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DOĞUM TARİHİ:
YATIŞ TARİHİ:

ÇEVİRMEN İHTİYACI
 Çevirmen gerekli miydi?
Evet
Hayır
 Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var mıydı?

Evet

Hayır

Abdominoplasti ( Karın Germe) 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)
(Bu bölüm hasta/yakını tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır)
1. Karın Germe Ameliyatı Nedir ? Karnın ön kısmındaki fazla yağ ve sarkık derinin alındığı zayıf karın kaslarının
gerilerek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir.
2. Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Sıklıkla bir kalçadan diğer kalçaya kadar uzanan, mayo içine gizlenebilen bir
kesi hattı ve ek olarak göbek çevresine yuvarlak kesi yapılır. Nadiren de olsa tam abdominoplasti de göbek yerini
değiştirmek gerekmeyebilir buna cerrahınız karar verir. Kısmi abdominoplastide kesi hattı daha kısa olup, göbek yeri
değiştirilmeden de yapılabilir. Daha sonra ameliyatta karın derisi ve yağ dokusu beraber kasların hemen üzerinden
kaburga kemiklerine kadar kaldırılır. Karın kaslarındaki zayıflık veya fıtıklaşmalar takviye edilerek, onarılır. Fazla deri
yağ dokusu ile birlikte kesilip, vücuttan uzaklaştırılır. Kısmi abdominoplastide bu işlemler daha sınırlı olup, daha az deri
ve yağ dokusu kaldırılıp, kesilerek, vücuttan uzaklaştırılır. Daha sonra kaldırılan deri ve yağ dokusu altına sıvı ve kan
toplanmasını minimuma indirmek için iki adet lastik dren denilen borular yerleştirilip, deri ve deri altı dokular dikilir.
Yerine göre tercihen metal klempler de kullanılabilir.
Tam karın germe (abdominoplasti) ameliyatın genişliğine bağlı olarak, 2-5 saat, kısmi abdominoplasti ise 1-2 saat
sürmektedir. İşlem genel anestezi altında uygulanır.
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 gerekebilir.
 Ağrı ve şişmeyle birlikte bacak 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.
 Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu ve tromboz (damar
içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
3.3 Karın Germe Ameliyatı’nın Riskleri, Komplikasyonları:
Aşağıda anlatılanlar bu operasyonda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır.
Erken Dönem Komplikasyonları:
 Yara yerinden kanama olabilir, enfeksiyon gelişebilir
 Hematom ( kan toplanması ), seroma ( yara sızıntısı toplanması) olabilir. Yara dikişleri ayrılabilir.
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Trombüs (damar içi pıhtılaşma), Emboli (pıhtı kopması) gelişebilir, dolaşım sorunları yaşanabilir. Emboliye bağlı felç,
kalp krizi vb. Gelişebilir.
Vücut hatlarında düzensizlikler olabilir, asimetri gelişebilir.
Allerjik reaksiyonlar olabilir, ağrı oluşabilir.
Göbek deliğinin kötü yerleşimi, nedbeleşmesi, kabul edilemez bir görüntüde olması ya da kaybı gelişebilir. Tatmin edici
olmayan sonuçlar olabilir.
Geç Dönem Komplikasyonlar:
Ameliyat kesisi özellikle ameliyat sonrası ilk aylarda (3-4 ay) kırmızı kaşıntılı ve çok belli olabilir. Zaman içinde
özellikle altıncı aydan sonra ameliyat izinin, renginin açılması, kaşıntının azalması beklenir. Bu süreç iki yıla kadar
devam eder. İki yılın sonunda bile ameliyat bölgesinde deri renginde incede olsa ameliyat izi kalır. Bu izin operasyon
planı sırasında kilot ve bikini çizgisi içinde kalmasına gayret edilir.
Karın alt bölgesindeki uyuşukluklar oluşabilir. Uyuşuklukların operasyon sonrası belirli bir dönemde geçmesi beklenir,
bazen kalıcı olabilir.
Karın Germe Ameliyatı’nın Alternatif Tedavileri ve Riskleri:
 Vakum eşliğinde yağ alınması (liposuction) eğer iyi kalitede gergin bir cilt ve sınırlı yağ birikimi varsa ve karın duvarı
sağlamsa normal ağırlıktaki kişilerde alternatif olarak düşünülebilir.
 Tüm vücut yağının azaltılmasında diyet ve egzersiz programları da etkili olabilir, ancak deri sarkıklığına etkili olmaz.
Beraberinde deri fazlalığı ve sarkıkılığı da varsa liposuction yöntemi tek başına bir çözüm olmamaktadır.
Karın Germe Ameliyatı Uygulanmazsa Neler Gelişir? Karın germe operasyonu vücut görüntünüze önemli katkılar
sağlayacak bir operasyondur, tedavi edilmezse yaşamsal veya tıbbi bir sorun oluşturmaz ve kişide sadece görüntü olarak
bozukluk yaratır.
Karın Germe Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
Ameliyat sonrası dönemde V pozisyonu olarak adlandırdığımız bir pozisyonda yatmanız gerekmektedir. Bu pozisyon
belinizden itibaren gövdenizin 45 derece yükseltildiği pozisyondur. Zaman zaman bacaklarınızı kırarak gövdenize
yaklaştırmanıza, aynı anda belden itibaren gövdenizi yatar duruma getirmenize müsade edilir.
Ameliyat sırasında genellikle ilk gün kullanılmak üzere idrar sondası uygulanmaktadır. Ayağa kalkmanızı takiben idrar
sondası çekilecektir.
Ameliyat sonrası ilk saatlerden itibaren bacaklarınızı sık sık hareket ettirmeniz istenecektir.
Ameliyat sonrası karnınızı kavrayan bir karın korsesi uygulanacaktır. Basıncı ayarlanabilen bu korse ameliyat bölgenizin
hareketsiz kalmasına ve şişmesinin engellenmesine katkı sağlamak amacıyla kullanılır.
İlk haftanın ev istirahatinde geçirmesine dikkat edilmelidir.
İlk bir hafta sigara kesinlikle içilmemelidir..
Altı hafta süreyle ağir işler yapmamalıdır.
Genellikle ilk hafta ameliyat bölgesi ıslatmadan yarım duşlar alınmalı, İkinci haftadan itibaren tam duş alınmalıdır.
Dördüncü haftadan önce havuz ve denize girilmemelidir.
Ameliyattan sonra altı hafta boyunca sauna, solarium, buhar banyosu, güneş banyosu ve ağır sporlar yapılmamalıdır.
Doktorunuzun belirlediği zamanda pansumanlara gidiniz ve dikişlerinizi zamanında aldırınız.
Taburculuk esnasında ameliyat sonrası tavsiyelere uyunuz, yara yerinde morarma, kızarıklık şişlik akıntı geliştiği zaman
ya da beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz.
İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde önerdiği zamanda ve önerdiği sürede alınız.
Kontrol randevularınızı aksatmayınız.

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 ……………………..

Hasta Yakını Adı Soyadı:………………….

İmza

İmza

Tarih – saat: …/ …/…- …..

Tarih …/ …/…- …..

Doktor adı soyadı

………………………………………………………

İmza

Tarih- saat : …./…./…… - ………

RIZA (ONAM) ALINMASI BÖLÜMÜ
EVET
Alternatif tedavi yöntemlerini ve bunların risklerini biliyorum.
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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):…………………………………………..

