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Rıza Belgesinde size/yakınınıza iĢlemin ne olduğu, iĢlemden beklenen faydalar, iĢlemin uygulanmaması 

durumunda karĢılaĢılabilecek sonuçlar, varsa iĢlemin alternatifleri, iĢlemin riskleri ve komplikasyonları, 

iĢlemin tahmini süresi anlatılmıĢtır. Yazılanlar hakkında anlamadığınız bir Ģey olursa lütfen hekiminize 

danıĢınız. ĠĢlemi yaptırmayı kabul ettiğiniz takdirde sayfanın en altında bulunan boĢluğu el yazınızla 

doldurun ve adınızı soyadınızı yazıp imzalayın. 

TANI VE ĠġLEM: Deri lezyonlarının alınması, ölü dokuların alınması, parmağın veya bir bölünün alınması, 

önceden mevcut bazı küçük izlerin düzeltilmesi, küçük yaraların ve küçük kesilerin kapatılması gibi ağır 

cerrahi işlem ve genellikle genel anestezi gerektirmeyen müdahaleler küçük müdahale ameliyatı kapsamındadır. 

Küçük müdahalelerden önce aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır. Hastanın geçmişindeki 

önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka doktora bildirilmelidir. 

İşlem sedasyon (sakinleştirme) ve lokal anestezi ile çocuklarda ise genel anestezi ile genellikle uygulama 

yapılacak bölgenin temizliği ve bu bölgenin uyuşturulması ile başlar. Lezyon çıkarılır veya yara dudakları 

tazelenerek o bölge değişik dikiş ve tedavi yöntemleri ile onarıldıktan sonra, pansuman uygulanır. Bu 

pansuman çoğu zaman kapatılarak yapılmakla birlikte bazı durumlarda pansumanın açık tutulması gerekebilir. 

Biyopsi amacıyla çıkarılmış dokular mutlaka patoloji laboratuvarına yollanır ve bunların sonuçları alındıktan 

sonra tanı kesinleşir. 

Birçok tümörün (kitlenin) bilinen en iyi tedavi yöntemi cerrahi olarak çıkarılmalarıdır. Tümörle beraber bir 

miktar sağlam doku da nüks olasılığını azaltmak için güvenlik şeridi olarak çıkarılır. 

Vücudun çeşitli bölgelerinde dokuların iyileşme süreci birbirinden farklıdır. Bunun için her bölgede 

uygulanacak tek bir dikiş alma süresi yoktur. Bölgenin özelliğine göre size kaçıncı gün dikiş alınacağı belirtilir. 

ĠġLEMĠN TAHMĠNĠ SÜRESĠ:10-30 dk  
  ĠĢleminiz uzman öğretim üyeleri ve öğretim elemanları eĢliğinde yapılmaktadır. 

ĠġLEMĠN RĠSKLERĠ VE KOMPLĠKASYONLARI: 

1.Kanama: Her ne kadar cerrahi sırasında ya da sonrasında kanama ile karşılaşılması 

beklenmeyen bir durum olsa da, kanama ihtimal dahilindedir. Eğer ameliyat sonrası dönemde 

kanama olursa toplanmış olan kanın (hematom) acil olarak boşaltılması gerekebilir. Ameliyattan 10 gün 

öncesine dek aspirin ya da benzeri (anti-inflamatuar) ilaçları kullanmayın bu ilaçlar daha ciddi kanama riski 

yaratır. 

2.Enfeksiyon: Ameliyat sonrası beklenmeyen bir durumdur. Eğer enfeksiyon olursa antibiyotik kullanmayı 

gerektiren ek tedaviler yada ek cerrahi işlemler gerekli olabilir. 

3.Yara izi: Tüm cerrahi işlemler arkalarında iz bırakırlar ve bu izlerden bazıları diğerlerinden daha fazla 

görünür. Her ne kadar cerrahi işlem sonrası iyi yara iyileşmesi beklense de hem deride hem de deri altı 

dokularda anormal izler oluşabilir. Yara izleri kötü görünebilir ve çevre dokulardan daha farklı renklerde 

olabilirler. Yarayı kapatmakta kullanılan dikişler ve / veya tel zımba (stapler) fark edilebilen izler bırakabilirler. 

Yara izleri hareketi ve / veya fonksiyonu kısıtlayabilir. Anormal yara izlerini tedavi etmek için cerrahi de içeren 

ek tedaviler gerekebilir. 

4.Derindeki dokuların hasar görme olasılığı: Cerrahi işlem sırasında derinde yer alan sinir, kan damarı, 

kaslar zarar görebilir. Bu olasılığın ortaya çıkması cerrahinin vücudun hangi bölgesinde yapıldığı ile ilgilidir. 

Derindeki dokulara verilen hasar kalıcı ya da geçici olabilir. 

