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ADI SOYADI:   

PROTOKOL NO:  

DOĞUM TARĠHĠ:  

CĠNSĠYET:  

TANISI:  

..................................................Hastalığından  ötürü  hastanıza  küçük  cerrahi 

girişim…………………………………………………..  yapılmasını  uygun  görüyoruz.  Bu  

tedaviyi  siz  tedavi  için uygun  koşulları  sağladığınız  ve  tedaviyi  kabul  etmeniz  halinde  

yapacağız. Hastanızın  bu  tedaviden  yararlanmanızı öneriyoruz.  Kararınızdan  önce  aşağıda  

yazılı  olan  metni  okumanızı  ve  tedavi  hakkında  bilgilenmenizi  istiyoruz. Bilgileri okuyup 

anladıktan sonra bu tedaviyi kabul ederseniz formu imzalayınız.  

    Eğer kabul ederseniz hastanıza, doktorunuz tarafından küçük cerrahi girişim uygulanacaktır. 

Ġşlem süresince  yaşayacağınız  problemleri  doktorunuzla  paylaşmanız  uygun  olacaktır.  Bu 

işlem,  doktorunuzun  tanısını koyduğu hastalığı, genel/lokal anestezik madde ile uyuşturulduktan 

sonra yapılmaktadır. Eğer kesi yapılırsa, girişim sonrası uygun sütür materyali ile dikilmektedir. 

Ameliyat yaklaĢık olarak 0,5-1 saat sürebilir. Ġşlem, aileden onam alan danışman doktorun 

dışında bir uzman hekim tarafından yapılabilir. 

ĠĢlemden beklenen fayda: Cerrahi girişim ne için yapılacaksa bu açıdan tanı ve tedavi işlemi 

gerçekleşecektir. 

ĠĢlemin uygulanmaması durumunda karĢılaĢılabilecek riskler: Cerrahi girişim ne için 

yapılacaksa tanı ve tedavi gerçekleşmeyecektir. ĠĢlemin baĢka alternatifi yoktur. 

Tıbbi tüm girişimlerde olduğu gibi, bu işlemde de bazı komplikasyon riskleri mevcuttur. 

Uygulanan anestezik maddeye bağlı allerjik reaksiyonlar, kanama, yara yeri enfeksiyonu, iz 

kalması, iyileşme sonrası ciltte açık veya  koyu  renk  değişiklikleri,  lezyonun  tamamen  

çıkarılamayıp  kısmen  sebat  etmesi  ya  da  tekrarlaması,  işlem sırasında veya sonrasında ağrı,  

işlem bölgesine komşu doku ve organlarda kısmi hasar, kullanılan dikiş materyalin karşı  alerjik  

reaksiyonlar,  dikiş  açılması,  kan  toplanması,  şişlik,  duyu  ve  his  kayıpları  gibi  

komplikasyonlar gelişebilmektedir.  

    Öncelikle aspirin ve kumadin  gibi  pıhtılaşma  önleyiciler  olmak  üzere  kullanılan  tüm  

ilaçları,  mevcut  sistemik hastalıklarınızı  işlem  yapılmadan  önce  doktorunuza mutlaka 

bildiriniz. Yapılan  işlem  sonrası gerekli  görüldüğünde verilecek  tedavileri  düzenli  olarak  

kullanınız.  Pansuman  veya  kontrol  amacıyla  verilen  randevularınıza  mutlaka geliniz. 

Tedaviden en fazla oranda yarar en az oranda zarar görmenizi sağlamak için elimizden geleni 

yapacağız.  

    Bu işlemi reddedebilirsiniz. Bu tedavi isteğe bağlıdır ve reddettiğiniz takdirde hastanıza 

uygulanan tedavide ya da bundan sonra kliniğimizde size karşı davranışlarımızda herhangi bir 

değişiklik olmayacaktır. Diğer uygun alternatif tedavilere geçilebilecektir. Tedavinin herhangi bir 

aşamasında tedaviyi bırakma hakkına sahipsiniz.  

Hastanın beyanı:  

    Doktorum  tarafından  hastamın  tedavisi  için  küçük  cerrahi  girişim  yapılabileceği  

belirtilerek  bu  işlem  ile  ilgili, işlemden beklenen faydaları, işlemin uygulanmaması durumunda 

karşılaşılabilecek sonuçları, alternatif tedavi seçeneklerini, işlemin riskleri bana aktarıldı. Bu 

tedaviyi uygulama konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı 

reddedersem bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim  ile olan  ilişkime herhangi bir zarar 
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getirmeyeceğini de biliyorum. Hastanın durumunun düzeleceğine dair bir garanti verilmediğini ve 

bu işlemin çocuğumun durumunu daha kötü hale getirebileceğini biliyorum. 

    Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Tedaviyi kabul ediyorum.   

ÇOCUĞUMUN AMELĠYAT OLMASINI ĠSTĠYORUM ve ONAYLIYORUM.  

 

Hastanın/Yakınının Adı-Soyadı:  

Karar verenin yakınlığı :  

Ġmzası :  

Tarih/Saat :  

 

Hastayı bilgilendiren doktoru olarak;  

- hastanın durumu  

- tedavi ihtiyacı  

- ameliyat ve riskleri  

- alternatif tedavi seçenekleri ve bunların riskleri  

- bu risklerin olusması durumunda muhtemel çekinceler  

- hastanın kendisine ait belirgin riskler ve problemler tarafımdan hastaya açıklandı.  

Hastanın kendisine veya hakkında karar veren kisiye yukarıdaki maddelerden herhangi biri 

hakkında veya diğer  

çekinceleri hakkında sorular sorma imkânını tanıyarak mümkün olduğu kadar tamamını 

cevapladım.  

Hastanın kendisinin veya hakkında karar veren kisinin yukarıdaki bilgileri anladığı 

kanaatindeyim.  

 

Doktorun Adı-Soyadı Unvanı :  

Ġmzası :  

Tarih/Saat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


