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ONAM FORMU
(Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, K: 1993/2741 sayılı kararı uyarınca)
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,
plastik cerrahınız size değişik bilgiler ya da ek bilgiler verebilir.

Aşağıda yazılı bütün bilgileri dikkatlice okuyup tüm sorularınızın yanıtlarını bulmadan,
son sayfadaki formu imzalamayınız.
YÜZ GERME AMELİYATI HAKKINDA İZİN VE BİLGİLENDİRME FORMU
Yüz germe (yüz gençleştirme) ameliyatları, yüz ve boyunda yaşlanmayla oluşan
birtakım bulguları düzeltmek için yapılan cerrahi girişimlerdir. Yaş ilerledikçe yüzün
deri ve kaslarında bir gevşeme, elastikiyet kaybı ve yıpranma süreci başlar. Bu
ameliyatlar yaşlanmayı durduran ameliyatlar olmamakla birlikte; derinin ve deri
altındaki daha derin dokuların, toparlanması ve gerilmesi ile yüzün daha genç bir
görünüm almasını sağlayan ameliyatlardır. Yüz germe ameliyatı tek başına
yapılabileceği gibi kaş kaldırma, vakumla yağ alma, göz kapağı ameliyatları ve burun
ameliyatıyla birlikte de gerçekleştirilebilir. Yüz germe ameliyatları için en ideal olanlar,
yüzünde ve boynunda gevşemenin başladığı, fakat hala deri elastikiyetinin ve kemik
yapılarının yerinde olduğu alanlardır. Yüz germe ameliyatları her kişi için bir
değerlendirme sonucunda planlanacak detayları içerir. Yüz germe ameliyatı kişiye
özeldir. En iyi yüz germe ameliyatı adayları, yüzde ve boyunda sarkmalar görülen
ancak deri elastisitesine sahip ve kemik yapısı iyi tanımlanan hastalardır.
Hastanın geçmişindeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka
doktora bildirilmelidir.
Alternatif Tedavi
Alternatif tedaviler, yüz ve boyundaki gevşekliğe yüz germe ameliyatı yapılmaksızın
müdahaleyi kapsar. Derideki gevşekliğe, deri kırışıklarına ve fazlalık yağ dokularına

kimyasal aşındırma, liposuctıon gibi cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemlerle
müdahale edilebilir.
Yüz Germe Ameliyatının Riskleri
Her cerrahi işlem bir miktar risk içerir. Yüz germe ameliyatını risklerinin anlaşılması
önemlidir. Kişinin cerrahi yolu seçmesi, risklerle, potansiyel kazancın karşılaştırılması
temeline dayanır. Her ne kadar, hastaların çoğu, aşağıda bahsedeceğimiz
komplikasyonları yaşamasalar da, bunların her birinin, plastik cerrahınızla
görüşülmesi; risklerin, potansiyel komplikasyonların ve yüz germe ameliyatını
sonuçlarının tam olarak anlaşılması açısından önemlidir.
Kanama: Seyrek olmakla birlikte, operasyon sırasında ya da sonrasında kanama
problemi ile karşılaşılabilinir. Operasyon sonrasında kanama olursa, acil drenaj
tedavisi veya kan transfüzyonu gerekebilir. Kanama riskini artırmaları nedeni ile
operasyonun on gün öncesinden, aspirin veya anti inflamatuar ilaçların kullanımı
durdurulmalıdır. Tıbbi kontrol altında olmayan hipertansiyon da operasyon sırasında
ya da sonrasında kanamaya neden olabilir. Deri altına kanama, iyileşmeyi
geciktirebilir ve kötü iz kalmasına neden olabilir.
Enfeksiyon: Bu ameliyat sonrasında enfeksiyon genellikle beklenmez. Nadiren de
olsa, enfeksiyon gelişecek olursa, ek antibiyotik tedavisi veya cerrahi müdahale
gerekebilir.
Kötü iz (skar) kalması: Her ne kadar cerrahi müdahale sonrasında iyi bir yara
iyileşmesi beklenirse de, deride ve daha derin dokularda anormal skar oluşabilir. Bu
skarlar çevre deriden farklı renkte olup, hoş görünmeyebilirler. Dikişlerin görünür izler
bırakma ihtimali vardır. Ek tedavi gerekebilir.
Daha derin yapılarda hasar: Ameliyat sonrasında damarlar, kaslar ve sinirler gibi
daha derin dokularda hasar görebilir. Bunun görülme potansiyeli yüz germe
ameliyatının tipine göre değişebilir. Bu hasarlar geçici yada kalıcı olabilir.
Asimetri: Normal insan yüzü asimetriktir. Yüz germe ameliyatının sonucunda, iki taraf
arasında varyasyon olabilir.
Cerrahi anestezi: Hem lokal hem de genel anestezi risk taşır. Her tip cerrahi anestezi
veya sedasyonun komplikasyon, hasar ve hatta ölüm riski vardır.
Sinir hasarı: Yüz germe operasyonu sırasında motor ve duyu sinirleri hasar görebilir.
Yüz germe operasyonu sonrasında yüz hareketlerinde zayıflık veya kayıp olabilir.
Sinir hasarı, yüzdeki hareketlerde ve duyuda, geçici veya kalıcı kayba neden olabilir.
Bu tip hasarlar zamanla iyileşebilir. Yüzün, boynun ve kulak bölgesinin duyu
sinirlerinin hasarı geçici veya kalıcı uyuşukluğa neden olabilir. Ağrılı sinir çok nadirdir.
Kronik ağrı: Yüz germe sonrasında kronik ağrı çok nadir bir komplikasyondur.
Deri düzensizlikleri, deri kanseri: Yüz germe, derinin ve daha derin yapıların gerilmesi
için yapılan cerrahi bir operasyondur. Deride düzensizlikler ve deri kanseri yüz
germeden bağımsız olarak gelişebilir.
Tatmin etmeyen sonuçlar: Yüz germe ameliyatını iyi sonuç vermeme ihtimali vardır.
Bu, kabul edilemeyecek görünür deformiteler, yüz hareketlerinde kayıp, yara
bozulması (çatlama, yarılma) ve duyu kaybı gibi riskleri taşır. Ameliyatın sonucu sizi

