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Hastanın Adı – Soyadı:  

Dosya No:  

Tc Kimlik No:  

Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, 

Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi ya da teşhise yönelik her türlü işlemler ve bunların alternatifleri, faydaları, riskleri, 

hatta olabilecek zararları hakkında bilgi sahibi olmak ve tüm bunları ya da bir kısmını reddetmek ya da kabul etme veya yapılacak 

işlemleri herhangi bir aşamasında durdurmak hakkına sahipsiniz. 

Sizden okuyup anlamanızı istediğimiz bu belge sizi tedaviniz sırasında uygulanacak işlemler hakkında bilgilendirmek ve bu 

uygulamaların gerçekleştirilmesi hususunda onayınızı almak için hazırlanmıştır. 

1- Ben/biz …………………………………………………………………. hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan, tamamen özgür 

irademle/irademizle başvuru sebebim/sebebimiz olan yakınmaları değerlendirmek, gerekli gördüğü muayene ve incelemeleri hiçbir 

kısıtlamaya tabi olmadan yapmak, sonuçlara varmak ve uygun gördüğü uygulamaları serbestçe yapmak üzere, bir eğitim ve araştırma 

hastanesi olduğunu bildiğim/bildiğimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Hastanesi Hemşire, Ebe ile diğer 

Sağlık Teknisyenlerini, Asistan ve Uzman Doktorları ile birlikte ……………………………………… Kliniğini/Kliniklerini yetkili 

kılıyor ve bu uygulama-ların yapılmasını talep ediyoruz. Bana/hastamıza uygulanacak 

________________________________________________________ girişimiyle ilgili olarak aşağıda verilen ayrıntılı bilgi açık ve 

anlayabileceğimiz şekilde anlatılmış olup, bütün bunları idrak ettiğimizi beyanla, kabul ve talep ediyorum. 

1.1. Önerilen tedavinin içeriği: 

Açısal (eğrilik) ya da orantısal (kısalık gibi) şekil bozukluğu olan kemiğin uygun yerlerinden kesilip eksternal fiksatör, plak, vida,  tel 

gibi malzemeler ile tutturularak hemen ya da yavaş yavaş düzeltilmesi yöntemidir. Kliniğimiz öğretim üyeleri ve asistan doktorları 

tarafından gerçekleştirilecek olan ameliyat normal şartlarda 2-5 saat arasında sürer. 

1.2. Önerilen tedavinin amacı ve başarılı olma şansı: 

Tedavinin amacı mevcut açısal yada orantısal uzuv şekil bozukluğunuzun azami oranda düzeltilerek hem işlevsel hem de görsel 

(kozmetik) anlamda yarar sağlamanızdır. Tedavinin başarısı hastanın yaşı, kemik kalitesi, şekil bozukluğunun miktarı ve implant 

çeşidine göre değişmektedir. 

1.3. Önerilen tedavinin avantajları ve riskleri: 

Tedavinin en önemli avantajları şekil bozukluğunun komşu eklemlerde oluşturacağı işlev kısıtlılığı, erken kireçlenme ve zamanla 

daha farklı ek şekil bozukluğu oluşumunun engellenmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca  şekil bozukluğunuzun düzeltilmesi ile hem 

kozmetik hem de psikolojik düzelme ek avantajlardır. Bunun yanında her cerrahi müdahale gibi bu ameliyatlarında riskleri mevcuttur. 

• Cerrahi işlem sırasında kanama olmaması için kırık bölgesinin daha üstüne sarılan turnikenin (tansiyon aletindeki kola sarılan ve 

hava ile şişirilen manşete çok benzer) sıkmasına bağlı, uygulanan bölgedeki kas ve sinirlerin baskısı sonucunda uyuşukluk ve kuvvet 

kayıpları olabilir. Bu durum kalıcı ya da geçici olabilir. 

• Turnikenin uygulandığı bölgedeki ciltte hasarlar, cilt ölümleri (nekroz) gelişebilir. Bunlar pansuman tedavisi, ilave ameliyatlar ve 

deri greftlemesi (nakli) gerektirebilir. 

• Kemik kesi sonrası oluşan parçaların sabitlenmesi için konan tespit malzemelerine bağlı bazı damar, sinir ya da tendonların bir ya da 

birden fazlasının hasarı oluşabilir. Bunların telafisi için aynı seansta ya da tekrarlayan defalarda ameliyatlar gerekebilir ve bunlar 

sırasında vücudun diğer bölgelerinden damar, sinir ya da tendon gibi greft dokuları alınması gerekebilir.  

