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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. 

ĠġLEM HAKKINDA BĠLGĠ: 

Genel Bilgilendirme: Açık veya kapalı cerrahi yöntemler ile SADİ-S (halk arasında bilinen adıyla Tüp Mide 

olarak bilinen midenin cerrahi olarak küçültülerek bir tüp haline getirilmesi bununla birlikte midenin hemen 

çıkışında duodenum denilen bölümün kesilip kapatılıp, takiben ileum denen ince barsak kısmının alt 

bölümünün uygun bir mesafeden mide çıkışındaki duodenum ile ağızlaştırılması ameliyatı) ameliyatı hastanın 

sadece az yiyerek kilo verilmesini ve gıdanın ince barsaklarsa emiliminin azaltılmasını sağlayan cerrahi 

yöntem, hastanın diyet ve spor programına ilave edilerek kilo vermesine ve veya diyabet hastalığının konrol 

altına alınmasına yardımcı olabilir.  

Yapılacak ameliyat şematik olarak aşağıdadır. Bu operasyonlarda iki farklı mekanizma kullanılarak (AÇIK VE 

KAPALI YÖNTEM) hastanın etkili kilo vermesi / diyabetin kontrolü              sağlanmış olmaktadır. Bu 

operasyonlar karın ön duvarı kesilerek açık cerrahi yöntemler ile yapılabildiği gibi sadece 0.5-1,5cm çapında 

olan 5-6 delikten sokulan kamera ve cerrahi aletler eşliğinde karın içi karbondioksit gazı ile şişirilerek 

laparoskopik (kapalı) yöntem ile de uygulanabilmektedir. Karın cildindeki açıklıklar estetik olarak 

kapatılacaktır.  

Bu operasyondan sonra obezite ve diyabet tedavisinin esas çizgilerinde bir değişiklik olmayacaktır (özel 

beslenme planları, diyete devam edilmesi ve spor yaparak, uzun süre diyetisyenin gözetimi altında kalmak 

gibi).  Operasyondan sonra en az 3 hafta sıvı gıdalarla beslenme gereklidir. Daha sonra size verilecek özel diyet 

ve aralıklarla vücut fonksiyonlarının kontrolü desteğinde kilo verme prosedürü devam edecektir. Daha 

konudaki detaylı bilgiler tarafımdan size anlatılmıştır.  

Bu form ameliyat ve sonraki dönem hakkında detaylı bilgileri aldığınızı ve bu konudaki onamınızı içerir. 
Bilgilendirmede Kullanılan Resimler (1. Resim operasyon öncesi, 2. Sonrasıdır) 

                              

Ameliyat yöntemi bu şemadaki kullanılarak hastaya anlatılmıştır.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:T%C3%A9cnica_de_sadis_lineas_de_corte.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:T%C3%A9cnica_de_sadis_lineas_de_corte.svg
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TANI VE ĠġLEM: 

Tanı: Diyabet ve veya obezite 

Planlanan Tedavi: LAPAROSKOPİK/AÇIK SADİ-S AMELİYATI (TEK DELİKTEN YAPILAN 

DODENO- İLEAL PENCERE AÇILMASI İLE BİRLİKTE TÜP MİDE AMELİYATI YAPILMASI ) 

(SİNGLE ANASTOMOSİS DUODENO-İLEAL BYPASS WİTH SLEEVE GASTREKTOMİ) 

ĠĢlem: SADI-S NASIL UYGULANIR? Bütün obezite ve metabolik cerrahi yöntemler gibi sleeve gastrektomi 

ameliyatı da, tamamen laparoskopik dediğimiz kapalı yöntem ile uygulanmaktadır. Laparoskopik yöntemde 

karında açılan bir santimden küçük delikler ile bütün ameliyat gerçekleştirilir. Bunun için özel aletler kullanılır. 

