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Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket 

TC Kimlik No: 

Protokol/Dosya No: Adı-

Soyadı: Doğum Tarihi: 

Cinsiyeti: 
 

Hekimin Adı-Soyadı: 

Ünvanı/Kaşesi: 

Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük organdır. Ağırlığı vücut ağırlığının %2' si 
kadardır. Karnınızın sağ üst tarafında, alt kaburgaların arkasında ve akciğerlerin aşağısındadır. Yediklerinizi 
vücudun kullanabileceği besin maddelerine çevirmek; kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri 
üretmek; demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolamak; vücudunuza zararlı olabilecek 

ilaç ve alkol gibi toksik maddeleri temizlemek gibi önemli görevleri olan karaciğerin yokluğu yaşam ile 
bağdaşmaz. Karaciğerin kendini birçok hastalıktan sonra yenileyebilecek dikkate değer bir kapasitesi vardır. Fakat 
bazı durumlarda karaciğer geri dönülmez bir biçimde zarar görür. Bu durum; kalıtsal anormallikler, aşırı alkol ve 
ilaç kullanımı, metabolik hastalıklar, kanser ya da hepatite neden olan bulaşıcı virüsler sonucunda olabilir. 
Karaciğerin sertleşerek küçülmesi ve üzerinde irili ufaklı şişliklerin oluşmasına siroz adı verilir. Siroz karaciğerin 
potansiyel olarak hayatı tehdit edebilecek hasarıdır. İlerlemiş vakalarda karaciğer dokusunun % 80-90'ı zarar görür 
ve yerini hasarlı doku alır. Karaciğer hayati işlevlerini yerine getiremez. Karaciğer sirozu; kanama, sarılık, karında 
su toplanması, enfeksiyon ve toksik atıkların 

birikmesi ile koma gibi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu aşamada hayat kurtarıcı tek seçenek hastalıklı 

karaciğerin alınıp yerine sağlıklı bir karaciğer nakletmektir. 
 

Düşünülen müdahalenin türü ve hedefi: Size doktorlar tarafından karaciğer nakli gerektiği söylendikten 

sonra önünüzde iki seçenek vardır. 
 

1- Kadavradan Karaciğer Nakli: 

Trafik kazası, beyin kanaması, beyin tümörü veya kalp krizi sonrası beyin ölümü gelişen kişilerin 
ailelerinin organlarını bağışlaması sonrası gerçekleşir. Bu durumda donörün tam karaciğeri ya da 
uygun şekilde bölünmüş parça karaciğer iki ayrı hastaya nakledilir. (Split karaciğer nakli) Organ veren 
hastanın herhangi bir bulaşıcı hastalık, kanser veya karaciğer hastalığına sahip olmaması gerekir. 
Uygun şekilde çıkartılan ve özel koruma sıvılarında korunan karaciğer ölen kişiden alındıktan sonra 
12 saat içinde takılmalıdır. 

2- Canlı Vericili Karaciğer Nakli: 
Karaciğer yetmezliği olan kişilerin akrabalarından ya da Etik Kurul Onayı almış akraba olmayan 
vericilerinden alınan parça karaciğer ile gerçekleştirilir. Nakil için vericinin tıbbi koşulları uygun 
olması 
gerekir. 

 

Son dönem karaciğer sirozu olup bir seneden daha az yaşam beklentisi olan tüm hastalar nakil için 
değerlendirilmelidir. Hastanın tüm kan ve radyolojik incelemeleri yapılıp gerekli branş hekimleri tarafından da 
değerlendirildikten sonra; transplant cerrahları, pediatrik ve erişkin gastroenterologlar, anestezi 
uzmanları, enfeksiyon uzmanları ve radyoloji uzmanlarından oluşan transplantasyon konseyi tarafından operasyon 
kararı alınır. 

