

girmeden bitmektedir. İltihaplanma kirişlerin etrafındaki besleyici zarın bu özelliğine göre parmaklarda farklı klinik 

özellikler gösterirler Birinci ve beşinci parmakların iltihapları hem sinsi hem de ağır seyredebilir, kılıflar 

içerisindeki iltihap birikerek kirişlerin kanlanmasının bozulmasına ve kirişlerin ölümüne yol açabilir. Bu nedenle 

uygun hızlı tedavi istenmeyen kötü gelişmeler önlemede önemlidir. 

Ameliyatsız tedavisi oldukça sınırlıdır. Tanı konulduktan sonra genellikle ameliyatla tedavi edilir. 

Ameliyat sırasında iltihaba neden olan mikroorganizmanın tespiti için sıvı örneği alınır ve bu örnekteki 

mikroorganizmalar laboratuvar koşullarında çoğaltılıp hangi ilacın onu öldürdüğü tespit edilerek ona göre ilaç 

düzenlemesi yapılır.  Yara ölü mikroplu doku artıklarından temizlenir ve gerekirse parmak boyunca yerleştirilen 

borular vasıtası ile hasta yatağında yatarken birkaç gün yıkanabilir. Hastalığın tedavisi açık yara bakımını 

gerektirebilir. Damardan ve ağızdan uzun süre antibiyotik almaya ihtiyaç duyulur. Eğer günler içerisinde düzelme 

görülmezse tekrar ameliyathaneye alınarak yaranın ölü dokulardan temizlenmesi ve yarının tekrar yıkanması 

gerekebilir. Bu hastalıklar diyabetli veya savunma sistemi bozulmuş hastalarda ağır seyreder. Ameliyat sonrası 

hareket kaybı sıkça rastlanan istenmeyen bir durumdur. Kırk yaşından büyük hastalarda, şeker hastalığı, damar 

hastalığı, böbrek yetmezliği, cilt altında apse birikimi, parmakta kanlanma bozulması ve farklı birden fazla 

mikroorganizmanın tespit edilmesi durumunda istenmeyen durumlar ve kötü sonuçlar görülme ihtimali 

yükselmektedir. Cilt altında iltihap görülmesi durumunda parmağın kanlanmasının bozulması ve parmağın 
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kesilmesinin gerekmesi hastaların yarısından daha fazlasında gözlenen bir durumdur. Kirişlerin beslenmesi 

bozularak ölmüş ise ikinci ve beşinci parmak iltihaplarında parmağın kesilerek alınması düşünülebilir. Bu şekilde 

elin çalışması açısından sonuç daha iyi olacaktır ve iyileşme zamanı azalacaktır. Parmakta eklem iltihabı kiriş 

ölümünün görüldüğü kiriş iltihapları amputasyonla yani parmağın kesilerek alınması ile tedavi edilebilirler. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji  / El Cerrahisi kliniğini hemşire, 

sağlık teknisyeni, araştırma görevlisi doktor ve uzman doktorlar ile birlikte yetkili kılıyor ve gerekli ilaçlı, 

ameliyat dışı uygulamalar ve cerrahi uygulamaların yapılmasını talep ediyoruz. 

2.Hekimlerimiz hastalıkla ilgili yeterli bilgiyi verdiler. Biz açıklanan tüm hususları tam olarak anlamış, 

tamamen kendi rıza ve talebimizle bütün bu sonuçların olabileceğinin farkında olarak hastamızın rahatsızlığının 

gerektirdiği veya gerektireceği tüm uygulamaları kabul ediyoruz. 

3.Hastamıza yapılacak tıbbi uygulamalar sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek risk ve tehlikeli durumları 

idrak ettiğimizi beyanla kabul ve talep ediyoruz. 

HEKİMLER OLARAK  

Hastanın durumunu 

Tedavi yöntemi, seçenekleri ve riskleri 

Bu riskler gerçekleştiğinde olası sonuçları 

Hastaya özel risk ve problemleri hastaya anlattık. 

Hastaya / vekile / yakınlarına 

Yukarıda bahsedilen noktalarla ilgili sorular sorma 

Diğer düşüncelerini tartışma fırsatı verdim ve mümkün olduğunca hepsini cevapladık. 

Hasta / vekili / yakınlarının yukarıdaki bilgileri anladığını düşünüyoruz. 

Lütfen aşağıdaki alanları el yazınızla doldurunuz. 

HASTA Adı Soyadı 

Doğum Tarihi: 

Gerekir ise Yasal Temsilci(Vasi) veya Veli  / (Çocuk, çok yaşlı hasta, bilinç kaybı var ise) 

Hasta ile İlişkisi:………………………………………………………………………………………..                                   

Adı Soyadı:……………………………………………………………………....................................................... 

Adresi:…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon  Numarası.:.......................................................... 
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İmza: 

Şahit 

Adı Soyadı:……………………………………………………………………….................................................. 

Adresi:………………………………………………………………………………………………… 

Telefon  Numarası.:.......................................................... 

İmza: 

Hastanın Hekimi Doktor (Yrd. Doç. - Doç. - Prof. Dr. )  

Adı Soyadı: 

İmza: 

Araştırma Görevlisi Doktor  

Adı Soyadı: 

İmza: 

Hemşire 

Adı Soyadı: 

İmza: 

 

Tercüman (var ise) 

Adı Soyadı: 

İmza: 

 

 

Onamın Alındığı Tarih/Saat: 

 

 

 

 