Midenin istenilen kısmının kesilmesi ve dikilmesi işlemi bu iş için özel olarak tasarlanmış ve sadece sizin 

ameliyatınızda kullanılarak atılan özel cihazlar ile gerçekleştirilir. Bu cihazlar mide duvarınızı keserken 

birbirine özel dikişler ile yapıştırır. İlave olarak mide çıkışında duodenüm denilen ince barsak kısmı yaklaşık 4-

5 santim kadar serbestleştirilir. Bu kısmın aşağı kısmı stapler veya diğer malzemeler kullanılarak kesilir ve 

kapatılarak doudenum güdük haline getirilir. Mide taraşında kalan kapalı duodenum güdük ise, ince barsakların 

alt kısımlarından hastaya göre farklı olarak hesaplana bir alan ile stapler ve dikişler vasıtasıyla ağızlaştırılır.  

SADĠ-S Nasıl Etki Eder? 

Şişmanlığın cerrahi tedavisinde üç yol ile kilo kaybı sağlanır.  

- Birincisi yol:  yenilen yemeklerin miktarını azaltmayı hedefler. Bu tip ameliyatlarda mide hacmi küçültülür.  

- İkinci yol: Alınan gıdaların emilimini azaltmayı hedefler. Bu tip ameliyatlar değişik uzunluklarda ince 

barsağı gıda geçişine kapatır. Sleeve Gastrektomi sadece mide hacmini küçültmek üzere yapılan bir  

işlemdir. Mide uzunlamasına kesilerek bir kısmı çıkartılır. Kalan midenin hacmi küçülür. Midenin şekli ince 

bir muza benzer. Bu haliyle bir tüp gibi göründüğünden mide tüpü olarak da adlandırılır.  

- Üçüncü yol: İnce barsaktaki emilim yapacak kısım azaltıldığı için (Bypass), gerek bu yolla gerekse 

hormonal etkilerle hem kilo veriş sağlanır hem de diyabetin kontrolü sağlanabilir.  

ĠġLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR: Diyabet hastalığının kontrolünü alınması, kilo kaybının sağlanması 

ĠġLEMĠN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARġILAġILABĠLECEK SONUÇLAR: Aşırı kilo ve 

diyabetin komplikasyonlarıyla ölüme kadar yol açabilecek yandaş hastalıklarla karşılaşılabilir. 

ĠġLEMĠN ALTERNATĠFLERĠ: Klasik medikal tedaviler uygulanmaktadır ancak bu yöntem kadar etkin 

olmamaktadır. 

ĠġLEMĠN TAHMĠNĠ SÜRESĠ: 60-120 dk 

ĠġLEMĠN RĠSKLERĠ VE KOMPLĠKASYONLARI: 

Genel Komplikasyonlar 

 Genel anestezi (Narkoz) alan hastalarda artmış akciğer enfeksiyonu riski, akciğerin belli bölgelerinde 

sönmeler, çökmeler olabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir. 
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 Özellikle uzun süre hareketsiz kalan hastalarda, şişmanlık problemi olanlar ve kanın pıhtılaşma şansını 

arttıran ilaç kullananlarda ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ven trombozu veya 

DVT). Çok nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir. 

 Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya kalp yetmezliği 

 Merkezi sinir sistemi ile ilgili sorunlar ve Felç. 

 İşlemden kaynaklanabilen ölüm. 

 Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer 

komplikasyonları, pıhtılaşma. 

 Sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer 

komplikasyonları, pıhtılaşma. 

 Şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi önceden bilinen sistemik hastalığı olan hastalarda bu problemlere 

bağlı oluşabilecek ataklar ve problemler. 

 Laparoskopik olarak uygulanan operasyonlar sırasında karın içi basıncın artması sonucunda zemininde 

akciğer yetersizliği, kalp yetersizliği ve kalp ritim bozukluğu olan hastalarda bu teknikte operasyon 

sırasında kalbin yukarıya doğru itilmesine bağlı sorunların gelişmesi. 