Ameliyatın Kim Tarafından Yapılacağı/ Süresi::Kadavradan karaciğer nakli cerrahi tekniğinin esasları 30- 40 
yıl önceye dayanır. Cerrahi teknik geçen yıllar içinde iyice geliştirilmiş ve başarı oranları artmış, komplikasyonlar 
azalmıştır. Yine de oldukça zor bir ameliyat olup ortalama 6- 12 saat arası sürer. Hasta karaciğer tamamı ile 
çıkarılıp yerine sağlam karaciğer konulur. Basit gibi görünse de çok kanamalı geçebilen bu ameliyat için genellikle 
2 cerrah, 2 
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cerrahi asistanı, 2 hemşire ve 1 anestezi uzmanı ile 1 anestezi asistanı ve1 anestezi teknisyenleri gerekir. Hasta 
karaciğer dört ana kan damarından kesilir; karaciğerden bağırsaklara safra taşıyan ve safra kanalı olarak bilinen tüp 
bağırsaklardan ayrılır. Yeni karaciğer daha sonra yerine yerleştirilir ve ameliyatın tamamlanması için ana kan 
damarlarıyla safra kanalı yeniden bağlanır. 
Canlı vericili karaciğer nakli ameliyatında karaciğeri çıkaran ve karaciğeri takan iki ekip genellikle beraber ve aynı 

anda çalışır. Canlıdan alınan karaciğer parçası, alıcının karın ana toplardamarı (vena cava) korunarak çıkartılan 

hasta karaciğerinin yerine yerleştirilir. Cerrahi teknik olarak kadavradan yapılan karaciğer nakil ameliyatlarından 

çok daha zor bir tekniktir. Daha büyük ekip gerektirir. En az 2 cerrah, 4 cerrahi asistanı, 4 hemşire, 1 anestezi 

uzmanı, 2 anestezi asistanı, 2 anestezi teknisyeni ameliyat süresince çalışır. Ayrıca çok küçük olan atardamarın 

dikilmesi için mikro cerrahlar ve ameliyat boyunca yapılan ultrason incelemeleri için uzman radyologlar da 

gereklidir. Canlı vericili karaciğer nakli ameliyatı 8 -18 saat arası sürer. 

Alıcıların karınlarında (şeklinin benzerliğinden dolayı mersedes kesisi denilen) büyük bir ameliyat izi kalmaktadır. 

Müdahalenin alternatifleri: Karaciğer nakli son dönem karaciğer hastalıklarının şu an için bilinen tek tedavi 

yöntemidir. 

Müdahale edilmemesinin sonuçları: Son dönem karaciğer sirozu olup bir seneden daha az yaşam 
beklentisi olan tüm hastalar nakil için değerlendirilmelidir. Aksi takdirde hastalar kanama, koma, karında asit 
birikmesi gibi nedenlerle çok sık hastaneye başvuracak, hastaneye bağımlılıkları artacak ve yaşamlarını 
kaybedeceklerdir. 

Anestezi: Anestezi ve içerdiği riskler hakkında bilgi edinmek için 'Anestezi hakkında ' bilgilendirme sayfasına 
bakınız. Eğer herhangi bir endişeniz varsa anestezistiniz ile görüşebilirsiniz. Bilgilendirme sayfası size verilmemiş 
ise lütfen bir tane isteyiniz. 
 

Müdahalenin riskleri ve komplikasyonları: Ölüm riski %10 olan bir ameliyattır. Bu risk hastanın hastalığının 
çok ileri boyutlu olduğu durumlarda %20 -30'a çıkar. 

Karaciğer nakli ameliyatında karşılaşılan en erken komplikasyon kanamadır. Gerekli etkin ve zamanında yapılan 
müdahale ile kontrol altına alınabilse de nakil sonrası tekrar bir ameliyat gündeme gelebilir. 

Nakil sonrası takılan organın çalışmaması (primary non-function) çok sık karşılaşılan (%2- 10) bir durum 
olmamakla birlikte, tekrar nakil gerektiren çok acil yeni bir karaciğer bulunulmaması halinde 

ölümle sonuçlanan bir durumdur. 

