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Sayın Hasta, Sayın Veli / Vasi                                                                                                                        

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

onaylatılması yasal bir zorunluluktur. Bilgi formları uygulanan işlem/ 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,  Doktorunuz size değişik bilgiler ya da ek bilgiler verebilir. Aşağıda yazılı bütün bilgileri dikkatlice 

okuyup tüm sorularınızın yanıtlarını bulmadan, son sayfadaki formu imzalamayınız  

Tıbbi müdahalenin kim tarafından, nerede, ne şekilde yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar:  

Tıbbi müdahaleniz, hastanemizde sizi muayene eden uzman hekimimiz tarafından  uygulanacaktır. 

Yapılacak olan tıbbi müdahaleler; endoskopik cihaz eşliğinde,endoskopi ünitemizde gerçekleştirilecektir. 

Uygulama Öncesinde Dikkat Edilecek Hususlar; 

• Uygulamaya gelirken lütfen iyice dinlenmiş olarak geliniz. 

• Uygulama öncesinde alkollü içecekler tüketmeyiniz. 

• En az üç gün öncesinden; ginko biloba, kan sulandırıcı ilaçlar, yeşil çay, aspirin ve non-steroid anti inflamatuar 

(romatizmal) ilaçlar kesilmelidir. 

Uygulama Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; 

• İşlem sonrası genel de hastanede yatışa gerek duyulmamaktadır. Doktorunuz tarafından belirlenen süre 

aralığında takipleriniz yapıldıktan sonra (bir iki saat kadar)taburculuğunuz gerçekleştirilecektir. 

• Hamilelikten kaçınınız veya etkili bir gebelik yöntemi kullanınız. 

• Emzirmekten kaçınınız. 

• Kas gevşetici ve antibiyotik kullanmanız gerektiğinde doktorunuza danışınız. 

• Beklenmeyen bir etki gelişirse lütfen uygulama yapan doktorunuza başvurunuz. 

• Lütfen doktorunuz ve diyetisyeninizin talimatlarına uyunuz. 

• İşlem sonrası boğazdaki uyuşukluk geçene kadar, yaklaşık 2-3 saat süresince ağızdan hiçbir şey alınmaz.  

• İşlem esnasında sakinleştirici ilaç uygulanmış olan bireylerin mutlaka bir refakatçi eşliğinde evine götürülmesi 

gerekmektedir.  

• İlaçların etkisinin geçeceği ertesi güne kadar motorlu araçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. 

• İşlem sonrasında hissedilen şişkinlik gaz çıkarılması ile birlikte giderek azalır. 

• Gastroskopi sonrası boğazın tahriş olmasına bağlı ya da yapılan işlem nedeniyle ağızdan çok az miktarda kan 

gelebilir.  

• Karında şişkinlik ve ağrı hissinin  devam etmesi, kusma, titreme ve ateş yükselmesi, nefes darlığı, makattan ya da 

ağızdan sürekli veya bol miktarda kan gelmesi gibi durumlarda doktorunuzu hemen aramanız veya acile 

başvurmanız gerekir. 

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler: 

Mide botoksunun obezite cerrahisi için gerekli sınırlara ulaşamayan, diyetle kilo veremeyen ve cerrahiyi tercih 

etmeyenler için ideal bir kilo verme yöntemidir. Botulinum bakterisinden özel tekniklerle elde edilen protein bazlı ilaç 

midenin iştahı belirleyen sinir lifleri üzerine özel iğnelerle uygulanıyor. Teknik özellikli bir teknik olduğundan 

gastroskopi yapılırken midenin incelenmesi sırasında yapılan bir işlemdir. Yapılan iğneler açlık hissini oluşturan sinir 

liflerini felç ederek. İştah azalmasını ve az yemek yemeyi sağlamaktadır. 
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Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir? 

İşlemin yapılmaması durumunda mevcut durumunuzla ilgili bir değişiklik olmayacaktık. 

İşlemin Alternatifleri nelerdir? 

Yapılacak olan tıbbi müdahalenin herhangi bir alternatif tedavi yöntemi bulunmamaktadır. 

Uygulanacak İşlemlerin Riskleri: 

Lokal Anestezi Riskleri: Alerjik reaksiyonlar hatta hayati tehlike nadir de olsa görülebilir  

İşlemin Riskleri: Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi'nin Riskleri, Komplikasyonları: Üst gastrointestinal 

endoskopi riskleri düşük bir işlemdir. İşlem sırasında uygulanabilen sakinleştirici ilaçlar nadiren kalp ritmi ve solunum 

hızında anormalliklere veya alerjik yan etkilere neden olabilmektedir. Bu ilaçların panzehirleri, gereken durumlarda 

hızla uygulanarak müdahale edilebilmektedir. İşlem sırasında nadiren gastrointestinal sistemde kanama ve yemek 

borusu, mide, on iki parmak bağırsağında delinme (perforasyon), çok seyrek olarak da kalp ve dolaşım sistemi 

bozuklukları, bakteriyemi (kana mikrop karışması), yatış biçimine bağlı yaralanmalar veya dişlere zarar gelmesi gibi 

istenmeyen durumlar gelişebilmektedir. 

Yapılacak ağrı kesici, sakinleştirici, spazm gidericilere karşı alerjik reaksiyonlar, akciğer veya kalp ilişkili hastalık 

riskleri gelişebilir. Mide içeriği akciğere kaçabilir.    

Mide veya ince bağırsakta nadir de olsa delinme veya yırtık oluşabilir. Bu durumlarda mide içeriği karın içerisine 

kaçabilir. Karın içi ve karın zarı iltihaplanmalarına neden olabilir, ameliyat gerekebilir. 

Tüm bu komplikasyonlar acil ameliyat gerektirebilir ve düşük de olsa bir ölüm riski taşıyabilir. 

Doktorunuz işlemin zor olacağına karar verirse, işleme devam etmenin hasta sağlığına daha fazla zarar vereceğini 

düşünürse, işlemi yarıda kesebilir ve sizi başka hastaneye sevk edebilir. 

Hasta, Veli 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 taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı 

bilgi edindim. 

• Tedavi/girişim’ den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

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

açıklandı. 

• Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 

• Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

• Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

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

durdurabileceğimi biliyorum   

İşlemin Tahmini Süresi : 30-60 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. 

Tıbbi müdahale öncesinde ve sonrasında, tedavi gördüğünüz klinikte verilen ilaçların, ilaca bağlı olarak çok çeşitli 

toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle ölüm riski dâhil olmak üzere birçok etki ortaya çıkabilir. 

Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Ameliyat/İşlem Öncesi ve Sonrası 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. Sigara, daha kısa ve daha düşük kaliteli bir yaşam süresine neden 
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olur. Sigara içmek, tedavinin/ameliyatın başarısını kötü yönde etkiler. Sigara içen hastalarda anestezi ve cerrahi 

müdahale  riskleri daha fazladır, Sigara içiyorsanız, tedavi/ameliyat başarısının genel başarı ortalamasından daha 

düşük olacağını bilmelisiniz. 

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, okuduklarınızı anladığınızı ve bilgilendirme formunun bir nüshasını elden aldığınızı’’ kendi el yazınızla 

beyan ediniz:……………………………………………………………………………………………………………...………. 

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

 
Tarih:……/……/20....    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: 

 