 Diğer bilgiler 

 Major cerrahi sonrası ölüm 

 Karın içinde iltihabi birikim apse 

 Allerjik reaksiyonlar 

 Anestezi komplikasyonları 

 Kanama 

 Derin ven trombozu ve pulmoner emboli 

 Barsak tıkanıklığı 

 Açık cerrahiye dönüş 

 Depresyon 

 Yutma güçlüğü 

 Saç dökülmesi 

 Enfeksiyon 

 Perforasyon intestinal kaçak 

 Dalak yaralanması 

 İdrar yolu enfeksiyonu 

ĠĢleme Ait Komplikasyonlar 



 

 

GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ 

SADI-S (OBEZĠTE) AMELĠYATI HASTA 

BĠLGĠLENDĠRME VE RIZA BELGESĠ 

Doküman Kodu HD.RB.379 

Yayın Tarihi 08.08.2017 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           4 / 8 

 

- Ameliyat sırasında karın içinde veya kaslar ile cilt bölgesinde kanama olabilir ve kan birikimine bağlı 

hematom denilen kan pıhtısının toplanması gelişebilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan ürünleri 

verilmesi gerekebilir. Bunların da kendilerine has alerji, diğer komplikasyonlar ve ölüm riskleri mevcuttur. 

- Ameliyat sonrası karın içinde veya yarada iltihap gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da 

küçük cerrahi müdahaleler gerektirebilirler. 

- Ameliyat sırasında mide, pankreas, on iki parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi 

ve yolları, dalak, böbrek, mesane ve büyük damarlar gibi organ yaralanmaları olabilir ve bu yaralanmalar 

hayati tehlike taşıdığından ek müdahaleler gerektirebilir. 

- Laparoskopik (kapalı) olarak başlanan ameliyatlarda şartlar uygun değilse ve hastanın sağlığı için tehlike 

oluşacaksa açık cerrahiye geçilecektir. Bu olasılık % 1-5 dolaylarındadır. 

- Kesilen ve dikilen mide ve barsak duvarlarında kaçak ve dikiş açılmaları oluşabilir ve tekrar operasyon, 

uzun süreli hastanede yatış gereksinimi ve hatta hayati tehlike ile seyredebilir. Bu durum ilave ameliyatları 

veya girişimleri (stent gibi) gerektirebilir 

- Bu sorunların ortaya çıkmaması için gereken tüm önlemler alınacaktır ancak böyle bir durum varlığında 

daha sonra çok sayıda cerrahi müdahale gerekebilir ve en kötü durumda hasta kaybedilebilir. 

- Açık cerrahide operasyon yerinde uzun süreli akıntılar ve cildin altındaki yağ dokularının eriyip 

iyileşmemesi, ayrıca yaranın kısmen veya tamamen açılması sonucu erken yada geç dönemde fıtıklaşmalar 

gelişebilmektedir.  

- Laparoskopik (kapalı) ameliyatlardan sonra aletlerin giriş yerlerinde nadiren fıtıklar oluşabilir ve bunların 

onarımı için başka cerrahi müdahaleler gerekebilir. 

- Uzun vadede safra kesesi içinde taş oluşma riskinde artış olduğu bildirilmiştir.  

- Mide Dikiş Hattından Kaçak : Sleeve gastrektomi ameliyatında midenin bir kısmı çıkartılmaktadır. Geride 

kalan ve hacmi küçültülen midede bir dikiş hattı kalmaktadır. Bazı vakalarda bu dikiş hattından küçük 

kaçaklar olabilmektedir. Bu risk % 1'den düşüktür. Olan kaçakların da birçoğu fark edilmeden 

iyileşmektedir. Bazı durumlarda bu kaçaklara bağlı küçük apseler gelişebilir. Bu durumlarda da apsenin 

