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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: Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucu Meme Tümörü tanısı koyuldu. Tedavim için 

Meme Koruyucu cerrahi ameliyatı önerildi. Bu ameliyat esnasında hastalıklı memenin tümörün olduğu 

kısmının alınacağı ve koltuk altındaki lenf bezlerinin örnekleneceği, sentinel lef nodu denilen koltukaltının ilk 

lenf nodlarının memedeki tümörle birlikte çıkarılacağı frozen incelemeye gönderileceği söylendi. Ameliyat 

esnasında yapılan Frozen patolojik tetkiki sonucunda daha önceden bilinmeyen başka bir tümör varlığı veya 

şüphesi saptanırsa yada tümör ameliyat sınırında devam ediyorsa memenin tamamının da alınabileceği tarafıma 

bildirildi. Sentinel nodlarda tümör metastazı yoksa koltukaltına dokunulmayacağı fakat ameliyat esnasında 

koltukaltında büyüklük ve şekil olarak kuşku uyandıracak lenf nodları saptanırsa sentinel lenf nodu biopsisi 

negatif bile olsa kuşku duyulan lenf nodlarının yine de çıkarılabileceği tarafıma söylendi. Ayrıca bu işlemler 

yapılmadan da memenin tamamının alınmasını da tercih edebileceğim tarafıma anlatıldı. 

Ameliyat dışında tedavi seçeneği olmadığını ve tedavi olmadığım takdirde gelişebilecek sorunları bana 

anlattılar. 

ĠġLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR: Meme tümörünün tedavisinde cerrahi ilk seçenektir. Diğer tedavi 

yöntemleriyle (kemoterapi, radyoterapi, hormoterapi) kombine edilerek kullanılmaktadır. 

ĠġLEMĠN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARġILAġILABĠLECEK SONUÇLAR: Tümörün 

ölümcül sonuçlarıyla karşı karşıya kalınacaktır. 

ĠġLEMĠN ALTERNATĠFLERĠ: İşlemin alternatifi yoktur. 

ĠġLEMĠN TAHMĠNĠ SÜRESĠ:60 dk 

ĠġLEMĠN RĠSKLERĠ VE KOMPLĠKASYONLARI: 1.Her ameliyatta olduğu gibi genel anestezinin 

komplikasyonları olabilir. Ameliyat sırasında hastaya narkoz verilecek ve soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek 

solunumu oradan sağlanacaktır. Bu işlem sonrası tüpün çıkarılması gecikebilir ya da mümkün olmayabilir. Bu 

durumda hasta yoğun bakımda tedavi edilir. Yine anesteziye bağlı komplikasyonlar sonucu 1000 de 1’den daha 

düşük oranlarda ölüm riski söz konusu olabilir. Anestezi ile ilgili komplikasyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgi 

anestezi ekibinden alınacaktır ve bu konulardaki sorumluluk anestezi ekibine aittir. 

2.Ameliyat sırasında ve sonrasında derin toplardamar sisteminde oluşabilecek pıhtılar oradan koparak akciğer 

embolilerine yol açabilirler. Bunun önlenmesi için gerekli ilaç tedavisine ameliyat öncesi başlanacak ve 

ameliyattan sonra da sürdürülecektir. Ayrıca ameliyat sonrası hastanın erken hareketlendirilmesi gibi ek  

önlemler de alınacaktır. Ancak bu riski % 100 ortadan kaldıracak bir yöntem tıpta henüz bilinmemektedir. Bu 

çok ciddi bir durum olup ölüm riski mevcuttur. 

3.Ameliyat esnası veya sonrası içeriye ya da dışarıya kanama olabilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan 

ürünleri verilmesi gerekebilir. Bunların da kendilerine has komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur. 

