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Hastanın adı soyadı :  

Protokol no :  

Genel Bilgi:  

Doktorum…………………………..............ve ekibi bende .................................................................,port çıkarımı 

için............................. girişim yapılması gerektiğini açıkladı. Bu işlem enfekte olmuş yada çalışmayan portlar için 

yapılmaktadır.. Genel, epidural, spinal ya da lokal anestezi altında, cerrah portu bulup lokal insizyon ile, daha 

önceden belirlenen yerlere kesiler yaparak portu çıkartır.  

Riskler ve Komplikasyonlar: Bu açıklamaların amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, ameliyatınız 

ve riskleri ile ilgili konularda sizi daha bilinçli bir şekilde aydınlatmaktır. Bunlar sık görülen risklerdir. Burada 

anlatılmayan daha az sıklıkla karşılaşılan risklerde olabilir. Bu riskler herhangi bir anestetikle olabilir. Kullanılan 

ilaçlardan herhangi biriyle ilgili yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Sık karşılaşılanlar baş dönmesi, bulantı, deri 

döküntüleri ve kabızlıktır.  

PORT ÇIKARIMI cerrahisinin aşağıdaki risk ve kısıtlamalara sahiptir:  

LOKAL anestezi kullanılırsa akciğerde enfeksiyona yatkınlık yaratan küçük alanlarda çökmeler olabilir ve bu 

durumda fizyoterapi ve antibiyotik gerekebilir.  

 

ızarıklık, ağrı ve şişlikle seyreden cilt enfeksiyonu olabilir ve antibiyotik kullanmanız gerekebilir.  

değerleri varsa veya bilinen kalp rahatsızlığı varsa bu riskler daha yüksek oranla oluşabilir.  

 İşlemin alternatifi bulunmamaktadır.  

 İşlem yapıldığı takdirde komplikasyon gelişmezse taburcu olduktan sonra ölümcül riskini/hastalığını 

KVC açısından atlatacaktır. Komplikasyon geliştiği yada nüks eden bir nedenden dolayı tekrardan opere 

olma ihtimali doğabilir. (Düzensiz ilaç kullanımı, önerilerimize uymama vb sebeplerden dolayı) 

 İşlemin süreleri opere olacağı için değişkenlik göstermektedir. En az 30 dk en fazla 2 saate kadar 

hatta ameliyat esnasında komplikasyon gelişirse süre daha da uzayabilmektedir. 

 Ölüm riski kvc’nin tüm işlemlerinde azda olsa mevcuttur. 

 Operasyonun başarılı geçerse faydası (ağrı,kaşınma,yara yeri akıntısı vb komplikasyon gelişmezse) 

operasyondan sonra ki hayatında hastalığıyla ilgili şikayetleri azalacak, yaşamını daha sağlıklı bir 

şekilde devam ettirecektir. 

 
Hastanın Beyanı:  

 

sorduklarımı cevapladı.  

komplikasyonlar hakkında bilgi verdi.  

yapılmasını kabul ediyorum.  

 

doku veya örneklerin hastane kaydımın bir parçası olarak tutulabileceğini anlıyorum.  

yapılmasını kabul ediyorum.  

dökümanın sadece tıbbi personel tarafından eğitim amaçlı kullanılabileceğini ancak bu dökümanlarda kimliğimin 

belli olmayacağını anladım.  

hastalıkların test edilebilmesi için benden araştırma amaçlı tekrar kan alınmasını kabul ediyorum. Eğer 

buna ihtiyaç duyulursa ameliyattan sonra bu konuyla ilgili en kısa zamanda bilgilendirilebileceğimi ve 

gerekli önerilerin verileceğini anlıyorum.  
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Hasta Onayı:Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim.Yapılacak müdahalenin 

amacı,riskleri,komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum.Ek açıklamaya gerek 

duymadan,hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu imzalıyorum. 

 

Hasta Adı:                                                                         İmza:                           Tarih/saat: 

 

(Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta Yakını:                                                                    İmza:                           Tarih/saat: 

 

Tercüman  (var ise) 

Adı Soyadı:                                                                         İmza                            Tarih/saat: 

 

     

Doktor adı soyadı /unvanı:                                                İmza:                          Tarih/saat 

 

 

Rızanın Alındığı Tarih Saat: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