hayal kırıklığına uğratabilir. Nadiren, sonuçların daha iyi olması için ek ameliyat
gerekebilir.
Alerjik reaksiyonlar: Seyrek olarak kullanılan flastere, dikiş materyallerine veya topikal
preparatlara lokal alerji geliştiği rapor edilmiş vakalar çok seyrek olarak vardır. Daha
ciddi olan sistemik reaksiyonlar ameliyat sırasında ya da sonra kullanılan ilaçlarla
gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir.
Saç kaybı: Ameliyat sırasında derinin yukarı çekildiği (eleve edildiği) bölgelerde saç
kaybı olabilir. Bunun olup olmayacağı önceden bilinemez.
İyileşmeni gecikmesi: Yaranın ayrılması veya iyileşmenin gecikmesi mümkündür.
Yüzdeki bazı alanlar normal iyileşme göstermeyebilir veya bu gecikebilir. Bazı deri
alanları ölebilir.
Sigara içenlerin deri kaybı ve yara iyileşmesinde gecikme gibi komplikasyon riski
daha yüksektir.
Uzun süreli etkiler: Yaşlılık, kilo alımı veya kaybı, güneşte kalma ve diğer bazı
şartların sonucu olarak, yüzde bunları izleyen değişikler olabilir. Yüz germe ameliyatı
yaşlanmayı durdurmaz, ya da yüzün ve boynun gerginliğini sürekli olarak sağlamaz.
Yüz germe ameliyatının sonuçlarını koruyabilmek için gelecekte yeni ameliyatlar ve
tedaviler gerekebilir.

CERRAHİ İŞLEM VEYA TEDAVİ ONAYI
1. Bu belge ile Dr. Ruhi ÇANKAYALI ve ekibini, ……… tarihinde ……….ç.
ameliyatımı yapmak üzere yetkili kılıyorum. Bu ameliyat ile ilgili olarak bilgilendirildim.
Aklıma takılan tüm soruları sorma imkanı ve zamanı bana Doktorum tarafından
verildi.
2. Ameliyat sırasında veya anestezi ve tıbbi tedavi sırasında, önceden tahmin
edilemeyen durumların yukarıda belirtilenlerden daha değişik işlemler
gerektirebileceği hakkında fikir sahibiyim. Bu nedenle, yukarıda adı geçen doktor ve
asistanlarını, mesleki bilgilerinin ışığında gerekli değerlendirmeyi yapıp, bu tür
işlemleri uygulamada yetkili kılıyorum. Bu paragrafta verilen yetki, ameliyata
başlarken doktorumun önceden bilemeyeceği ve tedavi gerektiren durumları da içerir.
3. Finansal sorumluluklar: Cerrahi masrafların hastane ve doktorunuzun ücretini
kapsayıp kapsamadığını ve ödeme şeklini sorunuz. Bazı beklenmeyen durum ve
tedaviler için gereken ek ödemeler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız. Cerrahi
komplikasyonlar (olumsuz sonuç) gelişmesi halinde ek masraflar oluşabilir. İkincil
cerrahi veya düzeltme (revizyon) amaçlı cerrahilerle ilgili hastanede kalış ve ameliyat
ücretleri de sizin sorumluluğunuzdadır.
4. Sadece tıbbi, bilimsel veya eğitim amaçlı olarak, ameliyat öncesinde, sırasında ve
sonrasında fotoğraf ve film çekilmesini, kimliğimin saklı tutulması kaydıyla
vücudumun uygun bölgelerinin görüntülenmesini onaylıyorum.
5. Ameliyat sırasında gerektiği takdirde vücudumdan her türlü dokunun alınmasına,
incelenmesine ve hastane kayıtları için saklanmasına izin veriyorum.

6. Gerektiği durumlarda, yasal bildirim açısından hasta bilgilerimin resmi makamlara
açıklanmasına izin veriyorum.
7. Aşağıdaki bilgiler anlayabileceğim bir şekilde bana açıklanmıştır.
a. Yukarıdaki cerrahi işlemin ya da tedavinin yapılacağı…
b. Diğer tedavi seçeneklerinin varlığı…
c. Tedavi ya da cerrahi işlemin riskler içerdiği…
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