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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 boĢluğu el yazınızla 

doldurun ve adınızı soyadınızı yazıp imzalayın. 

TANI VE ĠġLEM: Perianal bölgede oluşmuş olan absenin boşaltılması amaçlanmaktadır. Bunun için Anestezi 

sonrasında absenin üzerinden bir deri parçası çıkarılarak abse boşluğuna girilecek ve abse içeriği abse 

duvarlarıyla birlikte boşaltılacaktır. Deride açılan boşluk ameliyat sonrasında absenin tekrar toplanmasını 

engellemek için kapatılmayacak ve abse boşluğundan oluşan akıntı sonlandığında kendiliğinden iyileşecektir. 

ĠġLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR: Abse bir enfeksiyon hastalığıdır, bölgesel veya vücut genelini 

etkileyebilir. Bölgesel olarak ilerleyerek fornier gangreni gibi ciddi hastalıklara yol açabilir, veya vücutta 

yayılarak sepsis gibi yaygın ve çok tehlikeli enfeksiyonlara neden olabilir. Bu durumla ilgili oluşabilecek 

zararlardan korunmak için absenin boşaltılması gereklidir. Ayrıca absenin yetersiz drenajına bağlı olarak 

oluşabilecek fistül gibi ilave hastalıkların oluşumundan korunmak içinde ameliyat gereklidir. 

ĠġLEMĠN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARġILAġILABĠLECEK SONUÇLAR: Abse bölgesel 

olarak ilerleyerek fornier gangreni gibi ciddi hastalıklara yol açabilir, veya vücutta yayılarak sepsis gibi yaygın 

ve çok tehlikeli enfeksiyonlara neden olabilir.  Absenin boşaltılmaması kendiliğinden kontrolsüz olarak 

boşalmasıyla sonuçlanabilir. Bu sırada barsak ile oluşabilecek bir irtibat deri ile barsak arasında bir yol 

oluşmasına yol açabilir. Fistül olarak adlandırılan bu durumun tedavisi oldukça problemlidir, yeni ameliyatları 

gerektirir. 

ĠġLEMĠN ALTERNATĠFLERĠ: Bu işlemin alternatifi yoktur. 

ĠġLEMĠN TAHMĠNĠ SÜRESĠ: 30dk 

  ĠĢleminiz uzman öğretim üyeleri ve öğretim elemanları eĢliğinde yapılmaktadır. 

ĠġLEMĠN RĠSKLERĠ VE KOMPLĠKASYONLARI: 1. Her ameliyatta olduğu gibi genel anestezi 

uygulanan hastalarda genel anestezinin komplikasyonları olabilir. Ameliyat sırasında hastaya narkoz verilecek 

ve soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek solunumu oradan sağlanacaktır. Bu işlem sonrası tüpün çıkarılması 

gecikebilir ya da mümkün olmayabilir. Bu durumda hasta yoğun bakımda tedavi edilir. Yine anesteziye bağlı 

komplikasyonlar sonucu 1000 de 1’den daha düşük oranlarda ölüm riski söz konusu olabilir. Ameliyat spinal 

veya epidural anestezi ile, yani belden yapılan iğne ile yapıldığı takdirde yine çok düşük oranlarda başağrısı, 

kanama ve enfeksiyon ile ilgili problemler olabilir. Anestezi ile ilgili komplikasyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgi 

anestezi ekibinden alınacaktır ve bu konulardaki sorumluluk anestezi ekibine aittir. 

2. Ameliyat sırasında ve sonrasında derin ven sisteminde oluşabilecek pıhtılar oradan koparak akciğer 

embolilerine yol açabilirler. Bu ameliyatta emboli riski pratik olarak yok denecek düzeyde olduğu için herhangi 

bir ilaç ile önlem alınmayacaktır. 

3. Ameliyat sonrasında bağlanan damarlardan kanama gelişebilir ve tekrar ameliyata gerek duyulabilir. 

4. Ameliyatta makatı büzen kaslar zedelenebilir ve bu nedenle % 20 dolaylarında geçici (birkaç haftalık) hafif 

gaz ve/veya dışkı kaçırma, % 1-2 dolaylarında da kalıcı kaçırma riski söz konusu olabilir. 

5. Ameliyat bölgesindeki infeksiyon ilerleyebilir ve en kötü durumda yaygın Fournier kangrenine ve ölüme yol 

açabilir. Kolostomi veya ileostomi yapılması gerekebilir. Makat işlevleri kalıcı olarak kaybedilebilir. Bu riskler 

% 1’in çok altındadır. 

      6. Nadiren de olsa kanama, organ yetmezliği veya ölüm riski taşımaktadır. 
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BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAY: Hastalığım dışındaki yandaş hastalıklarım ile ilgili bana bilgi verildi. Bu 

yandaş hastalıklarımın ameliyat sırasında ya da ameliyat sonrasında bana oluşturabileceği olumsuzluklar 

ayrıntılı şekilde anlatıldı. 

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. 

Tedavim için uygulanacak olan tıbbi ve cerrahi işlemlerin tamamını kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama 

olmaksızın kabul ediyorum. 

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

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

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

□Bu işlemin yapılmasını reddediyorum. 

Yapılacak olan PERĠANAL APSE VE FĠSTÜL 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:…………. 

 


