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 Rıza Belgesinde size/yakınınıza iĢlemin ne olduğu, iĢlemden beklenen faydalar, iĢlemin uygulanmaması 

durumunda karĢılaĢılabilecek sonuçlar, varsa iĢlemin alternatifleri, iĢlemin riskleri ve komplikasyonları, 

iĢlemin tahmini süresi anlatılmıĢtır. Yazılanlar hakkında anlamadığınız bir Ģey olursa lütfen hekiminize 

danıĢınız. ĠĢlemi yaptırmayı kabul ettiğiniz takdirde sayfanın en altında bulunan boĢluğa okudum 

anladım yazın ve adınızı soyadınızı yazıp imzalayın. 

TANI VE ĠġLEM: Axiller meme dokusu süt çizgisi boyunca memenin normal yerleşim yeri dışında oluşan 

doğumsal dokulardır. Bütün kitlelerin tanısı, kitlenin tamamının çıkarımı veya parça alınımı sonrasında 

patolojide mikroskop incelemesiyle konur. kitlenin iyi veya kötü huylu olma olasılığı çıplak gözle bakarak da 

çoğu zaman tahmin edilebilir. Kötü tiplerin çoğunluğu büyüme eğiliminde olup etraf dokuya yayılarak daha 

ciddi sonuçlara yol açabilir. Patoloji sonucuna göre ek bir cerrahi veya ışın/ilaç tedavisi gerekebilir. Bu tür 

kitlelerin en iyi tedavi yöntemlerinden biri cerrahi olarak çıkarılmalarıdır. 

İŞLEM: Uzman Doktorlar ve araştırma  

ĠġLEMĠN TAHMĠNĠ SÜRESĠ: 30-45 dk 

ĠġLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR: Kitlenin çıkarılması, olası komplikasyonlarından korunmak, iyi bir 

kozmetik sonuç elde etmek. 

ĠġLEMĠN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARġILAġILABĠLECEK SONUÇLAR: Aksiller 

meme dokusu normal meme dışında yerleşmiş meme dokusudur. Kozmetik olarak kötü bir görüntü 

oluşturmaktadır. Hormon aktif bir dokudur. Meme malignitelerinin görülme sıklığı daha fazladır.  

ĠġLEMĠN ALTERNATĠFĠ: Yoktur 

ĠġLEMĠN RĠSKLERĠ VE KOMPLĠKASYONLARI: Ameliyatınız lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) 

altında yapılacaktır. Herhangi bir sorun yaşanmaması için öncelikle bazı laboratuvar testleri yapılmaktadır. 

Bazen alerji veya ilaç reaksiyonu görülebilir,  çok nadiren ölümcül olabilmektedir. Rutin testlerle duyarlı kişiler 

önceden saptanamayabilirler. Çok nadir olmakla beraber lokal anestezi şartlarında bile organ yetmezliği ve 

ölüm riski söz konusudur. 

ÖNEMLĠ HUSUSLAR: Ameliyat sonrası enfeksiyon (iltihaplanma) oluşursa yara iyileşmesi gecikebilir ve 

daha uzun süre pansuman ve ilaç tedavisi gerektirebilir. Yara iyileşmesinde gecikme, yaranın açılması 

oluşabilir, tekrar dikilmesi veya yamalanması gerekebilir. Sorunların olasılığını azaltmak için ameliyat 

sonrasında doktorun önerilerini dikkatle yerine getirmelisiniz, vereceği ilaçlar aksatılmadan kullanmalı, 

pansumanlarınıza düzenli gelmelisiniz. Talebiniz halinde yapacağınız bütün tedavi programı ve uygulamalar 

yazılı olarak verilebilir. Ameliyatla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, sorunun kaynağını ve çözümünü en iyi 

değerlendirecek kişi olduğundan, öncelikle ameliyatı yapan doktorla görüşülmelidir (ancak kliniğimizdeki tüm 

doktorlar da bu konuda size yarımcı olacaktır).  

Sigara, doku dolaşımını olumsuz etkileyerek oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda arttırmaktadır. 

Kesinlikle içilmemesi tavsiye edilir. 

Ameliyat izleri 6 ay ile 2 yıl süren bir olgunlaşma dönemi boyunca giderek soluklaşarak ten rengine yaklaşır. 

Ancak aşırı nedbe oluşmasına eğilimli kişilerde belirgin iz kalabilir. Ayrıca kitlenin yerleşim yerine göre, göz 

kapağı, burun kanadı, dudak gibi yüz estetik ünitelerinde bir miktar çekme-çekilme de (şekil bozukluğu) 

olabilir.  

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ RIZA: •Operasyon bölgesinde kendi bünyeme göre az ya da çok fazla iz 

kalabileceğini biliyorum. Yukarıda anlatılan bilgiler doğrultusunda bu işlemler sonucu işlem yapılan bölgelerde 

geçici veya kalıcı şekil bozuklukları olabileceğini anlıyorum. Burada yazılanları okudum ve anladım. 

Anlamadığım ve merak ettiğim konularda hekimimden ek açıklama istedim. 

•Hastalığım dışındaki yandaş hastalıklarım ile ilgili bana bilgi verildi. Bu yandaş hastalıklarımın ameliyat 

sırasında ya da ameliyat sonrasında bana oluşturabileceği olumsuzluklar ayrıntılı şekilde anlatıldı. 
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•Hastalığım ve planlanan girişim hakkında tarafıma yukarıdaki ayrıntılı bilgi verildi, olası komplikasyon ve 

riskler eksiksiz olarak anlatıldı. Bunlar geliştiği takdirde ameliyat dahil tedaviler gerekebileceği ancak bazı 

durumlarda tam şifaya ulaşılamayacağı bana bildirildi. Ameliyat sonrası patoloji raporumu takip etmem ve 

sonucu ile polikliniğe başvurmam konusunda bilgilendirildim. 

•Ameliyat anında önceden bilinmeyen bir patoloji saptandığında tamamen benim lehime olarak doktorlarıma 

operasyon stratejisini değiştirme ve uygulama izni veriyorum. 

•Yukarıda belirtilen girişimin ve girişim sırasında, tıbbi zorunluluk olarak gerekebilecek diğer ek girişimlerin 

uygulanmasını kabul ediyorum 

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan bu formu imzalıyorum: 

Hastanın Adı/Soyadı:…………………………..…….. Ġmza:……........................... Tarih:…………………… 

Hasta Yakınının Adı/Soyadı:…………………………    (Yakınlığı:…………………………………………..) 

*Hastanın yakını: Vesayeti altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne - baba, bunların bulunmadığı 

durumlarda birinci derece kanuni mirasçılar.  

Ġmza:……………………                        Tarih:……………………                           Saat:………….. 

□Bu işlemin yapılmasını reddediyorum. 

Yapılacak olan GENEL ANESTEZĠ ĠLE AXĠLLER MEME DOKUSU ÇIKARILMASI girişimini reddediyorum. 

Bu reddetmenin getireceği olası tıbbi sonuçlar hakkında bilgilendirildim. 

Hastanın Adı/Soyadı:…………………………..…….. Ġmza:……........................... Tarih:…………………… 

Yukarıda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni 

faydaları, girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan 

anestezi tipi ve anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar 

yapılmıştır. Hasta/hasta yakını, girişime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu 

imzalayarak onaylamıştır. 

 

Hekimin Adı/Soyadı:…………………………………. Unvanı-KaĢe-Ġmza:……..……………………… 

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

 

 

 

 

 

 


