Yayın Tarihi
Dokümantasyon No
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı

GÖBEK ÇEVRESİ FITIK AMELİYATLARI
ONAM FORMU
HASTANIN
ADI VE SOYADI:
PROTOKOL NO:
ÇEVİRMEN İHTİYACI
 Çevirmen gerekli miydi?
Evet
Hayır
 Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var mıydı?

21.02.2017
SHB.ON.FR.01
00
1/4

DOĞUM TARİHİ:
YATIŞ TARİHİ:

Evet

Hayır

Göbek Çevresi Fıtık Ameliyatı konusunda bilgilendirilmek istemiyorum.
(Bu bölüm hasta/hasta yakını tarafından okunacak ve doldurulacaktır.)
…………………………………………………………………………………………..
Hasta Adı Soyadı
Yakını Adı Soyadı
İmza
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
Tarih-saat: …./…./…… - ……

( Bu bölüm hasta/yakını tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır)
AÇIK
LAPAROSKOPİK (KAPALI)
SPİGELİAN HERNİ
UMBLİKAL HERNİ
EPİGASTRİK HERNİ
İNSİZYONEL HERNİ
1. Fıtık Ameliyatı Nedir? Zayıflayan karın duvarından dışarı doğru çıkan, karın içi organlarının içinde olduğu veya
olmadığı karın zarının oluşturduğu kesenin cerrahi bir operasyon ile onarımıdır.
 Epigastrik Herni; karın orta hatta göbekten yukarıda görülen fıtığın onarımıdır.
 Umblikal Herni; karın içi organ ve dokuların göbek çevresinde oluşturduğu fıtığın onarımıdır.
 Spigelian Herni; göbek seviyesinin altında ve karın yan tarafında görülen fıtığın onarımıdır.
 İnsizyonel herni; daha önce geçirilmiş karın ameliyatı sonrasında, gerektiği gibi eski halini almayan kesi yerlerinde
oluşan fıtığın onarımıdır.
2. Fıtık Ameliyatı Nasıl Yapılır?
 Açık cerrahi yöntem; Göbek ve çevresi bölgesinde ciltte yapılan bir kesiyle, fıtıklaşan bölümün bulunup karın içine
itilmesi ve üstünün bazı cerrahi tekniklerle yama (mesh) kullanılarak veya kullanılmadan sağlamlaştırılması şeklinde
gerçekleştirilmektedir
 Laporoskopik cerrahi yöntem ise; karın duvarında belirli bölgelerde açılan ufak kesi deliklerinden girilerek, bazı
aletler yardımıyla fıtık bulunan bölgenin yama(mesh) ile veya yamasız onarılmasıdır.
3. Uygulanacak İşlemlerin Riskleri:
3.1. Genel Anestezi Riskleri: Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler
göreceksiniz. Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz.
Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz.
3.2. Ameliyatların Genel Riskleri:
Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu kısa süreli ameliyatta gerçekleşme olasılığı düşüktür:
 Artmış akciğer enfeksiyonu riski. Akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durumda antibiyotik
tedavisi ve fizyoterapi (fizik tedavi)gerekebilir.
 Ağrı ve şişmeyle birlikte, damarlarında pıhtı oluşabilir(derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir olarak bu pıhtı
bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.
 Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir.
 İşlemden kaynaklanabilen ölüm olabilir.
 Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları,
pıhtılaşma meydana gelebilir.
 Hastane enfeksiyonları: zatüre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, kana mikrop
karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.
 Hastada ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.
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 Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu ve tromboz (damar
içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
3.3. Göbek Ve Çevresi Fıtık Ameliyatlarının Riskleri, Komplikasyonları:
Aşağıda anlatılanlar bu operasyonda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır.
 Ameliyat sonrası veya esnasında kanama olabilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan ürünleri verilmesi gerekebilir.
Bunların da kendilerine özgü komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur.
 Ameliyat sırasında kullanılacak koter, laparoskopik aletler gibi teknolojik malzemelerin sorunları çıkabilir. Bunlar koter
yanığı gibi komplikasyonlara yol açabilir.
 Ameliyat sonrası karın içinde, akciğerler ve solunum yollarında, idrar yollarında, yarada iltihaplar gelişebilir. Bunlar
bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük cerrahi müdahaleler gerektirebilirler.
 Fıtığın onarımında sentetik yama(mesh) kullanılabilir. Bu yama yabancı cisim reaksiyonuna ve iltihaplara yol açabilir.
Tekrar ameliyat, yamanın çıkarılması ve fıtığın tekrarlaması riskleri mevcut olduğu gibi ameliyattan sonraki uzun
dönemde yamanın bağırsakları yaralama, delme ve fistüllere yol açma riski mevcuttur.
 Ameliyat sırasında ameliyat yerine dren konabilir, ameliyattan sonra ameliyat yerinde iltihap veya sarı sıvı birikmesi
olabilir, bu şırıngayla veya açılarak boşaltılabilir, yara açılabilir iyileşme her zaman beklenen sürede gelişmeyebilir,
tekrar ameliyat gerekebilir.
 Bazı hastalarda kesi yeri iyileşme dokusu kalın ve kırmızımsı-morumsu olabilir
 Ameliyatta karın içindeki organlar önceki girişimlere bağlı olarak birbirlerine yapışmış olarak bulunabilirler. Bu
durumda organlar birbirlerinden ayrılırken bazı bölgelerde yaralanmalar olabilir ve bu durumda organların bir bölümü
ya da tamamının alınması gibi girişimler gerekebilir. Böyle bir durumda birbirine ağızlaştırılan ya da yaralanan bağırsak
bölümleri arasındaki bağlantı kendiliğinden açılabilir ve peritonit ve/veya fistüllere yol açabilir. Bu durum hayati tehlike
yaratabilir, tekrar ameliyat gerektirebilir, yoğun bakım tedavisi gerektirebilir ve ölümle sonuçlanabilir. Ayrıca böyle bir
durum gerçekleştiğinde yapılacak ameliyatta bağırsağın torbaya bağlanması olabilir.
 Ameliyatta ince ve kalın bağırsak, dalak, pankreas, böbrek, üreter (idrar borusu), mesane gibi organ yaralanmaları
olabilir ve buna bağlı ek girişimler gerekebilir.
 Ameliyat sonrasında ameliyat yerinin etrafında uyuşukluk, karıncalanma, his kaybı meydana gelebilir.
 Ameliyat sonrası ameliyat yerinde kanama gelişebilir ve tekrar küçük veya büyük bir cerrahi müdahale gerekebilir. Bu
durumda ölüm meydana gelebilir.
 İlerleyen zamanlarda fıtık tekrarlayabilir.
 Doktorunuz eğer operasyonun zor olacağına karar verirse veya ameliyata devam etmenin sağlığınıza daha fazla zarar
vereceğini düşünürse operasyonu yarıda kesip başka hastaneye sevk edebilir.
 Ameliyat sırasında doktorunuz gerek duyarsa başka branştan veya kendi branşından başka doktorları da çağırarak
gereken müdahalenin yapılmasını sağlayabilir. Ameliyat sırasında yandaş hastalıklar mevcut olduğunu görürse bunlara
müdahale edebilir. Kararı operasyon esnasında kendisi verecektir.
 Ameliyatın yapıldığı bölgede ciltte hasarlar, cilt ölümleri gelişebilir. Bunlar pansuman tedavisi, ilave ameliyatlar
ve deri nakli gerektirebilir.
4. Fıtık Ameliyatının Alternatif Tedavileri Ve Riskleri: Fıtık ameliyatlarının alternatif bir tedavi yöntemi yoktur.
5. Fıtık Ameliyatı Uygulanmazsa Neler Gelişir? Hiçbir sorun olmayacağı gibi, karın içi organlar fıtığın içine girip
sıkışabilirler. Eğer fıtık içine giren organlar eski konumlarına dönemezlerse fıtık içinde sıkışıp dolaşımları bozulabilir.
Bu durumda strangülasyon(boğulma) denilen durum oluşur ve acil müdahale gerekebilir. Tedavide fıtık ameliyatı
yanında başka ameliyatlar da yapmak gerekir ve komplikasyon oranları artar.
6. Fıtık Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 Düzenli pansuman gerekebilir. Tam iyileşme bir-iki ayı bulabilir.
 Taburcu olurken size verilen bilgi formunda pansuman, kontrol günleriniz ve tedaviniz belirtilecektir.
 Taburculuk esnasında ameliyat sonrası tavsiyelere uyunuz, yara yerinde kızarıklık şişlik akıntı geliştiği zaman ya da
beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz.
 İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde önerdiği zamanda ve önerdiği sürede alınız.
7. Hastaya Özel Durumlar:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
8. (Yapılacak müdahaleyi ve yapacak hekimi biliyorum, bana anlatılanları tümüyle anladım, hekimim tüm sorularıma
yanıt verdi, yapılacak müdahaleden istediğim zaman vazgeçme hakkına sahip olduğumu biliyorum, bana yapılacak
müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum.)
(Bu bölüm hastanın/yakınının kendi el yazısı ile yazılacaktır.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Hastanın Adı Soyadı ……………………..
İmza
Tarih – saat: …/ …/…- …..