Nakil ameliyatı sonrası dönemde gözlenen en ciddi komplikasyon karaciğer atardamarının tıkanmasıdır. 
(hepatik arter trombozu) Genellikle nakil ameliyatını takip eden ilk günlerde oluşur. Bu tıkanmış damarın 
açılabilmesi düşük oranda söz konusu olsa da tekrar nakil gerektirebilir. Çok acil yeni bir karaciğer 
bulunulmaması halinde ölümle sonuçlanabilir. Çocuk hastalara yapılan karaciğer nakillerinde görülme olasılığı 
daha yüksektir. (%5-10) 

Karaciğer toplardamarlarının tıkanması (portal ven trombozu) göreceli olarak daha seyrek görülmesine 
(%2'den az) rağmen tekrar ameliyat gerektirebilecek bir durumdur. 

Kalbe giden ana toplardamar darlığı (inferior vena cava darlığı) teknik nedenlere bağlı olarak gelişebilir, bu 
durumda stent uygulanabileceği gibi ameliyatta gerekebilir. 

Safra yolu komplikasyonları hastaların %30'unda görülmekte olup, bunlar safra kaçakları ve safra yolu 
darlıkları olarak karşımıza çıkar. Bu komplikasyonlarda stent uygulanabileceği gibi ameliyatta gerekebilir 

Yukarıda yazılı olanlar dışında ciddi cerrahi müdahalelerde görülebilecek her türlü komplikasyonlar ile 
karşılaşılabilir. Bazı acil komplikasyonların tanı ve tedavisinde hastane personeli gerekli işlemleri 

       hasta ve yakınlarından izin almadan yapabilir. 

Ameliyat genel anestezi ile yapıldığı için anesteziye ve kateterizasyona ait her türlü ciddi komplikasyonlar 
(pnömotoraks vb.) görülebilir. 
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Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınır ve akciğerlerinizin durumuna göre respiratöre (solunum makinesi) 

bağlanmış olabilirsiniz. Eğer her şey iyi giderse, solunum makinesi yavaş yavaş devreden çıkarılabilir. T-tüpünün 

yanı sıra, ameliyat sonrası dönemde karnınızda başka boşaltım tüpleri de olabilir. Bu tüpler karaciğerinizin 

etrafındaki sıvıları boşaltmakta kullanılır ve genellikle evinize Hastalar sıklıkla 3-5 gün yoğun bakımda kaldıktan 

sonra servise alınırlar ve bu arada yeni takılan karaciğerin reddini engellemek için bağışıklık sistemini baskılayan 

ve de olası enfeksiyonlara karşı vücudu korumaya yönelik ilaç tedavileri başlanır. Bu ilaçların doz ayarlaması ve 

hastanın genel durumunun toparlaması için 2-3 haftalık hastanede yatış süresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süre 

boyunca, yüksek ateş, ağrılar, sarılık, sıvı birikimi, ilaç yan etkileri ve azalan, artan karaciğer fonksiyonları gibi 

vücudun organı reddettiğine dair işaretler açısından izleneceksiniz. Bu ameliyat sonrası iyileşme dönemi, yoğun 

fiziksel ve zihinsel rehabilitasyonu kapsar ve bu dönemde göstereceğiniz çaba en kısa zamanda tekrar ayağa 

kalkmanızda etkili olacaktır. 
 

Ameliyat sonrası sizden nefes ve öksürme egzersizleri yapmanız istenecek. Ameliyat 3- 5 gün sonrasında yataktan 
kalkıp yardım ile yürütüleceksiniz. Yürümenin iyileşme sürecinde önemi büyüktür. Olabildiğince çabuk 
ayaklanabilmek, ameliyat sonrası gelişebilecek birçok komplikasyon (kanın pıhtı atması, zatürree, kas erimesi gibi) 
riskini azaltmaktadır. 

