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 Ameliyat nasıl yapılır? 

Cerrahi yöntemi ile iyi huylu olduğu düşünülen karaciğer kistleri , çevreden bir miktar sağlam 

doku ile çıkarılır veya içleri boşaltılır . Çıkarılan doku patolojiye gönderilir.  

Bu işlemi Genel Cerrahi Uzman Doktoru ve asistan doktorları tarafından uygulayacaktır. 

Bu işlemin tahmini süresi 90  dakikadır. 

Anestezi: 

Anestezi işleminin ve anestezik maddenin riskleri hakkında bilgi için “anestezi bilgilendirme 

formunu” inceleyiniz. Eğer bu konuyla ilgili bir endişeniz varsa anestezi doktoruyla görüşünüz. 

Eğer bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz. 

Ameliyatın Genel Riskleri ve Komplikasyonları: 

a) Akciğerinizde küçük bir bölge havalanmayacak şekilde birbirine yapışabilir, bu 

enfeksiyon riskini artırır. Bu durum antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir. 

b) Bacaklarınızda ameliyat sonrası oluşabilecek pıhtılar (derin ven trombozu) ağrı ve 

şişlik yapabilir. Nadiren bu pıhtıdan bir parça akciğerinize gidebilir ve bu ölümcül 

olabilir. 

c) Kalpte zorlanma sonucu kalp krizi olabilir. 

d) Bu ameliyat esnasında ölüm olabilir.  

e) Aşırı şişman kişilerde kalp ve akciğer komplikasyonları (istenmeyen sonuç) ve 

pıhtılaşma riski artmıştır.  

f) Sigara içen kişilerde kalp ve akciğer komplikasyonları (istenmeyen sonuç) ve 

pıhtılaşma riski artmıştır. 

g) Sigara içen kişilerde yara iyileşmesi olumsuz yönde etkilenir. 

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

Ameliyatın Riskleri ve Komplikasyonları:: 

a) Kist yeniden oluşabilir. 

b) Patoloji sonucuna göre yeniden cerrahi tedavi ilaç tedavisi gerekebilir.  

c) Dikilmiş yarada akıntı olabilir.  

d) Yara iyileşme süresinde kötü iz (skar) görülebilir.  

e) İyileşme sonucunda oluşan iz (skar) insandan insana farklı olabilmektedir.  

f) Zamanla yara izlerinde değişme görülebilir.  

g) Yara kalın bir iz (skar) bırakarak iyileşebilir. Skarda renk değişikliği ve ağrı olabilir.  

Önemli Riskler ve uygun tedavi seçenekleri:   

Alternatifi :Perkütan drenaj(uygun olan durumlarda),açık kist drenajı ve kistektomi  

Doktor benimle ilgili bazı özel problemleri ve riskleri, eğer bir komplikasyon (istenmeyen sonuç) 

gerçekleşirse bunun muhtemel sonuçlarını açıkladı. Ayrıca hem komplikasyon (istenmeyen sonuç) ile 

ilişkili tedavi seçeneklerini hem de bu ameliyata ait olmayan genel riskleri açıkladı.  
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Bu işlemin faydaları nelerdir?  

Hastada mevcut olan kistin giderilmesini sağlar. 

Bu işlemin yapılmamasının sonuçları nelerdir  

Kist büyüyüp patlayabilir ve tüm karın içi organlar üzerinde çok sayıda kist oluşmasına sebep olabilir 

veya ani ölümlere neden olabilir. 

HASTA RIZASI: 

Doktor bana tıbbi durumumu açıkladı ve ameliyatı önerdi. Ben ameliyatı, ameliyatın bana özel 

içerdiği risklerini ve muhtemel sonuçlarını anladım. 

Doktor bana konu ile ilgili diğer tedavi seçeneklerini ve onlarla ilişkili riskleri açıkladı. Doktor bana 

prognozumu (ameliyatın muhtemel seyrini, süresini ve sonuçlarını) ve bu ameliyata ait olmayan 

genel riskleri açıkladı.) 

Bana ameliyat ve riskleri hakkında Hasta Bilgilendirme Formu verildi.  

Doktora durumum, uygulanacak ameliyat ve riskleri ve bana özel tedavi seçenekleri konusunda 

endişelerimi ve sorularımı sorabildim. Endişelerim ve sorularım beni tatmin edecek şekilde tartışıldı 

ve cevaplandı. 

Bu ameliyatın kan nakli gerektirebileceğini anladım.  

Eğer cerrahi esnasında organlar veya dokular çıkarılırsa bunların test için bir süre alıkonulabileceğini 

ve bunların daha sonra hastane tarafından hassasiyetle yok edileceğini anladım. 

Doktor bana cerrahi esnasında yaşamı tehdit eden acil bir durumda ek müdahaleler de 

yapılabileceğini açıkladı.  

Bu ameliyatla durumumun düzeleceğinin garanti edilmediğini anladım. 

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: ……………………………………………..……………………….. 

 