Hasta Yakını Adı Soyadı:………………….
İmza
Tarih …/ …/…- …..

Doktor adı soyadı
………………………………………………………
İmza
Tarih- saat : …./…./…… - ………

RIZA (ONAM) ALINMASI BÖLÜMÜ
EVET
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Alternatif tedavi yöntemlerini ve bunların risklerini biliyorum.
Müdahalenin risk ve yan etkilerini biliyorum.
Başarı olasılığını biliyorum.
Tedavi olmadığımda ne olabileceğini biliyorum.
Bana söylenenlerin tümünü anladım.
Doktorum tüm sorularımı cevapladı.
Aydınlatılmış onam formunun anlamını biliyorum.
Bana müdahale yapacak kişileri biliyorum.
Kendi özgür irademle karar veriyorum.
Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.
1. Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin
amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(El yazısı ile ‘’okuduğumu anladım, kabul ediyorum’’ yazınız.)
2. Yapılacak Girişimi Reddetme
Yapılacak olan girişimleri reddediyorum. Bu
reddetmenin getireceği olası tıbbi sonuçlar
hakkında bilgilendirildim.

3. Verilen Rızayı Geri Çekme
Bu formda tanımlanan girişimin / tedavinin uygulanması için verdiğim
rızayı, sağlığım açısından oluşabilecek tüm olumsuz etkiler ve risklerin
farkında ve bilincinde olarak kendi isteğimle geri çekiyorum.

“Onamın bir nüshası tarafıma verilmiştir.”
Hastanın;
Adı-Soyadı:

Tarih…../…../…….
Saat: …..

İmzası:

Hasta onay veremeyecek durumda ise, Hasta velisi/vasisinin
“Onamın bir nüshası tarafıma verilmiştir.”
Adı-Soyadı:
İmzası:

Tarih …../…../…….
Saat: …..

Hastanın onay verememe nedeni (Hekim tarafından doldurulacak):…………………………………………..

