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Yöntem ve Faydası 
Beyin omurilik sıvısı (BOS), beyin ve omurilik içinde ve etrafında serbestçe dolaşan doğal koruyucu bir 

yastık gibidir. Bu sıvı beyin ve omurilik içi kanallarda dolaşır ve tekrar geri emilir. BOS dolaşım yolunda 

bir blokaj olduğunda, fazla miktarda BOS salgılandığında veya BOS emiliminde bir sorun olduğunda 

biriken sıvının beyine ve/veya omuriliğe yaptığı basınca bağlı ,başağrısı,kusma,sersemlik,idrar 

kaçırm,yürümede güçlük, ve bilinç bozukluğu gibi yakınmalar meydana gelebilir. Bu durum karşısında 

beyne baskı yapan bu sıvıyı ortamdan uzaklaştırmak için External Ventriküler Drenaj ameliyatı yapılması 

gerekir. Bu işlem sırasında cerrahımın kafatasıma açtığı küçük bir delikten beynin içindeki sıvı aralığına 

doğru katlanabilir bir tüp sokacağını biliyorum. Bu ameliyatın amacının kafa içindeki fazla BOS’un 

beyinde uzaklaştırılıp beyin üzerinde oluşan basıncın azaltılmasına yönelik olduğunu biliyorum. Fakat bu 

işlemin sonuçlarının iyi olacağına dair bir garantinin olmadığının farkındayım ve işlemi kabul ediyorum. 

Şu an öngörülmeyen veya beklenmeyen bir durum olması halinde cerrahımın ve yardımcılarının yukarıda 

anlatılanlardan farklı bir müdahalede bulunmasını da kabul ediyorum.  

İşleminiz uzman öğretim üyeleri ve öğretim elemanları eşliğinde yapılmaktadır. 

 
İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşabilecek sonuçlar :  
Hidrosefali için yapılacak olan bu ameliyat eğere gerçekleştirilmez ise hastada hidrosefali 

bulgularında(bunlar : batan güneş manzarası, fışkırır tarzda kusma , nöbet geçirme ve bunun gibi diğer 

bulgular) artış gözlemlenebilir. En ağır tablo olan ani solunum ve kalp durması gibi bulgular ilerleyen 

hastalık döneminde gözlenebilir.   
 

Alternatifler :  
Her türlü riski göze alıp ameliyatı yaptırmamak .Artmış kafa içi basıncının ilaç ile tedavi edilmeye 

çalışılması bu işlemin dışındaki 3. ventrikülostomi ve ventriküloatrial şant ameliyatı gibi diğer ameliyat 

yöntemleri de bana anlatıldı. Bu alternetif metodların avantaj ve dezavantajları bana ayrıntılı biçimde 

açıklandı. 
 

 

Ameliyatın Riskleri ve Komplikasyonları 
Yapılacak cerrahi uygulamanın faydaları yanında oluşabilecek riskler de bulunmaktadır. Hastama 

yapılacak cerrahi uygulama sırasında ve sonrasındaki oluşabilecek tüm riskleri kabul ediyorum. 

Oluşabilecek risk ve komplikasyonların bazıları;  

Anestezi riski : Lokal ve genel anestezi işlemleri esnasında ve sonrasında (ameliyatta hastaya verilen 

pozisyon nedeniyle) riskler vardır. Ayrıca, anestezinin her şeklinde ve sedasyonda da ilaçlara bağlı 

oluşabilecek komplikasyonlar ve zararlar bulunmaktadır.  

Karın komplikasyonları: şant sisteminin alt ucunu karının içine yerleştirirken ince ve/veya kalın 

barsaklarda bir yaralanma olabilir ve bu nedenle ek bir ameliyat gerekebilir. 

Kanama : Nadir olsa da ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında ileri derecede olabilecek bir 

kanama riskinin varlığından haberdarım.Kanama durumunda ek bir tedaviye veya kan transfüzyonuna 

ihtiyaç duyabilir. 

Kan pıhtısı oluşumu: kan pıhtısı her çeşit ameliyat sonrası oluşabilir. Ameliyat bölgesinde (kafa içine 

ve karın boşluğunda) oluşan pıhtılar kan akımını engelleyip ağrı, ödem, inflamasyon, doku hasarı ve şant 

üst ve/veya alt ucunun tıkanması gibi komplikasyonlar oluşabilir. 

Beyin ve omurilik hasarı : Yapılan müdahale esnasında nöral dokular (beyin, omurilik ve sinirler) zarar 

görebilir, bu da bazı işlevsel bozukluklara yol açabilir. Ameliyat sonrası beyinde su toplaması veya 

yutma, yutkunma, nefes alma (Chiari malformasyonu) ile ilgili sorunlar gelişebilir.  
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Ciltte ve omurilik zarında kapanma ile ilgili sorunlar : Bütün cerrahi yöntemlere rağmen kesi 

yerinin üzerini sağlam doku ile kapatmak çok zor olabilir. Bu durumlarda ciltte açılmalar, beyin-

 

Kardiak komplikasyonlar : Ameliyatın, düzensiz kalp ritmine veya kalp krizine yol açma gibi düşük 

bir riski bulunmaktadır.  

