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Sayın Hasta, Sayın Veli / Vasi 

Size yapılacak her türlü tıbbi ve cerrahi müdahale sizin bilgilendirilmeniz ve izninizin alınması şartıyla yapılabilir. 

Tüm hekimler ve sağlık personelleri hastaların iyileşmesi için büyük çaba harcarlar. Ancak, bazen tüm çabalara 

rağmen hastanın iyileştirilmesi mümkün olmayabilir. 

Size gerekli müdahalenin yapılabilmesi için lokal anestezi veya genel anestezi uygulaması gerekli olabilir. Lokal 

anesteziklerin komplikasyonları olarak geçici felçler, titreme, bulantı, işitme bozukluğu konsantrasyon bozukluğu, 

aşırı gerginlik, konvulziyonlar, kalp ritim bozuklukları, solunum sıkıntısı, alerjik sorunlar ve çok nadiren ölüm 

gelişebilir. 

Genel anesteziklerin komplikasyonları olarak solunum fonksiyonu ve yollarının bozuklukları kalpte ritim bozulması 

mide içeriğinin akciğerlere kaçması, karaciğer ve böbrek hasarları ve 1/10000 olasılıkla ölüm gelişebilir. Bu 

yaklaşım kadınlık organlarına ait hastalıklar için tanı veya tedavi edici kısa süreli cerrahi müdahaleleri 

kapsamaktadır.  Kadın dış genital bölgesinden vaginadan ve rahim ağzından alınabilecek biyopsilerden kanamalar, 

infeksiyon, biyopsi yerinin açılması ya da infeksiyon tarzında sorunlar gelişebilir. Çok nadiren olabilecek aşırı 

kanamalarda nedeni ile rahmin alınması gerekebilmektedir. 

Vagina yan duvarından gelişebilen doğumsal kistik oluşumların çıkarılması sırasında kanama, kan birikmesi, 

infeksiyon, tam çıkarılmama nadirde olsa görülebilir. 

Kızlık zarı (hymen) açılması : 

Not: 

 

 

 

 

 

Rahim ağzındaki yaralara yönelik yapılan elektrokoterizasyon yöntemi sırasında kanama, infeksiyon, tam 

olmayan iyileşme görülebilir. 

Kadın dış genital bölgesinde bartholin kisti denilen kistik oluşumların çıkarılması sırasında kanama, kan 

birikmesi gelişebilir. Sonrasında infeksiyon yeniden kist oluşumu gözlenebilir 

Probe kürtaj kadınlık organlarına ait hastalıklara kesin yada koymak için yapılan bir yöntemdir. Bu müdahale 

sırasında rahim delinmesi ve buna bağlı olarak komşu organ yaralanmaları ciddi boyutlarda kanama kürtaj 

işleminin hiç yapılmaması söz konusu olabilir. Probe kürtaj sırasında rahmin alınması nadiren gerekebilir. İşlem 

sırasında infeksiyon %2 gelişebilir. Çok nadiren ölüme sebep verebilecek kadar ciddi problemler oluşabilir. Probe 

küretaj ile hastalığa kesin tanı koymak mümkün olduğu halde çok nadiren kürtaj ile hastalık bölgesinden materyal 

alınmamasına bağlı olarak tanı atlanması da söz konusudur. 

Hasta, Vekil Veya Vasinin Onam Açıklaması 

 Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.  

 Planlanan tedavi / girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, 

tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı 

bilgi edindim  

 Tedavi / girişimden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım 

 Tanı / tedavi / girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı 

kullanılabileceğini açıkladı. 

 Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim şekilde yanıtladı. 

 Tedavi / girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

 Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

 İstemediğim takdirde tedavi / girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/ veya istediğim aşamada işlemi 

durdurabileceğimi biliyorum 

     

İşlemin Tahmini Süresi : 30-45 dakikadır  

Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Hastanede bulunduğum süre içerisinde tanı ve tedavi için kullanılacak 

ilaçlarla ilgili önemli özellikler (ne için kullanıldığı, faydaları, yan etkileri, nasıl kullanılacağı) konusunda bilgi aldım. 

Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: Tedavim/Ameliyatım sonrasında yaşam tarzım için 

yapmam gerekenleri (Diyet, banyo, ilaç kullanımı, hareket durumu ve/veya kısıtlama durumu) ile ilgili bilgi aldım. 
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Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma (Kendi 

hekimine, farklı bir hekime, tedavi gördüğü kliniğe ve acil durumlarda da 112’ye) nasıl ulaşacağım konusunda bilgi 

aldım. 

Bize Ulaşabileceğiniz Telefon Numaraları: Hastane Tel:  0 212 274 69 25 – 444 25 93 

Yapılacak işlemlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için hekiminize danışabilirsiniz. 

 

Lütfen; hastalığınız, tedavi süreciniz, cerrahi işlem, oluşabilecek yan etkiler ve olası tüm riskler ile ilgili size 

anlatılanları ve okuduklarınızı anladığınızı kendi el yazınızla beyan ediniz: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Tarih:……/……/…….    Saat: 

 

HASTANIN BİLİNCİ AÇIK İSE HASTANIN BİLİNCİ KAPALI VE YANINDA 

YASAL TEMSİLCİSİ VAR İSE; 

Hastanın  

Hasta Adı Soyadı:………….......................... 

Adresi ..........................................................  

Tel.No:.......................................................... 

İmza: 

Yasal Temsilci *( Vasi) veya Veli 

Hasta Adı Soyadı:………………………… 

Adresi. ……………………………………… 

Tel.No:……………………………………… 

İmza: 

 

Doktor 

Adı Soyadı:………………………………..….. 

İmza: 

  

Doktor 

Adı Soyadı:………………………………..….. 

İmza: 

  

Şahit** 

Adı Soyadı:………………………………….. 

İmza: 

 

Şahit** 

Adı Soyadı:………………………………….. 

İmza: 

 

 

 

 

 

 

 


