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Bu form yapılacak ameliyatla ilgili olarak hasta ve yakınlarını bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 

Okutularak onaylatılması yasal bir zorunluluktur. Bilgi formları cerrahi tedavilerin öngörülen risk ve 

istenmeyen durumlarını (komplikasyon) açıklamak; diğer tedavi seçenekleri konusunda bilgi iletmek 

amacı ile kullanılırlar. Tanımlanan riskler çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde tanımlanmıştır. Ancak bu form bütün tedavi şekillerinin risklerini içeren bir belge olarak 

düşünülmemelidir. Kendi kişisel sağlık durumunuza ya da tıbbi bilginize bağlı olarak, cerrahınız size 

değişik bilgiler ya da ek bilgiler verebilir. 

 

Aşağıda yazılı bütün bilgileri dikkatlice okuyup tüm sorularınızın yanıtlarını bulmadan, son sayfadaki 

formu imzalamayınız. 
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Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucu Meme Tümörü tanısı koyan doktorlarım 

tedavim için MASTEKTOMİ ameliyatı önerdiler. Bu ameliyat esnasında hastalıklı 

memenin tamamının çıkarılacağı söylendi. 

Ameliyat dışında tedavi seçeneği olmadığını ve tedavi olmadığım takdirde 

gelişebilecek sorunları bana anlattılar. 

 

Bu ameliyat ile ilgili aşağıda belirtilen risk ve olası tehlikeler tarafıma anlatıldı: 

 

1. Her ameliyatta olduğu gibi genel anestezinin komplikasyonları olabilir. Ameliyat 

sırasında hastaya narkoz verilecek ve soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek solunumu 

oradan sağlanacaktır. Bu işlem sonrası tüpün çıkarılması gecikebilir ya da mümkün 

olmayabilir. Bu durumda hasta yoğun bakımda tedavi edilir. Yine anesteziye bağlı 

komplikasyonlar sonucu 1000 de 1’den daha düşük oranlarda ölüm riski söz konusu 

olabilir. Anestezi ile ilgili komplikasyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgi anestezi ekibinden 

alınacaktır ve bu konulardaki sorumluluk anestezi ekibine aittir. 

 

2. Ameliyat sırasında ve sonrasında derin toplardamar sisteminde oluşabilecek 

pıhtılar oradan koparak akciğer embolilerine yol açabilirler. Bunun önlenmesi için 

gerekli ilaç tedavisine ameliyat öncesi başlanacak ve ameliyattan sonra da 

sürdürülecektir. Ayrıca ameliyat sonrası hastanın erken hareketlendirilmesi gibi ek 

önlemler de alınacaktır. Ancak bu riski % 100 ortadan kaldıracak bir yöntem tıpta 

henüz bilinmemektedir. Bu çok ciddi bir durum olup ölüm riski mevcuttur. 

 

3. Ameliyat esnası veya sonrası içeriye ya da dışarıya kanama olabilir. Buna bağlı 

olarak hastaya kan ve kan ürünleri verilmesi gerekebilir. Bunların da kendilerine has 

komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur. 

 

4. Olası enfeksiyonlara karşı risk durumuna göre antibiyotik uygulanabilecektir. 

Meme ameliyatında antibiyotik uygulaması rutin yapılmamaktadır ve hastaya göre 

karar verilmektedir. Antibiyotik uygulamasına bağlı yan etkiler görülebilir. Diğer 

yandan antibiyotik uygulamasının enfeksiyon riskini sıfıra indirmesi tıbben 

imkansızdır. Bu enfeksiyonlar akciğerler ve solunum yollarında, idrar yollarında veya 

yarada gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük cerrahi 

müdahaleler gerektirebilirler. Müdahale ve antibiyotik tedavisine rağmen 

enfeksiyonun yayılıp ölüme yol açması riski mevcuttur 

 

5. Ameliyat sonrası deride nekroz (çürüme), yaradan lenf sıvısının gelmesi, deri 

altında kan veya lenf sıvısı birikmesi, yara izinin belirgin olması, kolda ödem, hareket 

ve/veya duyu kaybı gelişebilir. Bu nedenlerle ek girişim yapılması gerekebilir.  

 

6. Kötü huylu tümörün, ameliyat esnasında mevcut olabilecek, tıp biliminin bugün 

kullandığı tanı metodlarıyla tesbit edemiyeceği kadar küçük uzak organ sıçramaları, 

zaman içinde büyüyerek hastanın ölümüne sebep olabilir. Ameliyat esnasında 

tümörün çıkarıldığı yerde, gözle veya elle tesbit edilemeyecek kadar küçük tümör 

parçaları ameliyattan çok uzun süre sonra bile büyüyerek hastalığın lokal nüksüne ve 

hastanın ölümüne sebep olabilir. 
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7. Çıkarılan tümörün patoloji laboratuarında incelenmesinden sonra tümör 

konseyinde görüşülerek radyoterapi ve kemoterapi gibi bazı ek tedavilerin, tümörün 

lokal nüksü ve uzak sıçramaları olasılığını azaltabileceği için uygulanmasının yararlı 

olacağı kararı verilebilir. Bu ek tedavilerin uygulanmasını hasta kabul ettiği takdirde 

bu tedavilerle ilgili olası komplikasyon ve riskler uygulayıcı radyasyon onkolojisi ve 

medikal onkoloji ekiplerinin sorumluluğunda olup, bunlarla ilgili geniş bilgi tedaviden 

önce ilgili dal hekimlerince verilecektir. 

 

Hastalığım ve planlanan girişim hakkında tarafıma yukarıdaki ayrıntılı bilgi verildi, 

olası komplikasyon ve riskler eksiksiz olarak anlatıldı.  

Bunlar geliştiği takdirde ameliyat dahil tedaviler gerekebileceği ancak bazı 

durumlarda salah veya tam şifaya ulaşılamayacağı bana bildirildi.  

Yukarıda belirtilen girişimin ve girişim sırasında, tıbbi zorunluluk olarak gerekebilecek 

diğer ek girişimlerin uygulanmasını kabul ediyorum. 

Yukarıda geçen hastalığıma ve yapılan tedaviye özgü kabul edilebilir komplikasyonlar 

dışında kalmamak şartıyla ameliyata bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hukuki 

yola başvurmayacağım. 

 
Kendi el yazınız ile ‘’ okuduğumu anladım ’’ yazınız  

 

…………………………………………………… 

 

Hastanın adı soyadı…………………………………………......İmza………         

 

Tarih…../……../……… Saat:….. 

Hasta yakını  

adı soyadı ……….. ……………………………………………..İmza……….. 

 

Tarih…../……../……… Saat:…… 

Yakınlık derecesi……………………………. …………. 

 

Hekimin adı soyadı……………………………………………... İmza…………         

 

Tarih…../……../……… Saat:….. 

 

Hastadan onam alınmayıp yakınından onam alınma 

nedeni……………………………………………. 

 

Hasta 18 yaşından küçükse, bilinci kapalıysa veya imza yetkisi yoksa, onay yakını 

tarafından verilir. 

 