Ameliyattan sonra bağırsaklarınız çalışmaya başlar başlamaz yiyip içebilirsiniz. Eğer gaz çıkışınız sağlanmışsa su 
yudumlamanızda herhangi bir sakınca yoktur. Su yudumlarken yanında bulantı veya kusma eşlik etmiyorsa, sıvıları 
ve yumuşak gıdaları tüketebilirsiniz. Sonrasında da normal gıda alımına başlayabilirsiniz. 
 
Küçük yara yeri enfeksiyonları ve bazı gastrointestinal rahatsızlıklar (kabızlık, sindirim güçlüğü, bulantı) en çok 
rastlanan komplikasyonlardır. Bu komplikasyonlar birkaç hafta içinde düzelmektedir. 
 

Red (Rejeksiyon) transplantasyon ameliyatı sonrası oluşabilecek önemli bir komplikasyon olup, ilk haftalar içinde 

birçok hastada en az bir bazen de birkaç kez red atağı görülebilmektedir. Sıklıkla karaciğer fonksiyon 
testlerindeki bozukluklar ile anlaşılır, genellikle karaciğer biyopsisiyle doğrulanır. Yeni ve güçlü immunsupresif 
(Bağışıklığı Baskılayıcı) ilaçlarla artık önlenemeyen red olayları pek yaşanmamaktadır. Hastanede geçen sürede 
red 
zamanında tespit edilip tedavi edilebilmektedir ancak taburcu olduktan sonraki dönemde hastaların ilaçlarını 
düzenli kullanıp, kontrollerini aksatmamaları gerekmektedir. Tüm organ nakli olan hastalarda olduğu gibi, 
karaciğer nakli yapılan hastalar da ömür boyu bağışıklık sistemini baskı altında tutmak için ilaç kullanırlar. Bu 
başarının temel şartıdır. Eğer ilaç kullanılmaz veya düzensiz keyfi bir kullanım söz konusu olur ise, bağışıklık 
sistemi hemen bu 
yabancı organa karşı savaş başlatır ve hastane kontrollerinin aksatılması reddin zamanında tespit ve tedavi 
edilmesini engelleyeceğinden organın ve belki de hayatın kaybı ile sonuçlanabilir. 

 

Organ reddini engellemek için bağışıklık sisteminizi baskılamak gereklidir. Fakat bu aynı zamanda vücudunuzun 

enfeksiyonla savaşma gücünü de zayıflatır. Ameliyat sonrası ilk dönemde enfeksiyona yatkınlık yüksek 

olduğundan gerek yoğun bakım ve gerekse serviste hasta için mümkün olduğunca temiz koşullar sağlanmakta, 

sağlık ekibi müdahalelerde temizliğe çok dikkat etmekte ve ziyaretçi, refakatçi kısıtlamasına   gidilmektedir.   

Enfeksiyon   sepsise   neden   olarak   ölümle   sonuçlanabilecek   bir komplikasyondur Organ reddini engellemek 

için bağışıklık sisteminizi baskılamaya yönelik verilen ve yaşam boyu kullanmanız gereken ilaçların kısa ve uzun 

vadede diyabet, hipertansiyon, kanser, ellerde-ayaklarda uyuşukluk, karıncalanma, el titremesi gibi nörolojik 

komplikasyonlar, depresyon, uyku bozuklukları, tüylenme, baş ağrısı, sivilcelenme, kolesterol ve trigliserid 

düzeylerinin artması, ishal gibi yan etkiler görülebilmektedir. Bu yan etkiler listesi oldukça ürkütücü gözükse de 

hepsinin sizde oluşacağı anlamına gelmez. 
 

Ameliyat sonrası dönemde başlangıçta 10-15 günde bir, sonrasında ayda bir olmak üzere yapılacak 
takiplerinizde tespit edilecek olan yan etkilere yönelik tedaviniz planlanacaktır. Bu nedenle taburcu olduktan 
sonra ilaçlarınızı çok düzenli kullanmanız, kontrollere düzenli gelmeniz ve doktorlarınızla iletişim 

halinde olmanız çok önemlidir. Taburcu olurken bundan sonraki yaşamınızda dikkat etmeniz gereken 
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temizlik, ilaç kullanımı, beslenme, egzersiz, cinsel faaliyetleriniz, üreme gibi pek çok konuda 
bilgilendirileceksiniz. 

