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Bu formun amacı, sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilinçlendirerek alınacak karara katılımınızı 
sağlamaktır. 
Bu form, çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte 
bütün tedavi şekillerinin risklerini içeren bir belge olarak düşünülmemelidir. Kişisel sağlık durumunuza 
bağlı olarak, hekiminiz size farklı ya da ek bilgi verebilir. 
Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak 
uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan 
durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman onamı geri alabilirsiniz. 
Ameliyatınız öğretim üyeleri ve asistan doktorlar tarafından gerçekleştirilecektir. 
Hastalık Hakkında Bilgi 
Dizde kemikleri bir arada tutan dört adet kuvvetli bağ vardır. Bunlardan ikisi yanlarda, ön ve arka 
çapraz bağlar ise eklemin ortasında yer alır ve diz için en büyük bağlardan biridir. Kaval kemiğinin 
(tibianın) uyluk kemiğine (femura) göre öne doğru kaymasını sınırlandırarak ve dizin rotasyonel 
(döngüsel) hareketlerini kısıtlayarak dizin stabilitesinde (sağlamlığında) rol oynar, eklemdeki streslerin 
azalmasını sağlar. 

Hasarın şiddetine göre 1., 2., 3. derece olarak adlandırılır: 

•  1. Derece: Bağlarda minimal hasarla birlikte ağrı olur. 

•  2. Derece: Daha fazla bağ hasarı ve hafif eklem gevşekliği olur. 

•  3. Derece: Bağ tamamen yırtılmış ve eklem gevşek ya da sabitliğini kaybetmiştir. 

Operasyonun Tercih Edildiği Durumlar 

•  Diz aşırı gevşek ve günlük akdvite ya da sportif aktiviteler esnasında boşalma oluyorsa 

•  Kişi sporcu ise diz gevşek ve spor esnasında çıkma-kayma oluyorsa 

•  Kişi genç ise ve spor yapmaktan vazgeçmiyorsa 

 Daha sonraki bir diz yaralanmasından korunmak için (menisküs yaralanması, kireçlenme ya da 

ilerleyici kıkırdak yıpranması)  

Ameliyatın Süresi:1-3 saat 

Ameliyatın Faydası:Dizin mekanik olarak  stabilitiseni artırak var olan güvensizlik öne kayma 

şikayetlerinin iyileştrilmeisne yönelik yapılmaktadır  

Alternatifler: 

Açık yöntemle yapılan ön çapraz bağ tamiri ameliyatı. Her türlü riski ve oluşabilecek diğer eklem 

hasarlanmalarını göze alarak ameliyat olmamak. Uygun bir fizik tedavi almak. 
Girişim Uygulanmazsa Karşılaşılabilecek Sonuçlar:Diz de öne doğru kayma güvensizlik hissi eklem 
içi kıkırdak zedelenmesine ve diğer bağ menisküs yapılarının zedelenmesine zemin oluşturması  
Uygulanacak Girişim 
Kemik-Tendon-Kemik Greftler: Diz önünden alt alta her biri yaklaşık iki santimlik iki kesi vasıtasıyla 
alınır. Kaval (tibianın) ve uyluk (femura) kemikleri içerisine greftin ucundaki kemik parçaların 
girebileceği tüneller açılır. Greft yerleştirildikten sonra titanyum, çelik ya da emilebilir vida, çivi veya 
staple ile sabitlenir. 
•  Avantajları: Fıksasyon çok kuvvetlidir. Yeniden yapılandırılan ön çapraz bağ orjinali kadar ya da daha 
kuvvetlidir. 
•  Dezavantajları: Diz önü ağrısı olabilir. Yere diz çökerek çalışanlarda sorun uzun sürelidir. Patellar 
(diz kapağı), tendon greftin alınmasına bağlı zayıflar. 
Hemstring Grefti: Hastanın kendi semitendinozus ve grasilis tendonları dizin iç tarafından alınır. 
Özellikle büyüme plağı açık genç hastalarda daha çok tercih edilen bir yöntemdir. 
•  Avantajları: Tendonların alındığı kesi diz önünden uzak olduğu için diz önü ağrısı olmaz. Patellar 
tendon sağlam kalır. 
•  Dezavantajları: Kemik-tendon iyileşme hızı, kemik-kemik iyileşme hızına göre daha yavaştır ve daha 
uzun süre alır. Hemstring tendonlarında yaklaşık %101uk bir kuvvet kaybı olur; ancak bu hasta 
tarafından fark edilebilecek bir zayıflık oluşturmaz. 
Allogreft: Kadavradan alınan patellar tendon, hemstring tendonu ya da aşil tendonu kullanılabilir. 
Fiksasycn için benzer malzemeler kullanılır. 
•  Avantajları: Greft alınmadığı için alınmaya bağlı riskler ve komplikasyon olmaz. Ameliyat süresi 
daha kısadır. 