dışarıdan boşaltılması ve uygun antibiyotik tedavi ile sorun çözülmektedir. Nadir durumlarda tekrar 

ameliyat ile uygun tedavinin yapılması gerekebilmektedir. Mideden oluşabilecek bu kaçakların nedenleri 

hem cerrahi tekniğe hem de hastaya ait sorunlara bağlı olabilir. Bugün cerrahi olarak dikiş hattının güvenliği 

için çok çeşitli metodlar geliştirilmiş ve uygulanmaktadır. Bu metodlar her cerrah tarafından farklı farklı 

kullanılmaktadır. Hastaya ait olan nedenler daha çok obezitenin vücuda getirdiği yük nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır. Obezitenin kendisi bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilmektedir. Bu da cerrahi 

olarak yaratılan travmanın biraz daha uzun ve zor iyileşmesine neden olabilmektedir. 

- Ameliyatın SADİ kısmı için Duodeno-ileal anstomozda kaçak, anastomoz ayrılması, safra fistülü veya 

darlık olabilir. Bu durum hastanede yatış süresini uzatabilir, yeni ameliyatlara veya girişimlere yapılmasına 
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neden olabilir ve hatta tedaviye rağmen sepsis gibi nedenlerle komplikasyon ölüm ile sonuçlanabilir. Kaçak 

oranı % 1 civarındadır  

- Duodenum güdüğümde kaçak, dikiş hatlarında açılma ve safra fistülü oluşabilir. Bu komplikasyon da oran 

kabaca %1-2 dir. Bu komplikasyon hastanede yatış süresini uzatabilir, yeni ameliyatlara veya girişimlere 

yapılmasına neden olabilir ve hatta tedaviye rağmen sepsis gibi nedenlerle komplikasyon ölüm ile 

sonuçlanabilir. 

- Güdük ve anastomozda oluşabilecek komplikasyonlar bedeniyle yapılacak ameliyatlar sırasında SADİ-S 

ameliyatı diğer obezite ve diyabet ameliyatlarına çevirtilebilir. (Gastrik bypass gibi) 

Cerrahi Tedavi Sonrası Olası Sonuçlar: ġunları Bekliyoruz :    

 Sleeve gastrektomi ile bir tüp ya da muz şekline küçültülen midenizin hacmi azalır. Yemek porsiyonlarınız 

küçülür. Örneğin ameliyat öncesinde bir tabak çorba, 5-6 tane köfte, yanında pilav ya da makarna ve salata 

yerken ve ancak doyduğunuzu hissederken; ameliyattan sonra 4 kaşık çorba, bir tane köfte ile doymuş 

olursunuz. 

 Midenizin çıkartılan kısmından salgılanan açlık hormonu sleeve gastrektomi ameliyatından sonra %70-80 

azalır. Bu hormonun adı ghrelindir. Açlık hormonunun azaltılması sayesinde yemekler arasında daha az 

açlık hissedersiniz. Tokluk hissiniz daha uzun sürer. 

 Sleeve gastrektomi ile mideniz tüpleştirildiğinden dolayı, mideniz daha hızlı boşalır. Yenilen gıdaların 

mideden hızlı olarak ince barsağa geçmeleri, barsak hareketlerinizi de arttırabilir. Sleeve gastrektomi 

bağırsaklarınızda değişiklik yapmamasına rağmen, kısmen barsak hareketlerinin artmasına bağlı olarak 

gıdaların bir kısım fazla kalorileri emilmeden atılır. 

 Hastaların büyük bir kısmı değişik eskiden sevdikleri değişik yiyeceklere karşı eski isteklerini 

duymadıklarını ifade ederler. Hatta bazı yiyecekleri tadının kötüleşmesi nedeniyle yemek istemezler. Bu 

gibi yiyecekler arasında sıkça adı geçenler kahve, kola, bazı poğaça ve kurabiyelerdir. 