       Başarıya yönelik bir garantinin bulunmadığının belirtilmesi: Karaciğer nakli ameliyatlarında % 80'nin 

üzerinde başarı sağlanabilmekte, hastalar normal yaşantılarına dönebilmektedirler. Ancak hastanın 

ameliyata alınırken genel durumunun kötü olması ameliyat başarısını olumsuz etkilemektedir. 

Karaciğer naklinin temel amacı, faydası:  kişiyi normal, aktif, üretken hayatına geri çevirmektir. İnsanlar 
işlerine, okullarına dönebilirler. Karaciğer nakli sonrası hamilelik ve doğum mümkündür. 

 
       Rızayı Alan Hekim Adı-Soyadı: Ġmza: 

      Müdahaleyi Yapacak Hekim Adı-Soyadı: Ġmza: 

 

Sormak istediğiniz başka şeyler varsa sorun. Ne zaman isterseniz, hatta bu formu imzaladıktan sonra bile fikrinizi 

değiştirme hakkınız vardır. 
 

''Bilgilendirilmiş Onay Formu''nun ne anlama geldiğini biliyorum. 

      Yukarıda yazılanları okudum, anladım. Tüm sorularıma yanıt aldım. Yapılacak ameliyat ve ameliyat 
sonrası karşılaşabileceğim olumsuzlukları, kullanılacak ilaçların yan etkilerini biliyorum. Ameliyatın 
tehlikesini anladım. Olabilecek her türlü problem için bilgilendirildim. 

 

       Bu formda belirtilenler dışındaki herhangi bir işlemin, yalnızca hayatımı kurtarmak ya da sağlığıma 
gelebilecek ciddi bir zararı önlemek için gerekli olduğunda uygulanacağını anlıyorum. 

 

      Mevcut karaciğer hastalığım nedeniyle yapılacak KARACĠĞER NAKLĠ ameliyatını tüm riskleri ile 
birlikte KABUL EDĠYORUM. 

     Hastanın Adı-Soyadı: Ġmza: 

 

Hastam    ..................................................................................... mevcut   karaciğer   hastalığı   nedeniyle 

yapılacak KARACĠĞER NAKLĠ ameliyatını tüm riskleri ile birlikte KABUL EDĠYORUM. 

     Hasta Yakını Adı-Soyadı: Ġmza: 

     Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket 
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Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğerinizin bir parçasını bağışlamaya karar verdiğinizde öncelikle sizin 

sağlığınızın zarar görmemesi için çok ayrıntılı incelemeler yapılacaktır. Bu incelemeler sırasında size zarar 

verebilecek en ufak bir şüphe duyulursa organ bağışınız kabul edilmeyecek, durum size ve yakınınıza 

bildirilecektir. Bundan sonra yapılması gereken yeni bir gönüllü donör (verici) bulunması 

olacaktır. 

Canlı vericili karaciğer naklinde gönüllü kişide yapılan tüm testler kişinin karaciğerinin parçasını 
vermesinde bir sakınca olmadığını göstermesi gerekir. Bu testler iki yöndedir: 

Birincisi; Organ bağışlayan kişinin herhangi bir zarar görmemesi için tüm sistemlere yapılan incelemeler. 

Kalp, akciğer, sindirim sistemi gibi tüm organlar ve ruhsal durum. 

Ġkincisi; Karaciğere yönelik incelemeler. Bu incelemeler içinde karaciğerin haritası diyebileceğimiz tüm 

yapısal özelliklerine, atardamar, toplardamar ve safra yollarına bakılır. 

Eğer tüm incelemeler uygunsa gönüllü kişinin organ bağışlamasında bir sakınca olmadığına karar verilir. 