4.Olası enfeksiyonlara karşı da antibiyotik uygulanacaktır. Ancak bu uygulamanın enfeksiyonu riskini sıfıra 

indirmesi tıbben imkansızdır. Bu enfeksiyonlar akciğerler ve solunum yollarında, idrar yollarında veya yarada 

gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük cerrahi müdahaleler gerektirebilirler. Müdahale 

ve antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyonun yayılıp ölüme yol açması riski mevcuttur. 

5.Ameliyat sonrası deride nekroz (çürüme), koltuk altından lenf sıvısının gelmesi, deri altında kan veya lenf 

sıvısı birikmesi, yara izinin belirgin olması, kolda ödem, hareket ve/veya duyu kaybı gelişebilir. 

6.Kötü huylu tümörün, ameliyat esnasında mevcut olabilecek, tıp biliminin bugün kullandığı tanı metotlarıyla 

tespit edemeyeceği kadar küçük uzak organ sıçramaları, zaman içinde büyüyerek hastanın ölümüne sebep 

olabilir. Ameliyat esnasında tümörün çıkarıldığı yerde, gözle veya elle tespit edilemeyecek kadar küçük tümör 

parçaları ameliyattan çok uzun süre sonra bile büyüyerek hastalığın lokal nüksüne ve hastanın ölümüne sebep 

olabilir. 

 7.Çıkarılan tümörün patoloji laboratuvarında incelenmesinden sonra tümör konseyinde görüşülerek radyoterapi 

ve kemoterapi gibi bazı ek tedavilerin, tümörün lokal nüksü ve uzak sıçramaları olasılığını azaltabileceği için 

uygulanmasının yararlı olacağı kararı verilebilir. Bu ek tedavilerin uygulanmasını hasta kabul ettiği takdirde bu 
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 tedavilerle ilgili olası komplikasyon ve riskler uygulayıcı radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji ekiplerinin 

sorumluluğunda olup, bunlarla ilgili geniş bilgi tedaviden önce ilgili dal hekimlerince verilecektir. 

8.Nadiren de olsa kanama, organ yetmezliği veya ölüm riski taşımaktadır. 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAY: Hastalığım dışındaki yandaş hastalıklarım ile ilgili bana bilgi verildi. Bu 

yandaş hastalıklarımın ameliyat sırasında ya da ameliyat sonrasında bana oluşturabileceği olumsuzluklar 

ayrıntılı şekilde anlatıldı. 

Hastalığım ve planlanan girişim hakkında tarafıma yukarıdaki ayrıntılı bilgi verildi, olası komplikasyon ve 

riskler eksiksiz olarak anlatıldı. Bunlar geliştiği takdirde ameliyat dahil tedaviler gerekebileceği ancak bazı 

durumlarda tam şifaya ulaşılamayacağı bana bildirildi. Ameliyat sonrası patoloji raporumu takip etmem ve 

sonucu ile polikliniğe başvurmam konusunda bilgilendirildim. 

Tüm hastane veri ve kayıtlarımın; kan ve doku örneklerimin bilimsel çalışmalar için kullanılmasına izin 

veriyorum. 

Ameliyat anında önceden bilinmeyen bir patoloji saptandığında tamamen benim lehime olarak doktorlarıma 

operasyon stratejisini değiştirme ve uygulama izni veriyorum. 

Yukarıda belirtilen girişimin ve girişim sırasında, tıbbi zorunluluk olarak gerekebilecek diğer ek girişimlerin 

uygulanmasını kabul ediyorum. Yukarıda geçen hastalığıma ve yapılan tedaviye özgü kabul edilebilir 

komplikasyonlar dışında kalmamak şartıyla ameliyata bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hukuki yola 

başvurmayacağım. 

Tedavim için uygulanacak olan tıbbi ve cerrahi işlemlerin tamamını kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama 

olmaksızın kabul ve tercih ediyorum. 

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 MKC 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:……..……………………… 

KaĢe Ġmza:………………………………..Rızanın Alındığı Tarih:…………………….. Saat:…………. 

 