 Midenin çıkışa yakın olan kısmına Antrum adı verilir. Sleevegastrektomi (mide tüpleştirilmesi) sonunda 

midenin çıkış kısmı olan antrumun basıncı artar. Bu basınç artışı da antrumun gerilmesine ve açlık hissinin 

bastırılmasına neden olur.  

  Sleeve gastrektomi içeride yabancı cisim bırakmadığı için buna ait sorunlarla karşılaşılmaz. 

 Mide bandı gibi ayarlanma ihtiyacı duyulmaz. Sindirim sisteminin anatomisini değiştirmez. 

 Uzun dönemdeki tek yan etkisi, oran az olsa da, kısmen kilo alımıdır. 

 Sleeve Gastrektomi işleminde midenin en çok esneyerek mide hacmini büyüten kısmı alınır. Geride kalan 

mide kısmı çok fazla miktarda esnemez. Dolayısıyla aşırı yemek yemeyi engeller. 

 Midenin tüp haline getirilmesi, midenin gıdalara karşı direncini de arttırır. Aşırı büyük hacimde gıdaların 

geçişine izin vermez. Yediğiniz yemeklerdeki lokmalarınız küçülür. 
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 Midenin tüpleştirilmesi mideye giren gıdaların hızla mideden boşaltılmasını sağlar. Mide de uzun süre 

kalamayan gıdalar, mide hacmini büyütecek zamanı bulmadan mideyi terk ederler. 

 Mide tüpleştirilmesi ile ince barsağa gıdaların geçişi hızlanır. Bu hızlı geçiş ince barsaklarında hareketini 

uyarır. Sleeve Gastrektomi ince barsaklarda hiçbir değişiklik yapmamasına karşın, gıdalarla alınan 

kalorilerin aşırı emilimini de bu yolla engeller. 

 Pilor denilen kısmın daha aşağısından Duodenum çıkışı ve ince barsağın aşağı kısmı ağışlaştırıldığından 

gıda emilimi azalır. Ama pilor korunduğu için dumping sendromuna ve isallere ya az rastlanır veya 

rastlanmaz.  

Şeker emilimi azaldığı için insülinin etkisi artar, ihtiyaç azalır ve pankreasın insülin üretme gücü artar. Bu 

diyabetin kontrol edilmesi için avantaj sağlayacaktır. 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAY: 

•Güncel olarak yapılmakta olan tüm bariatrik ve metabolik cerrahi (kilo verme / azaltma için yapılan 

ameliyatlar ve/veya diyabet ameliyatları) teknikleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan çizimler 

ve resimleri inceledim.  

•Alternatif diğer ameliyatlar arasındaki farklılıklar, her bir ameliyatın diğerlerine karşı avantajları ve 

dezavantajları hakkında bilgi aldım.  

•Doktoruma yeme alışkanlıklarım ve tıbbi özgeçmişim hakkında bilgi verdim. Doktorum, yeme alışkanlıklarım, 

medikal özgeçmişim, zayıflama amaçlarım, hamilelik planlarım ve risk toleransımı göz önüne alarak bu farklı 

cerrahi tekniklerden şahsıma en uygun olanını seçmeme yardım etti.  

•Vermiş olduğum kararım hakkında doktorum profesyonel anlamda tavsiyelerde bulundu ve doktorumla 

birlikte, planladığımız yöntemin benim için en uygun olduğu hakkında fikir birliğine vardık. 

•Ameliyatın olası riskleri konusunda, risklerin nasıl çözülebileceği konusunda, hatta çözülememe ihtimallerini 

de içeren uzun bir konuşma yaptık. Konuşma sırasında aklıma gelen tüm soruları sordum ve sorulara verilen 

cevapları tümüyle anladım. Aklımda hiç soru kalmadı. Doktorum daha sonra aklıma gelebilecek sorular için de 

kendisinden tekrar bilgiler alabileceğini bildirdi.  

