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OMUZ ARTROPLASTİSİ AMELİYATI 

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

TANI: 

 

Hasta Adı                                        Dosya No                                      Tarih / Saat 
 

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi lütfen bu formu dikkatle okuyun. Bu form sizi işlem 
hakkında bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. Bilgilendirme sonucunda tamamen 
serbest iradenizle işlemi yaptırma veya reddetme hakkına sahipsiniz. Anestezi 
doktorunuzdan da anestezi ile ilgili bilgi alınız ve anestezi onam formunu doldurunuz.  

Yöntem:  

Hasta eklemin cerrahi olarak çıkarılarak, kol kemiği (humerus) ile kürek 
kemiğine (skapula) takılacak metal bir eklemin yerleştirilmesidir. Bu metal 
implantların arasına polyethilen malzemeden üretilen bir aparat yerleştirilir. Omuza 
konulan metal protez olarak bilinir. Çoğu durumda  kol ve kürek kemiklerine protezi 
sabitlemekte kemik çimentosu kullanılır. 
 
Önerilen tedavinin alternatifleri: 
  Cerrahi olarak protez haricinde kemiğin üstünden konulan plak ile kırık tepiti 
yapılabilir.  Cerrahi dışı alçı ve bandaj tedavisi  uygulamaları tercih edilebilir.  
 
Tedavi olmazsanız:  
 Kolun üst kısmındaki kırıkların kaynaması zor olan kırıklardır tedavi olmazsanız 
kırık kaynamaması veya yanlış kaynamasına bağlı omuz ekleminde artoz ( 
kireçlenme) gibi durumlar gelişebilir. Hastalık ilerledikçe uygulanacak tedaviler daha 
karmaşık hale gelir ve başarı şansları düşebilir. Ancak kırık iyileşmesinin  hangi 
kriterlere göre ve ne hızda ilerlediği, kırık tipine  ve hastaya göre değişebilmektedir.  
Kolun üst kısmındaki kırıklarda omuza yakın parçanın dolaşımının bozulması sık 
görülen bir durumdur ve dolaşım bozulması sonucu omuz eklemine yakın olan 
parçanın nekrozuna ( çürümesine) bağlı ileride nekroze parçanın çıkarılarak protez 
yapılması gerekebilir. Kırığın yanlış kaynamasına bağlı gelişebilecek olan omuz 
ekleminde hareket kısıtlılığı veya artroza ( kireçlenme) bağlı omuzda ağrı şikayetleri 
gelişebilir.  
 
Önerilen tedavinin başarı oranı:  
Amaç sizi ağrıdan kurtarmaktır. Hareketli bir eklem elde etmektir. Başarı şansı %60 
ile %90 arasındadır.  

Ameliyatın Riskleri 

Cerrahi işlem sırasında cerrahi bölgedeki kas ve sinirlerin yaralanmasına sonucunda 

uyuşukluk ve kuvvet kayıpları olabilir. Bu durum kalıcı ya da geçici olabilir. Cerrahi   

bölgedeki ciltte hasarlar, cilt ölümleri (nekroz) gelişebilir. Bunlar pansuman tedavisi, 

ilave ameliyatlar ve deri greftlemesi (nakli) gerektirebilir.   
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Genel riskler ve komplikasyonlar 