 

ÖN ÇAPRAZ BAĞ AMELĠYATI 

HASTA BĠLGĠLENDĠRME VE RIZA 

BELGESĠ 

Doküman Kodu HD.RB.437 

Yayın Tarihi 13.02.2019 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa Numarası        2 / 3 

 

 

•  Dezavantajları: Çok düşük de olsa enfeksiyon bulaşma riski vardır. Allcgreftler işlemden geçirildikten 
sonra boyları kısalır. Eğer ameliyat sırasında yeterince uzatılmazsa ameliyat sonrasında gevşeme 
problemi ile karşılaşılabilir. 

Ortaya Çıkabilecek Riskler ve Komplikasyonlar 
•  Cerrahi işlem sırasında kanama olmaması için uyluğa sarılan turnikenin (tansiyon aletindeki kola 
sanlan ve hava ile şişirilen manşete çok benzer) sıkmasına bağlı, uygulanan bölgedeki kas ve sinirlerin 
baskısı sonucunda uyuşukluk ve kuvvet kayıpları görülebilir. Bu durum kalıcı ya da geçici olabilir. 
•  Ameliyat olunan bacağın kalınlığı, diğerine göre daha ince olabilir. 
•  Turnikenin uygulandığı bölgedeki ciltte hasar, cilt ölümleri (nekroz) gelişebilir. Bunlar pansuman 
tedavisi, ilave ameliyatlar ve deri greftlemesi (nakli) gerektirebilir. 
•  Bacaktaki toplar damarlarda pıhtı oluşabilir. Diz ile ilgili her ameliyattan sonra görülme riski vardır. 
Bacakta şişme, ısı artışı ve ağrıya yol açar. Erken harekete başlama, riski önemli ölçüde azaltır. 
•  Greftin (konan çapraz bağın) tekrar kopması söz konusu olabilir. Bu durum ilave ameliyat 
gerektirebilir. 
•  Kemikte açılan tünellerin yeri uygun değilse yeni yerleştirilen greft, hareketler sırasında eklem 
içerisinde sıkışabilir. Sıklıkla dizin tam olarak açılmasına engel olur. Bu problem nadiren fizik 
tedaviden fayda görmekle birlikte genelde yeni ameliyat gerektirir. 
•  Diz enfeksiyonları gelişebilir ki bu greftin (konan çapraz bağın) ameliyatla yıkanmasını ya da 
tamamen çıkartılmasını gerektirebilir ve hareket kaybı ile sonuçlanan eklem sertliklerine yol açabilir. 
Riski çok düşük oimakla birlikte önemli bir komplikasyondur. 
•  Nadiren cerrahi materyallere bağlı olarak sinovyal (eklem sıvısına ilişkin) alerjik reaksiyonlar 
görülebilir. 
•  Akciğer embolisi, damar ya da sinir yaralanması gelişebilir. 
•  Yapılan ameliyata rağmen dizde ameliyattan önceki bulgular devam edebilir. 
•  Nadir olmakla birlikte diz içerisindeki yapışıklıklara bağlı eklem sertliği ortaya çıkabilir. Bunu 
engellemek için ameliyat sonrasında erken ve yoğun hareket programı önemlidir. Ameliyat 
yaralanmadan sonra çok kısa süre içerisinde yapılmışsa eklem sertliği gelişme riski artar. 
•  Cerrahi işlem sonrası ağrının daha da artmasıyla sonuçlanan anormal bir ağrı gelişebilir. 
•  Ameliyat yarasına bağlı bölgesel duyu ve renk değişiklikleri görülebilir. 
•  Yara iyileşmesi anormal olabilir. İyileşme dokusu (scar-nedbe) kalın ve kırmızımsı-morumsu olabilir. 
•  Şişman (obez) ve sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu, kalp, karaciğer 
komplikasyonu ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır. 