•Doktorum obezitenin ve diyabetin risklerini ve kilo vermek için ve veya diyabet için yapılan bu tür 

ameliyatların faydalarını açıkladı. Bununla birlikte, bu faydalardan yararlanacağım konusunun kesin olmadığını 

ve bu ameliyatın sonuçları hakkında kesin garanti verilmediğini anladım.  

•Ciddi şekilde fazla kilolarım olduğunun farkındayım. Doktorum açıkca, bu seviyedeki obezitenin/diyabetin 

sağlıksız olduğunu ve bilimsel çalışmalara göre bu seviyedeki obeziteye sahip kişilerde solunum hastalıkları, 

yüksek tansiyon, kalp hastalığı, yüksek kolesterol, felç, artrit, pıhtılaşma problemleri, kanser ve hatta ölüm gibi 

risklerin arttığını anlattı. 
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•Doktorum SADİ-S sonrası ameliyatın özelliğine özel riskleri ve diğer ameliyatlarda da olabilecek bazı riskler 

ve istenmeyen durumların bu ameliyat sırası ve sonrasında da olabileceğini açıkladı. Riskler bu rıza belgesi 

vasıtasıyla bana yazılı olarak da bildirildi.  

•Bu yazıların yazılı olduğu rıza belgesini bana ameliyattan 48 saat önce vererek incelememi ve uygun 

görüyorsam kendisine ameliyat için muvaffakat verecek şekilde imza atmamı söyledi. Eğer birlikte 

konuştuğumuz ve/veya bu rıza belgesinde yazan riskler konusunda anlamadığım veya kabul edemeyeceğim 

hususlar var ise rıza belgesini imzalamayacağımı da belirtti.  Yazıları tümüyle okudum ve anladım. Bana sözlü 

olarak anlatılan hususları, ameliyatı ve ameliyat sonrası süreci de anladım.  

•Bu ameliyat için verdiğim rıza belgesinin başarılı bir cerrahi girişimin, komplikasyonların olmamasının ve 

başarılı kilo vermenin garantisi olmadığını doktorum anlattı, biliyorum.  

•Operasyon sırasında gerek teknik nedenlerle gerekse tıbbi nedenlerle konsültan hekime ihtiyaç 

hissedilebileceği, bu durumda ameliyat yapılan hastaneldeki veya hastane dışından ilgili hekimi ameliyata davet 

edebileceğini biliyorum. Bu konuda hangi konsültan hekimin davet edileceğine karar vermek üzere ameliyatımı 

yapan hekimin karar vermesi konusunda yetki verdim. Ancak ameliyat öncesi, ameliyatta ve ameliyat sonrası  

dönemde hekim seçme hakkımı kullanmak amacıyla, gerek görüldüğünde ve uygun olduğunda ameliyatıma 

davet edilecek hekimi aşağıda bildireceğim. Ameliyatımı yapan hekimin, belirttiğim özel hekim/hekimlerin 

uygun olması halinde onları davet etmesini istememe rağmen, eğer uygun değil ise hekimin kendi iradesi ve 

deneyimi ile meslektaşlarından uygun olanı davet edeceğini biliyor ve buna onay veriyorum.  

•Davet edilen hekim ile ilgili hastaneye ayrıca ücret ödemeyeceğimi biliyorum. Davet edilen özel hekime de 

icazeti için ücret verilmeyeceğini, ancak davet edilen özel hekim için, daha sonra yapılabilecek girişimler, 

cerrahi destek, ameliyat sonrası erken kontroller, yaşam koçluğu, konsültasyonlar, danışmanlık, pansumanlar, 

ameliyat sonrası uzun dönem takipler gibi hususlarda kendisine yapılacak ödemelerin hastane ile bağlantılı 

olmadığını da biliyor ve 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 OBEZĠTE girişimini reddediyorum. Bu reddetmenin getireceği olası tıbbi sonuçlar hakkında 

bilgilendirildim. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


