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Sayın Hasta, Sayın Veli / Vasi 

Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde durumunuz 
ve önerilen cerrahi, tıbbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına 
sahipsiniz. 
Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi 
seçenekleri ve tedavi hakkında bilgi verilmektedir. Girişim hakkında bilgilendirildikten sonra girişimi 
kendi isteğiniz ile kabul ya da reddedebilirsiniz. 

                                                 İşleminiz uzman öğretim üyeleri ve öğretim elemanları eşliğinde yapılmaktadır. 

 
Bir Ameliyatın Genel Riskleri 

• Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik 
tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir. 
• Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları 
bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir. 
• Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir. 

• İşlem nedeniyle ölüm olabilir.  

Omurga Cerrahisinin Riskleri ve Komplikasyonları 

Her cerrahi girişimde olduğu gibi omurga cerrahisi de bazı riskler taşır. Omurga cerrahisi sonrası 
komplikasyonlar(istenmeyen durumlar, kötü sonuçlar) az görülmekle birlikte ve bu oranın minimum 
olması için her türlü önlemin alınmasına rağmen, ameliyat sonrası bazı problemlerle karşılaşabileceğiniz 
ihtimalini unutmamanız gerekir. 

• Felç 

• Beyin-omurilik sıvısı kaçağı 

• Enfeksiyon 

• Kanama 
• Kullanılan enstrumanla ilgili problemler 

• İğnenin giriş yolunun yakınında bulunan tüm yapılar risk altındadır. Bunlar omurilik, sinir kökleri, 
damarlar, 

• Kemik çimentosu enjeksiyonu sırasında çimentonun dışarı taşması sonucu omurilik veya sinir 
köklerine bası olabilir ve buda geçici veya kalıcı sinir hasarı yapabilir. 
• Kan damarlarına ve sonrasında akciğerlere yağ pıhtısı gidebilir. 

• Uzamış kanama olabilir. 

• Omurilik sıvısı kaçağı ve enfeksiyon olabilir. 

• Kaburga kırıkları olabilir. 

• Böbrek ve üreter yaralanması 

• Ölümle neticelenebilir. 
Yukarıda bahsedilen tedavi yöntemleri, riskleri ve komplikasyonları genel omurga ameliyatları için 
geçerlidir. Size yapılacak olan işlem bu bahsedilen yöntemlerden biraz daha farklı ve daha az 
girişimseldir. 
Kifoplasti / vertebroplasti faydası: denilen yöntem; osteoporoz, tümör, travma gibi sebeplerden dolayı 
çökmüş(yüksekliğini kaybetmiş) omurların içine kalın bir iğne yardımı ile kemik çimentosu verme ve 
kırığa tekrar yükseklik kazandırmayı amaçlar. Bu girişimin riski ve komplikasyonları az olmasına 
rağmen, iğnenin yerleşimi ve kemik çimentosu enjeksiyonuna bağlı özel komplikasyonlar olabilir. 
Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması: 

•Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

• Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, 
bunların riskleri, tedavi olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve 
yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. 
• Tedavi/girişim' den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

• Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı 
kullanılabileceği açıklandı. 
• Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 
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• Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

• Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

• İstemediğim taktirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim 
aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum. 
• Yukarıdaki ifadelere dayanarak, cerrahi tedavinin gerçekleştirilmesini kabul ediyorum.  

İşlemin Tahmini Süresi : 45 – 90 dakikadır.( vertebra sayısı arttıkça süre uzayabilir)  

Alternatifler: Omurga ameliyatına alternatif olan aşağıdaki seçenekleri değerlendirdim. Her türlü 

riski göze alıp omurga ameliyatını yaptırmamak İlaç tedavisi yoluyla ağrı veya kas spazmını 

gidermeye çalışmak Bel ve sırt kaslarını güçlendirici egzersizler yapmak Fizik tedavi yöntemleriyle 

şikâyetleri gidermeye çalışma 

Ameliyatın Yapılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar: Mevcut kliniğin devam 

etmesi   ve veya hastalıkta ilerleme 
                                                                     Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar: 

 Hekiminizi mutlaka varsa başka hastalıklarınız hakkında bilgilendiriniz. 

 Düzenli olarak kullandığınız ilaçlarınızı bildiriniz. 

 Hamile ve emziren anneler bu durumlarınızı bildiriniz. 

 Tüm takılarınızı girişimden önce ve hastanede yatarken çıkarınız. 

 Girişimden yaklaşık 8-12 saat önce aç kalmanız gerekmektedir. 

 Hekim ve hemşirenizin bilgisi olmadan hiçbir ilaç kullanmayınız. 

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar: 

 Girişimden sonra yaklaşık 6 saat aç kalmanız gerekmektedir. Bir şey yiyip içmeden önce mutlaka 

hekim veya hemşirenize sorunuz. 

 Hekim veya hemşirenizin bilgisi olmadan oturmayın veya ayağa kalmayın. Hekiminiz size yatak 

içinde nasıl hareket edeceğinizi ve ne zaman oturup ayağa kalkabileceğinizi söyleyecektir. 

 Yaranızın pansumanları düzenli aralıklarla hekiminiz tarafından yapılacak ve size bilgi 

verilecektir. 

Rıza Doğrulama: 

     Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. 

Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman 

vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum. 

 

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: …………………………………………………………….. 

 

 