Düşünülen müdahalenin türü ve hedefi: Küçük çocuk hastalar için genellikle vericinin karaciğerinin sol 

yan kısmını, erişkin ya da büyük hastalar için vericinin karaciğerinin sağ yarısını almak gerekir. 

Ameliyatın Kim Tarafından Yapılacağı: Canlı vericili karaciğer nakli ameliyatında karaciğeri çıkaran ve 
karaciğeri takan iki ekip genellikle beraber ve aynı anda çalışır. Canlıdan alınan karaciğer parçası, alıcının karın 
ana toplardamarı (venacava) korunarak çıkartılan hasta karaciğerinin yerine yerleştirilir. Cerrahi teknik olarak 
kadavradan yapılan karaciğer nakil ameliyatlarından çok daha zor bir tekniktir. Daha büyük ekip gerektirir. En az 
2 cerrah, 4 cerrahi asistanı, 4 hemşire, 1 anestezi uzmanı, 2 anestezi asistanı, 2 anestezi teknisyeni ameliyat 
süresince çalışır. Ayrıca çok küçük olan atardamarın dikilmesi için mikro cerrahlar ve ameliyat boyunca yapılan 
ultrason incelemeleri için uzman radyologlar da gereklidir. Canlı vericili karaciğer nakli ameliyatı 8 -18 saat arası 
sürer. Verici ameliyatı süresi ortalama 6 saattir. Vericilerin karınlarında (şeklinin benzerliğinden dolayı mersedes 
kesisi denilen ) büyük bir ameliyat izi kalmaktadır. 

Canlı vericili karaciğer naklinde verici karaciğerin % 30 -% 70 arasında bir bölümü çıkartılır. Karaciğer 
sağ lob ve sol lob olarak ikiye ayrılır. Karaciğerin anatomik olarak bu şekilde ikiye ayrılmış olması, fonksiyon 
olarak birbirinden özgür çalışabilen iki ayrı karaciğer parçası elde etmemizi sağlamaktadır. Sağ 

lob karaciğerin ortalama % 60-70'ini sol lob ise karaciğerin ortalama % 30-40'ını oluşturmaktadır. Nakil 

ameliyatında vericinin safra kesesi de alınmaktadır. 
 
 

Vericilerin hastanede kalış süresi ortalama 7-10 gündür. Ameliyat sonrası verici bir geceliğine cerrahi 
yoğun bakım ünitesinde tutulur. Burada vericiye yakın takip yapılır. Ertesi gün anestezinin etkileri tamamen 
geçtikten ve her şey stabil olduktan sonra kanaması veya herhangi bir komplikasyonu yoksa 

servise çıkartılır. İlaç veya dışarıdan sıvı verebilmek amacı ile 1 veya 2 adet damar yolunuz olabilir. Ayrıca 

böbrek fonksiyonlarını takip edebilmek için mesanenize bir sonda yerleştirilecek. Karnınıza 1 adet drenaj tüpü 

yerleştirilir. Damar yolu, idrar sondası 3- 4 gün içerisinde çıkarılır. Karnınızdaki drenaj tüpü 6- 7 gün 

içinde çıkarılır. 

Karaciğer, vücuttaki diğer bütün organlardan farklı olarak tekrar yenilenme ve büyüme özelliğine sahip olduğu 

için canlı vericiden karaciğer naklini mümkün kılar. Karaciğerin kendini yenilemesi hemen başlar (İlk 2 haftada 

en yoğun yenilenme gerçekleşir 3 ay sonunda karaciğer eski veya eskisine yakın bir boyuta ulaşır) ve 1 seneye 

kadar sürer. Bu yüzden cerrahlar vericiden karaciğerin bir parçasını çıkardıklarında vericide kalan parça ve alıcıya 

konulan parça hızlı bir şekilde orijinal boyutlarına geri gelmektedir. 
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Anestezi: Anestezi ve içerdiği riskler hakkında bilgi edinmek için 'Anestezi hakkında ' bilgilendirme 
sayfasına bakınız. Eğer herhangi bir endişeniz varsa anestezistiniz ile görüşebilirsiniz. Bilgilendirme sayfası size 
verilmemiş ise lütfen bir tane isteyiniz. 