a)Anestezi riski : Lokal ve genel anestezi işlemleri esnasında ve sonrasında riskler 
vardır. Ayrıca anestezinin her şeklinde ilaçlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlar ve 
zararlar bulunmaktadır. Spinal anestezide beyin ve omuriliği etkileyerek menenjit 
oluşmasına dahi sebebiyet verebilen enfeksiyonlar olabilir. 
b)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. 
c)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. 
d)Kalbin zorlanmasına bağlı kalp krizi ve inme gelişmesi. 
e)Allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Hatta bazı durumlarda bu alerjik reaksiyon çok 
hızlı ve ölümcül (anafilaksi)  şeklinde ortaya çıkabilir. 
f) Cerrahi sonrasında ağrı yakınmasında artma olabilir. Bazen geçmeyen ağrı 
görülebilir. 
g)Kanama riski: Olağan olmasa da ameliyat esnasında veya sonrasında kanama 
mümkündür. Kanamanın kaynağı veya miktarına göre ek tedaviler ve kan 
transfüzyonu gerekebilir 
h)Cerrahiden faydalanmama : Yapılacak cerrahi girişim yakınmaların tamamının veya 
bazılarının düzelmesini sağlamayabilir. 
ı)Infeksiyon : Yara yerinde veya derin dokularda infeksiyon olabilir. En çok 
korkulan durumlardandır. Protezi değiştirmek ile amputasyon (kolun kesilmesi) 
arasındaki her durumla sonuçlanabilir. Vücudunuzun herhangi bir yerindeki 
enfeksiyon bu bölgeye ilerleyebilir. Bu yüzden özellikle diş, boğaz ve idrar yolu 
enfeksiyonlarınızda mutlaka doktora başvurunuz.  
i)Sinir  yaralanması : Nadir de olsa cerrahi sırasında veya sonrasında beklenmedik 
şekilde oluşabilir. Bu durum kol ve/veya bacak güçsüzlüğüne, sebebiyet verebilir. 
j)Tekrarlama : Cerrahi sonrasında erken veya geç dönemde yakınmaların bazıları 
tekrar görülebilir ve bu durumda da ek cerrahi girişim gerekebilir. 
k) Bazı hastalarda, yara iyileşmesi anormal olabilir ve iyileşme dokusu (scar- nedbe) 
kalın ve kırmızımsı-morumsu olabilir. 
l) Şişman (obez) hastalarda yara  yeri enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp 
akciğer komplikasyonu ve tromboz (toplar ve atar damarlarda pıhtı oluşması) 
komplikasyon ihtimali daha fazladır. 
m) Sigara içen hastalarda yara  yeri enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp 
akciğer komplikasyonu ve tromboz (atar ve toplar damrlarda pıhtı oluşması) 
komplikasyon ihtimali daha fazladır. 
n) Ameliyat yarasına bağlı bölgesel duyu ve renk değişikleri 
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o) Hiçbir eklem protezi insanın doğal eklemi gibi sonuçlanamayacağından dolayı, 
protez çıkıkları meydana gelebilir ve ikinci cerrahiler  gerekli olabilir. 

ö) Protezin altından veya üstünde kemik kırığı oluşabilir. Bu ameliyat sırasında veya 
ameliyattan sonraki dönemlerde görülebilir.  
p)Ameliyat esnasında ölüm riski dahi vardır. Bu tüm ameliyatlarda olabilecek bir 
risktir. 

Özel Durumlar : 
 
Allerjilerim ( Varsa lütfen yazınız): 
 
 
 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; kurumumdaki hasta gizliliği 
kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. Araştırma sonuçlarının hasta 
gizliliği korunduğu sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle 
bir çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhengi 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 sırasında ameliyat odasına nitelikli gözlemcilerin 
alınmasını onaylıyorum.  
 

Onam Doğrulama: 
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Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı 
cevapladı. Kendi özgür irademle tedavi olmaya karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul 
etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum. 
 
Okudum anladım, onay veriyorum. 
 
…………………………………………………       Tarih: …/…/20…     Saat:…….. 
 
Cerrahi Alan: 
X Sağ  X Sol X Bilateral 
Sigara Kullanımı: 
X Yok            X  Bırakalı Ne Kadar Oldu 
X Var             X Kaç yıldır:                 X Günde Kaç Paket:   
Tarih / Saat : ___________ /_________ 
 
Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________ 
    
                                                                                
                                                                             İmzası: _____________  
 
 
 
 
 
 
İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı :     ___________ ___________ 
  

 
 Tarih: …/…/20…     Saat:……..                            İmza : ________  
 
 

 
 
 
 
 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

 
Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

  

 
 

 