• Ameliyattaki damar sinir problemlerine bağlı gelişebilecek dolaşım bozuklukları ve fonksiyon kayıpları sonrasında uzvun kesilmesi 

(amputasyon) gerekebilir. 

• Ameliyat çevresi enfeksiyonları gelişebilir ki; bu yaranın ameliyatla yıkanmasını ya da antibiyotiklerle tedaviyi gerektirebilir ve 

hareket kaybı ile sonuçlana eklem sertliklerine yol açabilir. 

• Ameliyat sonrası cihaz üzerinden düzeltmelerin yetersiz olması durumunda tekrarlayan ameliyatlar gerekebilir. 
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• Ameliyat sonrası cihazın bakımının uygun şekilde yapmanız gerektiğinden yeterli bakım yapılmazsa uzvunuz mikrop kapabilir. 

• Ameliyat sonrasında enfeksiyon, kırığın yerinden kayması veya kaynama gecikmesi olabilir, hareket kısıtlılığı gelişebilir. Hareket 

kısıtlılığını engellemek için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gerekebilir; buna rağmen hareket kısıtlılığı kalıcı olabilir 

• Yapılan ameliyat sonrası bölgesel şikayetler, eklem sertliği, hareket kısıtlılığı bir süre ya da kalıcı olarak devam edebilir.  

• Ağrının daha da artmasıyla sonuçlanan ve cerrahi işleme anormal bir ağrı cevabı gelişebilir.  

• Ameliyat yarasına bağlı bölgesel duyu ve renk değişikleri. anormal yara iyileşmesi olabilir.  

• Sigara içen hastalarda, şişman hastalarda, varis olan hastalarda, diyabet (şeker) hastalığı olan hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs 

(Akciğer) enfeksiyonu, kalp akciğer komplikasyonu ve tromboz (damar tıkanıklığı)  komplikasyonu ihtimali daha fazladır.   

1.4. Önerilen tedavinin varsa alternatifleri: 

Uzuv eğriliklerinde eklemleri desteklemek ve sabitliğini sağlamak, ek eğrilikleri önlemek ve düzgün uzuv kullanımını sağlamak 

amacıyla çeşitli ortezlerin kullanımı gerekebilir. Bu cihazların ağırlıklarının vücut ağırlığına eklenmesiyle metabolic (bünyesel) 

gereksinimlerin artacağı ve dolayısıyla hastalarda bacaklarda yürüme yeteneğinin kısmen azalacağı bilinmelidir.  

1.5. Önerilen tedavinin potansiyel sonuçları: 

Eğriliğin şekli, hastanın yaşı, seçilen düzeltme yöntemi, kullanılan implant ve ameliyat öncesi ve sonrası gelişebilecek olası 

problemler uygulanan tedavinin sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Hangi eğrilik tipinde hangi tedavinin seçileceğine hastanın 

yaşına, beklentilerine, şikâyetlerine ve hastanın aktivite derecesine bağlı olarak karar verilir. Cerrahi tedavi sonrası eğriliğin 

düzeltilme yerine, şekline, tipine göre değişik oranlarda kaynamama, geç kaynama, kırık kemik bölgesinde kemik ölümü, kırığın 

yerinden kayması, kullanılan implantların eklem içine girmesi, eklemde hareketsizlik, yara ve kırık bölgesinin mikrop kapması,  kas 

içi kemik oluşumu, kullanılan implantların kırılması ve yerinden oynaması gelişebilir 

1.6. Tedavinin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek riskler ve yararlar: 

Cerrahi tedavi uzvun fonksiyonlarının normal veya normale yakın derecede kullanılmasını sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Mevcut 

eğrilik düzeltilmedikçe tedavisi daha zor ve başarı şansları düşük hal alır. Ayrıca zamanla gelişebilecek ek eğrilik ve fonksiyonel 

kısıtlılıklarının daha karmaşık tedavi yöntemleri ile tedavisi gerekebilmektedir. 

1.7. İyileştikten sonra beklenen büyük problemler ve normal yaşamıma ve günlük  aktivitelerime dönebilmem için gerekli 

olan süre: 

Günlük aktivitelere dönebilmek için gereken süre yapılan düzeltme şekline, kullanılan implanta, kemiğin kaynama hızına ve 

gelişebilecek komplikasyonların gidişatına göre yapılacak poliklinik kontrolleri sonucu doktorunuz tarafından karar verilecektir. 