 

     Müdahalenin riskleri ve komplikasyonları: Düşükte olsa ölüm riski olan bir ameliyattır. 

      Ameliyat sonrası kısa ve uzun dönemde değişik problemler gelişebilir; bunlar safra yollarına ait darlıklar, safra 
kaçakları, karın içi apseler, atar damar ve portal damar darlıkları veya tam tıkanıklıkları, karın içine olan 
kanamalar gibi önemli komplikasyonlardır. 

Verici ameliyatından sonra değişik komplikasyonlar sonucunda tekrar ameliyat gerekebilir. 

      Bir daha karaciğer vericisi olmak mümkün değildir. Örneğin kardeşine karaciğerinin bir kısmını veren 
kişi daha sonra kendi çocuğunun ihtiyacı olursa veremez. 

Yukarıda yazılı olanlar dışında ciddi cerrahi müdahalelerde görülebilecek her türlü komplikasyonlar ile 
       karşılaşılabilir. Bazı acil komplikasyonların tanı ve tedavisinde hastane personeli gerekli işlemleri hasta ve 

yakınlarından izin almadan yapabilir. 

      Ameliyat genel anestezi ile yapıldığı için anesteziye ve kateterizasyona ait her türlü ciddi komplikasyonlar 

(pnömotoraks vb.) görülebilir. 

Küçük yara yeri enfeksiyonları ve bazı gastrointestinal rahatsızlıklar (kabızlık, sindirim güçlüğü, bulantı) en çok 
rastlanan komplikasyonlardır. Bu komplikasyonlar birkaç hafta içinde düzelmektedir. 
 
 
Vericilerin karınlarında (şeklinin benzerliğinden dolayı mersedes kesisi denilen ) büyük bir ameliyat izi 
kalmaktadır. Karın cildindeki bu tarz büyük kesilerin varlığında, bu kişilerin ağır bir yük kaldırması 
durumunda fıtıklaşma olma riski her zaman mevcuttur. Karın cildinde böyle büyük ameliyat izinin kalması 
özellikle genç bayanlar için kozmetik açıdan ileriki yaşamlarında sıkıntı kaynağı olabilmektedir. Çoğu 
vakada kesi çabuk iyileşmektedir ve gittikçe küçülmektedir. Ancak her zaman görünür olacaktır. Eğer yara 
yeriniz enfekte olursa bu durumda daha geniş ve görünür bir yaranız olabilir. 
 

Ameliyat sonrası sizden nefes ve öksürme egzersizleri yapmanız istenecek. Ameliyattan 24-48 saat 
sonrasında yataktan kalkıp yardım ile yürütüleceksiniz. Yürümenin iyileşme sürecinde önemi büyüktür. 
Olabildiğince çabuk ayaklanabilmek, ameliyat sonrası gelişebilecek birçok komplikasyon (kanın pıhtı 

atması, zatürree, kas erimesi gibi) riskini azaltmaktadır. 
 

Ameliyattan sonra bağırsaklarınız çalışmaya başlar başlamaz yiyip içebilirsiniz. Eğer gaz çıkışınız sağlanmışsa su 
yudumlamanızda herhangi bir sakınca yoktur. Su yudumlarken yanında bulantı veya kusma eşlik etmiyorsa, 
sıvıları ve yumuşak gıdaları tüketebilirsiniz. İki gün içersinde de normal gıda alımına başlayabilirsiniz. Bazen 
vericiler yeme alışkanlıklarına bu kadar hızlı dönemeyebilirler; ne kadar 

az ağrı kesici kullanılırsa bağırsaklar o kadar çabuk toparlanır. 
 
