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Hastalığımla ilgili olarak tarafıma bilgi verildi. Ameliyat dışındaki tedavi seçenekleri,   bunların 

etkinliği i l e  olası komplikasyonları ve tedavi o l m am am  halinde gelişebilecek sorunlar ile ilgili 

olarak detaylı bilgi verildi. 

Bu işlemi Genel Cerrahi Uzman Doktoru ve asistan doktorlar tarafından  

uygulayacaktır. 

Bu işlemin tahmini süresi 30-45 dakikadır. 

Genel anestezinin riskleri ve komplikasyon nelerdir?  
Modern anestezide ciddi problemler nadirdir. Risk hiç yok denemez ancak modern araç gereçler, 

eğitim ve ilaçlar sayesinde son yıllarda anestezi daha güvenli hale gelmiştir. Risk, sizin diğer 

hastalıklarınıza, kişisel özelliklerinize(sigara içmek, kilolu olmak gibi) yada ameliyatın ne oranda 

komplike olduğuna, acil şartlarda yapılıp yapılmadığına bağlı olarak değişir.  

Çok sık ve sık görülen yan etkiler: (1/10 veya 1/100 kişide): halsizlik, ameliyat sonrası kusma, 

boğaz ağrısı, baş dönmesi, kaşıntı, sırt ağrısı, ilaç enjeksiyonlarına bağlı ağrılar, konfüzyon, hafıza 

kaybı)  

Daha nadir görülen yan etkiler ve komplikasyonlar: (1/1000): Göğüs enfeksiyonu, mesane 

problemleri, kas ağrıları, yavaş nefes alma (solunum depresyonu), diş,dil,dudak hasarı, ameliyat 

sırasında uyanma ve farkında olma, servikal vertebra(boyun omuru) kırığı ve çıkığı, nefes borusu 

veya bronş rüptürü, mide içeriğinin akciğere kaçması, bronkospazm, laringospazm(nefes almada 

güçlük), vokal kord paralizisi(ses tellerinin felci).  

Çok nadir komplikasyonlar(1/10000 veya 1/100000): göz hasarı, ciddi ilaç alerjisi, sinir hasarı, 

malign hipertermi, ölüm  

Bölgesel (rejyonel) anestezi  

Rejyonel anestezi epidural ve spinal anestezi olarak iki şekilde uygulanır. İkisi arasında teknik ve 

ilacın uygulandığı yer bakımından fark vardır. Rejyonel anestezi için, bir lokal anestezik ilaç 

omurga içindeki bir grup sinir köklerinin bulunduğu bölgeye enjekte edilir ve o bölge uyuşur. 

Ayrıca karın kasları da ilacın etkisiyle gevşer ve bu sayede ilgili ameliyat yapılabilir.  

Bazen rejyonel anestezi, (sıklıkla epidural anestezi) özellikle majör cerrahiler için genel 

anesteziden sonra, ameliyat sonrası ağrıyı azaltmak amaçlı da kullanılır.  

 Rejyonel anestezi sonrası gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir?  

 * Ağrılı enjeksiyon,  

 * Sırt ağrısı, Baş ağrısı, Hipotansiyon,  

 * İdrar yapmada güçlük,  

 * Solunum sıkıntısı, Bulantı ve kusma,  

 * Geçici veya kalıcı sinir hasarı,  

 * Lokal anesteziklere karşı allerji,  

 * Yüksek spinal anestezi, menenjit  

  

Bu işlemin faydaları nelerdir ?  
Hastada mevcut olan ağrı ve şişlik gibi şikayetlerin tamamen giderilmesini sağlar. 

Bu işlemin yapılmamasının sonuçları nelerdir ?  
Mevcut olan fıtık daha da büyüyebilir veya fıtık boğulması denen ve hayati tehlike oluşturan 

durumla karşılaşılabilir. 

 

Bu işlemin alternatifleri nelerdir ?  
Laparoskopik yöntemlede fıtık ameliyatı yapılabilir. 
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Ameliyatın riskleri ve komplikasyonları nelerdir ?  

Yapılacak ameliyata bağlı olarak gelişebilecek damar, sinir, bağırsak ve mesane yaralanması, yara yeri 

enfeksiyonu, ciltte skar ve şekil bozukluğu gibi istenmeyen komplikasyonların olabileceğini, nadiren de 

olsa kanama, başka organ yetmezliği veya ölüm riski taşımaktadır. Kullanılan ilaçlara bağlı alerjik 

reaksiyonlar ve kullanılan sentetik materyallere (mesh ve sütürler) bağlı doku reaksiyonlarının 

gelişebileceğini ve risklerinin varlığını biliyorum. Ameliyatım sırasında saptanacak başka patolojiler 

için (Örnek; Kolon divertikülü, kist….) gerekli olan girişimlerin yapılabileceği konusunda 

bilgilendirildim. 

Sağlığıma kavuşabilmem için gerekli olduğuna inandığım ve bana sunulan tedavi seçeneklerinin 

yapılmasını istiyorum. 

Hasta Rızası: Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalelinin 

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:    

 

Hastanın Adı-Soyadı : ….………………………………İmzası:………….. Tarih/saat: 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:……………………………………….İmzası:………….. 

Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

Doktor adı soyadı/Unvanı İmza:…………………………………………………………. 

Rızanın Alındığı Tarih-Saat : ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