1.8. Tedavi sonrası sağlığım için istenilen yaşam tarzı ve evde bakım şekli: 

Size önerilen zamanlarda yara pansumanınızın yapılması gerekmektedir. Eğer dışarıdan tel veya çivilerle kemik düzeltilmesi yapılmış 

ise tel dibi pansumanlarınıza azami dikkati göstermeniz istenecektir. Yine tel ve çivi aracılı cihaz kullanarak yavaş yavaş düzeltme 

yapılıyor ise doktorunuzun önerdiği şekilde ev içi düzeltmelerinizin devamlılığı dikkat etmelisiniz. Size söylenen zamanlarda 

poliklinik kontrolüne gelmeli ve yara yerinde yada çivi diplerinde oluşabilecek akıntılara karşı doktorunuzla irtibat halinde 

olmalısınız. 

2-  

2.1. Bu yazılı belgenin tamamını, net bir şekilde okudum/okuma bilmediğim için anlaşılır şekilde bana okundu/tercüme edilerek bana 

izah edildi. 

2.2. Hekimim sorularımı anlaşılır biçimde cevapladı. 

2.3. Hastalık veya sakatlığımın konulan tanısının ne olduğunu ve olası sebeplerini biliyorum. 
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2.4. Sorunumla ilgili önerilen tedavi seçeneklerinin ne olduğunu biliyorum. 

2.5. Bana önerilen işlemin benim için en iyisi olduğuna inanıyorum. 

2.6. Bu işlemin yarar, risk, sakınca ve yan etkilerini biliyorum. 

2.7. Başarı olasılığının ne olduğunu biliyorum. 

2.8. Sorunumun başka tedavisinin olup olmadığını biliyorum. Eğer varsa, bunların risk ve yararlarının neler olduğu bana söylendi.  

2.9. Tedavi olmadığımda ne olabileceğini biliyorum. 

2.10. “Bilgilendirilmiş Onam Formu”nun ne anlama geldiğini biliyorum. 

2.11. Bu formdaki her şeyi kabul ediyorum ve kabul etmediklerimin üzerini çizdim. Bu değişikliklerden hekimim haberdar oldu. 

2.12. Kararımı veremeyecek şekilde sıkıntı ve baskı içinde hissetmiyorum. 

2.13. Bu tıbbi müdahaleden yeterince yarar göreceğimi ve bu yararın aldığım riskten ağır bastığını düşünüyorum. 

2.14. İstemezsem, bu girişime rıza göstermek zorunda olmadığımı biliyorum.  

3- Yukarıda anlatılan tedavi işlemi ile ilgili olarak belgede yazılı olanlar ve sorularıma aldığım cevaplar ile bana, sağlığım ve 

yapılacak uygulamalar hakkında yeterli ve tatmin edici bilgilerin verildiğine inanıyor, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür 

irademle bu formu imzalamak suretiyle onay veriyorum. 

 

Hastanın Adı-Soyadı: ………………………                       Vasisi veya Yakını: …………………………… 

 

Tarih: .…./……/…………                                                      Tarih: .…./……/………… 

 

İmzası:                                                                                      İmzası: 

 

 

 

• Kişinin durumunu, tedaviye ihtiyacını, işlemin detaylarını ve risklerini, uygun tedavi seçeneklerini ve risklerini, bahsedilen 

risklerin gerçekleşmesi durumunda olabilecek sonuçları 

• Bu hastaya özel gelişebilecek önemli riskleri ve problemleri Hastaya / kanuni temsilciye / ebeveyne açıkladım. 

• Hastaya / kanuni temsilciye / ebeveyne yukarıda belirtilen herhangi bir konuda sorular sorma imkanı sağladım ve mümkün 

olduğu kadar tam olarak cevapladım. 

• Hastanın/kanuni temsilcisinin/ebeveynlerinin yukarıdaki bilgileri anladığı kanaatindeyim. 

 

Doktor Adı-Soyadı unvanı imzası kaşesi: 

 

Rızanın Alındığı Tarih Saat: 

 Bu rıza formu Yrd Doç Dr Bülent Güneri tarafından hazırlanmıştır. 

 