Ölüm : Çok nadir olsa da ameliyat sırasında veya sonrasında ölüm riski vardır.  

İnfeksiyon: İnfeksiyon cilt kesi bölgesinde olabileceği gibi ameliyat alanında da oluşabilir. 

Enfeksiyona bağlı riskler arasında menenjit ( beyin ve omuriliği saran zarların iltihabı) ve apse (irin 

birikimi) oluşabilir. Şant sistemide enfekte olabilir. 

Solunum problemleri : Ameliyat sonrası, genelde geçici olan solunum sıkıntısı veya pnomoni 

görülebilir. Pulmoner emboli ( akciğerlerin damarlarının tıkanması) görülebilir.  

Nöbet(havale): beyindeki anormal elektiriksel olay nöbet/havale geçirmeye neden olabilir ve bu durum 

ameliyatın kafa içi bölümündeki gelişen komplikasyonlarından kaynaklanabilir. 

Şantın çalışmaması: şant sisteminin tıkanıp fonksiyonunu yapamaması gibi bir riskin olduğunu 

biliyorum. Bu durumla ameliyat sonrası erken dönemde karşılaşılabileceği gibi uzun vadede de böyle 

bir risk mevcuttur. 

Felç: şantın kafa içi bölümünün uygulanmasına bağlı nadirde olsa doko hasarı nedeniyle kısmi veya 

tam felç gelişebilir. 
 

Önemli Hususlar  
Alerji/Kullanılan İlaçlar: Hastamın bilinen tüm alerjileri hakkında bilgi verdim.Ayrıca doktorumu, 

çocuğumun kullandığı ilaçlar, diyet katkı maddeleri konusunda bilgilendirildim. Doktorum tarafından 

bu maddelerin ameliyat öncesi ve sonrası kullanımının etkileri bana anlatıldı ve öneriler yapıldı.  
 

AMELİYAT İŞLEM SÜRESİ ; 1- 2 SAAT ARASI OPERASYON SÜREBİLİR. 

 

Rıza  Doğrulama  
Dr. ___________________, ve yardımcılarını, hastamın evd (eksternal ventriküler drenaj) Ameliyatı 
yapmaları için yetkilendiriyorum. Bu girişimin kalıcı sakatlıkları ortadan kaldırmayacağını biliyorum. 

Fakat ameliyat bölgesinde onarım yapılacağını, klinik tablonun daha kötüye gitmesini önleyeceğini ve 

ayrıca bu ameliyattan sonra yapılacak ek girişimlerin sinir sisteminin işlevini koruma ya da iyileştirme 

niyetiyle yapıldığını anlıyorum. Doktorumun yukarıdaki tüm bilgileri açıkladığını, bu bilgileri 

anladığımı ve bu girişimlerle ilgili tüm sorularımın yanıtlandığını doğruluyorum.  

Bu tedavi anlaşmasını anladığımı ve aldığım açıklamalardan memnun olduğumu belgeliyorum. Bu evd 

Ameliyatı için doktorumun gerekli gördüğü farklı ya da ilave tüm ameliyat ve ek tedavi girişimlerine 

onam veriyorum.  

Dokunun kullanımı : Benim durumumu tedavi etmek için tıbbi tanıda gerekli olmayan herhangi bir 

doku etik kurallar çerçevesinde etik komite tarafından incelenmiş ve araştırma onaylanmış olmak 

şartıyla tıbbi araştırma için kullanılabilir. Araştırma sonuçlarının hasta kimliğinin saklandığı sürece 

medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi 

ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim. 

Cerrahi işlem sırasında çıkarılmış olabilen herhangi bir doku, tıbbi aygıt ya da vücut kısımlarının 

kullanımına onam veriyorum.  

Tıbbi araştırma : Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin ilerletilmesi için medikal 

kayıtlarımdan klinik bilgilerin gözden geçirilmesine; hasta hakları yönetmeliğindeki hasta gizliliği 

kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. Araştırma sonuçlarının hasta gizliliğini koruduğu 

sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmaya katılmayı 

reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin 

bilincindeyim.  
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Fotoğraf/İzleyiciler : Yapılacak ameliyatın, vücudumun uygun kısımları dahil olmak üzere bilimsel, 

tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanmasına ya da videoya kaydına resimlerin kimliğimi ortaya 

koymaması şartıyla onam veriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi geliştirmek yararına ameliyat 

esnasında ameliyat odasına nitelikli gözlemcilerin alınmasını onaylıyorum.  

 

Aydınlatılmış rıza belgesinin içeriğini okudum ve anladım, kabul ediyorum. Bu formdaki tüm 

boşluklar imzalamamdan önce dolduruldu ve bir kopyasını aldım. Doktoruma soracak başka 

sorum yoktur. Hiçbir baskı altında kalmadan kendi rızam altında onay vermekteyim. 

 

 

 

Hastanın Adı-Soyadı : ….………………………………………İmzası:………….. Tarih/saat: 

 

 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:……………………………….İmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..)       

                                  

 Doktor adı soyadı/unvanı imza :………………………………………………………… 

 

Rızanın Alındığı Tarih/Saat: …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


