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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: 

Yapılacak tedavi; başparmak eklem zarının iç tarafının açılması, kemik çıkıntının tıraşlanması, 1. ve 2. tarak kemiklerinin arasındaki 

açıyı düzeltecek şekilde 1. tarak kemiği cisminde uygun yerden kemik düzeltici kesi yapılması, metal implantlar ile bu kemik kesinin 

tespiti, gereken diğer yumuşak doku düzeltmelerinin yapılmasını içerir. Kliniğimiz öğretim üyeleri ve asistan doktorları tarafından 

gerçekleştirilecek olan ameliyat normal şartlarda 1-3 saat arasında sürer. 

1.2. Önerilen tedavinin amacı ve başarılı olma şansı: 

Tedavinin amacı hastanın başlıca ağrı şikâyetini ortadan kaldırmak ve ayakkabı giymedeki sorunları azaltmak veya ortadan kaldır-

maktır. Şekil bozukluğu orta ve ileri derecede bozulmuş hastalarda bu ameliyatlar ile %89-98 tatminkâr sonuç alma olasılığı vardır. 

1.3. Önerilen tedavinin faydaları ve riskleri: 

Günümüzde uygulanan her tedavi yönteminde (cerrahi veya cerrahi olmayan) olduğu gibi bu yöntemin de hastaya getirebileceği bazı 

avantajlar ve tedaviye özel bir takım riskleri bulunur. Halluks valgus hastalığında yapılacak her cerrahi işlem sonrası (küçük yaşlarda 

olunan ameliyatlarda daha fazla risk vardır) şekil bozukluğunun tekrarlama riski vardır. Ayrıca ameliyattan önce var olmayan 

birtakım ağrı şikayetleri ameliyattan sonra ortaya çıkabilir.  Ayak başparmağı iç tarafının duyusunda azalma ve sinir yaralanmasına 

bağlı duyu bozuklukları ve ağrı oluşabilir. 

Avantajları: 

• Büyük açısal bozuklukları düzeltme imkânı, 

• Erken yük verme ve iki taraflı ameliyat imkânı, 

• 1. tarak kemiğinde açısal ve uzunluk olarak birden çok bozukluğu düzeltme imkânı 

Riskleri ve Komplikasyonları 

• Kemik erimesi olan hastalarda komplikasyon oranının artması, 

• Metal implant kullanım zorunluluğu ve gerekirse implantın çıkarılması, 

• Diğer tekniklere göre daha fazla yumuşak doku ve kemik hasarı oluşması, 

• Geç kaynama, kaynamama, iltihaplanma, olasılıkları, 
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• Ayakta uzun süren ödem, diğer tarak kemiklerinde ağrı, açısal eğriliği aşırı veya gereğinden az düzeltme, sinir yaralanması, 

• Tarak kemiği kırıkları, 1. ayak tarak kemiğinin baş kısmının canlılığını yitirmesi, 

• Eklem kıkırdağında harabiyet, ameliyatta kullanılan cihazda gevşeme 

1.4. Önerilen tedavinin varsa alternatifleri: 

Cerrahi olmayan tedaviler hastalığın ilerlemesini durdurmamaktadır. Günümüze kadar 100’den fazla cerrahi tedavi seçeneği ortaya 

çıkmıştır. Genel bir kural olarak hastalığın ciddiyeti seçilecek tedaviye yön verir. Seçilebilecek diğer cerrahi yöntem alternatifleri 

kemik (başka seviyeden) ve yumuşak doku beraber düzeltme, eklemi sabitleme, başparmağın ilk kemiğinin başlangıç kısmının 

(tabanının) kesilip çıkarılmasıdır. 

1.5. Önerilen tedavinin potansiyel sonuçları: 

Hastalığın evresi uygulanan tedavinin sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Hangi evrede hangi tedavinin seçileceğine hastanın 

yaşına, beklentilerine, şikâyetlerine ve klinik olarak hastalığın evresine bakılarak karar verilir. Hastalığın erken evrelerinde yumuşak 

doku düzeltmeleri oldukça başarılı olmakla beraber 1. ve 2. tarak kemikleri arasındaki açı yüksek olan hastalarda şekil bozukluğunu 

tekrarlama olasılığı artar. Ameliyat sonrası ilk 3- 6 ay ayakta şişlikler oluşabilir; bu şişlikler nedeniyle ayakkabı giyme sorunları 

yaşanabilir. Ameliyat sonrası erken dönemde 1. parmağa hareket başlanmazsa eklem sertliği meydana gelebilir. 

1.6. Tedavinin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek riskler ve yararlar: 

Hastalığın ilerlemesini durduracak cerrahi dışı bir yöntem yoktur. Hastalık ilerledikçe uygulanacak tedaviler daha karmaşık hale gelir 

ve başarı şansları düşer. Ancak hastalığın hangi kriterlere göre ve ne hızda ilerlediği bilinmemektedir. 

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

süre: 

Ameliyatta yapılan kemik kesinin kaynaması 6- 8 hafta süreceğinden bu sürede tam yük vermeyerek ayağı korumak gereklidir. İlk 3-4 

ay normal ayakkabı giyilemeyebilir. Eğer tolere edebilirlerse 1.haftanın sonunda özel ayakkabı ile yük vermeye başlanabilir. Ameli-

yattan sonraki 7. haftada grafilerde yeterli kaynama görülürse hasta günlük yaşama dönebilir. Numarası büyük olan ayakkabılar bu 

dönemde kullanışlı olabilir. Konulan metal implantlar rahatsız ederse üç aydan erken olmamak kaydıyla çıkarılmak zorunda kalına-

bilir. Ayakta 6 aya kadar şişme şikâyetleri olabilir.  Ayağın darbelere maruz kalacağı sporlara dönüş üç aydan önce olmamalıdır. 

Hekimin öngöreceği aralıklarla röntgen ile kaynama takibi yapılmalıdır. Sigara içen hastalarda kaynama sorunları yaşanabilir.  

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

Ameliyat sonrası ilk 48- 72 saat ayakta şişlik gelişimini azaltmak için ayağın kalp seviyesi üstünde istirahat ettirilmesi gerekmektedir. 

Ameliyat sonrası cerrahın tercihine göre elastik sargı, alçı, özel cerrahi ayakkabı kullanılabilir. İlk altı hafta sert tabanlıklı ayakkabı 

kullanılabilir.  1. haftada başparmak egzersizlerine aksi söylenmediği takdirde başlanmalıdır.  Ameliyat sonrası 10- 14 gün içinde 

dikişler alınabilir.  Hastalar dayanabildiği ölçüde topuğuna ve ayağının dış tarafına basabilir. Cerrahın öngördüğü süre kadar 

başparmak yere tam basılmamalıdır. Ameliyattan sonra cerrahın öngördüğü süre boyunca (genelde altı hafta) 1. ve 2. parmaklar arası 

cihaz kullanımı gereklidir.  

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. 

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. 
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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 kaşe: 

 

Rızanın Alındığı Tarih Saat: 

 

 

 

Bu rıza formu Yrd Doç Dr Bülent Güneri tarafından hazırlanmıştır. 