5.Yara ayrıĢması: Yaranın iyileşmesi tamamlanana kadar işleminin yapıldığı alanda cerrahi yara ayrışabilir. 

Yara ayrışması kötü cerrahi sonuca neden olur. Eğer bu gerçekleşirse ek tedaviler gerekebilir. 

6. Alerjik reaksiyonlar: Nadirde olsa bantlara, dikiş malzemelerine yada yaraya uygulanan topikal (yaraya 

sürülen, yapıştırılan vs) maddelere karşı lokal alerjik reaksiyonlar  

bildirilmiştir. Cerrahi sırasında kullanılan ilaçlara yada reçete edilen ilaçlara karşı gelişebilen sistemik 

reaksiyonlar çok daha ciddidir. Allerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir. 

7. Cerrahi anestezi: Hem lokal hem de genel anestezi risk taşımaktadır. Cerrahi anestezi yada sedasyonun 

(sakinleştirme) her çeşidinin komplikasyon (olumsuz sonuç), yaralanma, ölüm riski vardır. 

8. Ġstenen sonucun alınamaması: Yapılan cerrahi ile amaç tam gerçekleşmiş olmayabilir yanı alınan kitleden 

bir parçanın kalmış olduğu patoloji raporunda ortaya çıkabilir veya alınması gereken dokulardan bir miktar 
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kalmış olduğu sonraki klinik gözlemlerde fark edilebilir. Cerrahi sonrasında kabul edilemez, gözle fark 

edilebilen deformiteler (şekil ve görüntü bozukluğu), fonksiyon kaybı, yara ayrışması, deri ölümü, duyu kaybı 

oluşabilir. Cerrahinin sonuçları hayal kırıklığı yaratabilir. Ek cerrahi işlemler gerekebilir. Nadiren de olsa 

kanama, organ yetmezliği veya ölüm riski taşımaktadır. 

ALTERNATĠF TEDAVĠ: 

1-Ameliyat olmamaktır. Birçok küçük müdahale gereken durumda ameliyat dışı yöntemler daha az faydalı 

olmakla ile birlikte tamamen yadsınamaz. 

2-…………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ĠġLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR VE UYGULANMAMASI DURUMUNDA 

KARġILAġILABĠLECEK SONUÇLAR: Deride kitle oluşturan lezyonların tanısı ve tedavisi amacıyla 

yapılan işlemler, özellikle kol ve bacaklarda yapılan küçük müdahalelerde, iyileşmenin daha çabuk ve kaliteli 

olmasını sağlar. 

GEREKEBĠLECEK EK CERRAHĠ ĠġLEMLER 

Komplikasyon (olumsuz durum) gelişmesi halinde ek tedaviler veya cerrahi girişim gerekebilir. Tıp ve 

cerrahide kesinlik yoktur. İyi sonuçlar beklense de, elde edilebilecek sonuçlar hakkında hiçbir garanti veya 

teminat verilemez. Kötü huylu tümörlerde her şeye rağmen tekrarlama olasılığı vardır ve bu hastalar takipleri 

süresince gerektiğinde  başka ameliyatlara ek ameliyatlar da olabilirler. 

Müdahale sırasında gelişebilecek bir komplikasyona göre belirlenen sürede uzama olabilir. Böyle durumlarda 

ayrıca Doktorunuz tarafından bilgilendirileceksiniz. 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAY: 

Yapılan müdahale ile ilgili riskler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca bu konuda benim 

endişelerime ve sorularıma yanıtlar verildi. Ameliyatımın ilgili doktor tarafından yapılacağı ifade edildi. 

Vücudumdan doku alımı söz konusu olduğunda bunun laboratuvar incelemesine gönderileceği belirtildi. 

Ameliyatın sonuçlarının garanti edilemeyeceği ve müdahalenin istenilen sonuçlar veremeyeceği belirtildi. 

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan bu formu imzalıyorum: 

Hastanın Adı/Soyadı:………………………….                Ġmza:…….................          Tarih:…………….. 

Hasta Yakınının Adı/Soyadı:…………………………                      (Yakınlığı:…………………………) 

Ġmza:……………………                           Tarih:……………………                      Saat:………….. 
□Bu işlemin yapılmasını reddediyorum. 

Yapılacak olan KÜÇÜK CERRAHĠ MÜDAHALE girişimini reddediyorum. Bu reddetmenin getireceği olası 

tıbbi sonuçlar hakkında bilgilendirildim. 

Hastanın Adı/Soyadı:………………………….                Ġmza:…….................          Tarih:…………….. 

Yukarıda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni 

faydaları, girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan 

anestezi tipi ve anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar 

yapılmıştır. Hasta/hasta yakını, girişime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu 

imzalayarak onaylamıştır. 

Hekimin Adı/Soyadı:………………………………….       Unvanı:……..……………………… 

 

Ġmza:…………………...                 Tarih:……………………..                         Saat:…………. 

 


