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TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

Yöntem:
Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin optik sistemi eklemin
içerisine sokulur. Skop denilen optik sistemin ucuna takılan bir kamera ile monitörden bütün
eklem içi görülerek gerekirse müdahele edilir. Görüntüler videoya kaydedilebilir, fotoğraf
alınabilir.
.Tanısal Artroskopi: Eklem hastalıklarında tanı, hastanın hastalığa ait hikayesi, fizik muayene,
görüntüleme yöntemleri ve laboratuar tetkiklerinin yardımı ile konulur. Bütün bunlara
rağmen teşhis zorluğu olan hastalıklarda, artroskopi tedaviden önce tanısal amaçla
yapılabilir. Günümüzde artroskopi diz ekleminde tanı ve tedavi amaçlı olarak yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Girişimsel ve tedavi amaçlı olarak:

‐Menisküs yırtıklarının dikilmesi ve tamiri mümkün olmayan menisküs yırtıklarında yırtık
kısımının veya çok nadir durumlarda menisküsün tamamının çıkarılması
‐Bağ yırtıklarının tamirinde( Özellikle ön çapraz bağ, arka çapraz bağ)
‐Eklem kıkırdağı hasarı tamirinde: mikrokırık, mozaik plasti ( sağlam bir yerden alınan kıkırdak
nakli)
‐Serbest cisimlerin ( eklem faresi ) eklem içinden çıkarılmasında
‐Artroz veya kireçlenme tedavisinde
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‐Synovit (Eklem içi sıvısının iltihabı)
‐Eklem içi tümöral dokuların temizlenmesi
‐Plika (eklem içi doku) ameliyatları

Ameliyatın Riskleri:
a) Cerrahi işlem sırasında kanama olmaması için uyluğa 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.
b) Turnikenin uygulandığı bölgedeki ciltte hasarlar, cilt ölümleri (nekroz) gelişebilir. Bunlar
pansuman tedavisi, ilave ameliyatlar ve deri greftlemesi (nakli) gerektirebilir.
c) Greftin (konan çapraz bağın) tekrar kopması sözkonusu olabilir. Bu durum ilave
ameliyatları gerekli kılabilir.
d) Diz enfeksiyonları gelişebilir ki; bu, greftin (konan çapraz bağın) ameliyatla yıkanmasını
yada tamamen çıkarılmasını gerektirebilir ve hareket kaybı ile sonuçlana eklem sertliklerine
yol açabilir.
e) Yapılan ameliyata rağmen dizinizde ameliyattan önceki bulgularınız devam edebilir.
f) Eklem sertiliği (hareket kısıtlılığı) gelişebilir. Bu durum kalıcı ya da geçici olabilir.
g) Ağrının daha da armasıyla sonuçlanan ve cerrahi işleme anormal bir ağrı cevabı gelişebilir.
h) Ameliyat yarasına bağlı bölgesel duyu ve renk değişikleri.
i) Bazı hastalarda, yara iyileşmesi anormal olabilir ve iyileşme dokusu (skar‐ nedbe) kalın ve
kırmızımsı‐morumsu olabilir.
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j) Şişman (obez) hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp akciğer
komplikasyonu ve tromboz komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
k) Sıgara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp akciğer
komplikasyonu ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
l) Diz içerisinde cerrahi aletler kırılabilir ve bu aletin parçaları diz içerisinde kalabilir.
RİSKLER ve İLGİLİ TEDAVÇENEKLERİ
Genel riskler ve komplikasyonlar
a) Akciğerin bir bölümü sönebilir (kollaps) ve buna bağlı olarak da akciğer‐göğüs enfeksiyonu
gelişmesi söz konusu olabilir. Bunlara bağlı antibiyotik ve diğer ileri tedavi işlemleri
gerekebilir.
b) Ağrı ve şişmeyle seyreden bacak damarları içinde kanın pıhtılaşması (Derin ven trombozu)
olabilir.Küçük bir ihtimal de olsa oluşan bu pıhtının bir kısmı kopup bir başka organa hasar
vermesi mümkündür. Özellikle akciğer tıkanmasına yol açan pıhtılar ölümcül
seyredebilmektedir.
c) Kalbin zorlanmasına bağlı kalp krizi ve inme gelişmesi.
d)Allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Hatta bazı durumlarda bu alerjik reaksiyon çok hızlı ve
ölümcül ( anafilaksi) şeklinde ortaya çıkabilir.
e) Ölüm.

Tedavi Olmazsanız:
Mevcut şikayetlerin ve eklem hasarının artarak devam etmesi mümkündür
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Özel Durumlar:
Tütün ve Tütün Mamülleri: Ameliyatımın öncesinde veya sonrasında tütün ve tütün
mamülleri (sigara, nargile, puro, pipo vs.) içmemin iyileşme sürecimin uzamasına neden
olabileceği bana anlatıldı. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam yara iyileşme
sorunlarıyla daha büyük bir oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum.

Dokunun kullanımı: Benim durumumu tedavi etmek için tıbbi tanıda gerekli olmayan
herhangi bir doku etik kurallar çerçevesinde etik komite tarafından incelenmiş ve araştırma
onaylanmış olmak şartıyla tıbbi araştırma için kullanılabilir. Araştırma sonuçlarının hasta
kimliğinin saklandığı sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir
çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi
olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim. Cerrahi işlem sırasında çıkarılmış olabilen
herhangi bir doku, tıbbi aygıt ya da vücut kısımlarının kullanımına onam veriyorum.

Tıbbi araştırma: Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin ilerletilmesi için medikal
kayıtlarımdan klinik bilgilerin gözden geçirilmesine; hasta hakları yönetmeliğindeki hasta
gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. Araştırma sonuçlarının hasta
gizliliğini koruduğu sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir
çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi
olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim.

Fotoğraf/İzleyiciler: Yapılacak ameliyatın, vücudumun uygun kısımları dahil olmak üzere
bilimsel, tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanmasına ya da videoya kaydına resimlerin
kimliğimi ortaya koymaması şartıyla onam veriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi geliştirmek
yararına ameliyat esnasında ameliyat odasına nitelikli gözlemcilerin alınmasını onaylıyorum.
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Onam Doğrulama :

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı
cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da
istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : ___________ /_________

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________

İmzası: _____________

İşlemi yapacak olanın Adı‐Soyadı : ___________ ___________

Çalıştığı Kurum: Meram Tıp fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

İmza : _____________
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