İlk 6 hafta, karın duvarınız iyileşene kadar özellikle ağır kaldırmamaya özen göstermelisiniz. 5 kg'dan fazlasını 
kaldırmayın. 6-8 hafta sonra kendinizi iyi hissediyorsanız ve herhangi bir komplikasyonunuz 
yoksa günlük normal aktivitenize dönebilirsiniz. Bunlara koşu, yüzme, aerobik, bisiklet gibi sporlarda dahildir. 
Karın egzersizlerinde çok dikkatli olmalısınız. Yavaşça başlayıp birkaç tekrar egzersizi ile gücünüzü ve 
dayanıklılığınızı arttırmalısınız. Birkaç hafta, gücünüzü geri kazanana kadar büyük olasılıkla cinsel hayatınıza 
geri dönmek istemeyeceksiniz. Bu konuda asıl önemli olan sizin sıkıntı ve güç olarak 

nasıl hissettiğinizdir. Ameliyattan sonra en az 6 ay hamile kalmamanızı öneririz. Varsa doğum kontrol ve 

hormon replasman tedavisine ameliyattan sonra en az 3 ay sonra başlanması tavsiye edilir. 

Alıcı için karaciğer nakli sonrası yaşam süresi 1 yıllık % 80 civarındadır. 1 yılı geçen hastaların ancak % 10'u 
hayatının ileri döneminde karaciğerini kaybeder, diğerleri normal yaşamlarını sürdürürler. Karaciğeri 
bağışladığınız hastanın ileriki yaşamında hastalığın tekrarı yeni bir virüs ile enfeksiyonu organ reddi veya 
kullanılan bağışıklığı baskılayıcı (immünsüpresif ) ilaçların etkisiyle oluşabilecek ciddi enfeksiyonlar hastanın 
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kaybedilmesine yol açabilir. Böyle bir durumda hem siz organınızı bağışlamış hemde hastanızı kaybetmiş 
olabilirsiniz. 
 

  Rızayı Alan Hekim Adı-Soyadı: Ġmza: 

 Müdehaleyi Yapacak Hekim Adı-Soyadı: Ġmza: 

Sormak istediğiniz başka şeyler varsa sorun. Ne zaman isterseniz, hatta bu formu imzaladıktan sonra bile fikrinizi 

değiştirme hakkınız vardır. 
 

''Bilgilendirilmiş Onay Formu''nun ne anlama geldiğini biliyorum. 

Verici ameliyatı bütün hesaplamalar ve incelemelere rağmen teknik problemler nedeni ile karaciğer 

alınmadan sonlandırılabilir. 

Eğer böyle bir ameliyatı kabul etmeme konusunda en küçük bir şüpheniz varsa, işlemler ne 
aşamada olursa olsun vazgeçme hakkınız vardır ve kimse size herhangi bir zorlamada bulunmayacaktır. 
 

Verici ameliyat başlayana kadar vazgeçme hakkına sahiptir. 

 
 

Yukarıda yazılanları okudum, anladım. Tüm sorularıma yanıt aldım. Yapılacak ameliyat ve ameliyat 
sonrası karşılaşabileceğim olumsuzlukları, kullanılacak ilaçların yan etkilerini biliyorum. 
Ameliyatın tehlikesini anladım. Olabilecek her türlü problem için bilgilendirildim. 
 
 
Bu formda belirtilenler dışındaki herhangi bir işlemin, yalnızca hayatımı kurtarmak ya da sağlığıma 
gelebilecek ciddi bir zararı önlemek için gerekli olduğunda uygulanacağını anlıyorum. 
 

    VERĠCĠ: 

 

Hastam ........................................................................... 'a karaciğer nakli amacıyla, KARACĠĞERĠMĠN SAĞ/ 
SOL LOBUNUN ÇIKARILMASI VE NAKLĠ ameliyatının taşıdığı tüm riskleri bilerek ve hiçbir baskı altında 
kalmadan isteyerek kabul ediyorum. 

       Adı-Soyadı ĠMZA 

 

 

 