Tanı __________________________________________________________________________  
Yapılacak tedavi/işlem ____________________________________________________________  
Uygunsa taraf/seviye bilgisi □ Sağ □ Sol □ İki taraflı Seviye ______________________________  
Yapılacak olan tedavinin amacı, süresi, yararları, başarı şansı, iyileşme süreci, olası risk ve 
komplikasyonları, alternatif yöntemleri ve tedaviyi kabul etmeme durumunda karşı karşıya 
kalabileceğiniz durumlar hakkında bilgi sahibi olmak istemiyorsanız el yazınız ile belirtiniz. 
Hekimim hastalığım hakkında bilgi verdi; nasıl bir tedavi yapılacağını, amacını, süresini, yararlarını, 
başarı şansını, mevcut durumu iyileştirme garantisi olmayabileceğini, iyileşme sürecini, olası risk ve 
komplikasyonları, alternatif yöntemleri, tedaviyi kabul etmemem durumunda karşı karşıya 
kalabileceğim durumları, gerekli görülmesi halinde ek bir ameliyat/girişim/uygulama yapılabileceğini 
açıkladı. Bu konulara ilişkin tüm sorularımı yanıtladı. 
Hekimimin yetkisi, gözlemi ve yönetimi altında, yukarıda açıklanan uygulamanın üzerimde/yasal 
temsilcisi olduğum hasta üzerinde hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları tarafından 
gerçekleştirileceği anlatıldı. 
Yapılacak uygulama sırasında, gerektiği takdirde, anestezi uygulamasının anesteziyoloji uzmanı, 
sedasyon uygulamasının anesteziyoloji uzmanı veya sedasyon uygulamada yetkin bir hekim, lokal 
anestezinin hekimim tarafından yapılacağı açıklandı. 
Aklım başımda ve karar verme yetimin yeterli olduğunu kabul ederek yapılacak olan tıbbi uygulamayı 
kabul ediyor, hekimim ve ekibinin gerekli gördüğü tıbbi tedavi/cerrahi/işlemi gerçekleştirmesine onam 
veriyorum. 
Hastaneye, söz konusu olduğunda, yukarıda onam verdiğim uygulama sırasında çıkarılmış olan doku ya 
da organların muayene, tetkik, imha edilmesi ya da saklanması için izin veriyorum. 
Kimlik bilgilerim saklı tutulmak kaydıyla, tıbbi kayıtlarımın bilimsel araştırmalarda kullanılmasına izin 
veriyorum. 
18 yaşın üzerindeki hastanın kendisinden; 15-18 yaş arasındaki hastanın kendisinden ve ayrıca yasal 
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temsilcisinden; bilinci kapalı, 15 yaşın altında, karar verme yetisi bulunmayan hastada ve tıbbi acil 
durumlarda yasal temsilciden onam alınır. 
 
Hasta Rızası: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin amacı, riskleri, 

komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

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

 

Hastanın Adı-Soyadı : ….…………………………………İmzası:………….. Tarih/saat: 

 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:…………………………….İmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

 

Tercüman (ihtiyaç halinde) Adı soyadı: ………………………İmzası:……………Tarih/Saat 

 

Doktor adı-soyadı/Unvanı-İmzası : 

 

Rızanın Alındığı Tarih /Saat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


