
 

HASTA ADI,SOYADI:                 CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                            YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                       PROTOKOL NO:   

Değerli hasta/hasta yakını : 

****Aşağıda kliniğimizde hastalarımıza uygulanan tüm işlemler hakkında bilgiler verilmektedir. Hekiminizin size 

uygulamaya karar verdiği ve de sizin kabul ettiğiniz işlemlerin başındaki kutucuklar hekiminizce işaretlenmiştir. 

Işaretli kutucuklardaki işlem hekiminizce size uygulanacaktır. Doktorunuz hiçbir işlemin başarısı hakkında size 

garanti vermemektedir. 

Tedaviniz için size uygulanacak yöntem hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Uygulanacak 

tedavinin yararlarını ve olası komplikasyonlarını öğrendikten sonra yapılacak işlemi kabul edip veya 

reddedebilirsiniz.. Tedaviye  başlamadan  önce  hastaların  sistemik  rahatsızlıklarını  (kalp,  şeker hastalığı,   

tansiyon  vb.),bulaşıcı  bir  hastalığı  (hepatit  gibi),  varsa  kullandığı  ilaçları hekimiyle paylaşması hem kendi 

güvenliği hemde hekim için önemlidir. 

 
1.Bulaşıcı hastalığınız (AIDS, Hepatit B,C, vb.) :         Var               Yok      

 

2.Sistemik bir hastalığınız (Alerji, diabet, hemofili, tansiyon, subakut bakteriyel endokardit ,karaciğer ve 

böbrek  rahatsızlıkları vb.):        Var             Yok      
 

3.Herhangi bir ilaç alerjiniz:      Var             Yok          Var ise : 
 
4.Düzenli kullandığınız bir ilaç:       Var             Yok     Var ise : 
 

       Anestezi: İnsan vücudunda his iletimi yapan sinirlerin, belirli bir bölgesinin, anestezik maddelerle  geçici süre 

iletim yapılmasının engellenmesi olarak kısaca tarif edilebilir. Diş hekimliğinde  kullanılan lokal  anestezi  sonucu  

oluşan his kaybı süresi, kullanılan anestezik maddeye, anestezinin uygulandığı bölgeye ve kişinin anatomik 

yapısına göre, 1-4 saat arasında değişiklik gösterir. Anestezi sonucu fasiyal paralizi (geçici yüz felci), amfızem 

(yüzede şişlik), hematom (yüzde kızarma, morarma) gibi komplikasyonlar oluşabilir. Budurumlargeçiciolup endişe 

edilmesine gerek yoktur. Anestezi sonucunda ayrıca alerjik reaksiyon (anafılaktik şok)oluşabilmektedir. Bu 

durumda acil müdehale edilmesi gerekmektedir. Bunun için hastanın herhangi maddeye alerji olup olmadığını  

(penisilin alerjisi vb.)tedaviye başlamadan önce veya  hekim reçete (ilaç) yazacağı zaman söylemesi gerekmektedir. 
 

DİŞ ÇEKİMİ (CERRAHİ MÜDAHALE) İŞLEMİ 

Tedaviden Beklenen 

Faydalar 
Tedavinin Olası Riskleri 

Tedavi yapılmazsa, 

Alternatifi ve Süresi 
Diş  çekimi ve çekiminden sonra; 

* Ağrı şikâyetlerin  

giderilmesi 

* Oluşabilecek 

enfeksiyonun 

engellenmesi 

* Protezin sağlam 

dişler üzerine 

yapılması 

 

* Dişte ya da kemikte 

kırılmalar, 

* Uzun süreli kanamaların ve 

ağrıların olması 

*  Enfeksiyon 

* Ağız açılmasında güçlük 

* Komşu dişlere zarar gelmesi 

* Geçici veya kalıcı his kaybı 

* Artık kökün çıkarılamaması 

* Çene ekleminin zedelenmesi 

* Dil ya da yanak ısırılması 

* Sinüs boşluğunun açılması ve 

dişin buraya kaçması,diş 

parçasının yutulması 

* Tedavi Yapılmazsa, 

Mevcut ağrı şikâyetinin 

artarak devam etmesi, Yaygın 

enfeksiyon, Fonksiyon kaybı 

ve ağız kokusu, Diş eti 

çekilmesine bağlı diş 

kayıpları, Protezleri uzun 

süreli olarak kullanılamaması 

* Alternatif Tedavisi, 

tedavinin alternatifi yoktur. 

* Tedavinin süresi, 

Komplikasyona göre değişir. 

 

Diş Çekimi: Anestezi altında yapılır.Tedavisi mümkün 

olmayan diş, ağızda kalmış kökler,kanal tedavisi başarısız 

dişler, sallanan dişler,sallanan kronlar ve  protez yapmak 

amacıyla çekim yapılır.  

Diş çekiminden sonra; 

1-Tamponu  tam çekim  yerinin üstüne gelecek şekilde 20- 

30 dakika sıkılması gerekmektedir. 

2-2- 3 saat bir şeyler yememeli; sonrasında  çekim 

boşluğuna yiyecek artığı kaçmamasına özen göstermelidir. 

3-Diş çekildikten sonra aynı gün içinde soğuk sıcak 

yememeli ılık yemelidir. 

4-Çekim günü ağrı rahatsızlığı olabilir. Uygun bir ağrı 

kesici kullanmalıdır. Aspirin tarzı kan sulandırıcı etkisi 

bulunan ağrı kesiciler haricinde ilaçlar tercih edilmelidir. 

5- Çekim yerindeki enfeksiyona bağlı olarak çekim kavitesi 

etrafındaki kemik çıkıntıları   hasta   tarafından  

hissedilebilir.  Bu  orada  kök  kaldığı  anlamına  gelmez. 

Yapılması gereken vakit kaybetmeden hekiminize 

başvurmaktır. 

6- Çekimden sonra sigara ve alkol ,gazlı içecekler , soğuk 

sıcak içecekler içilmemelidir.  
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Yukarıda yazılı bilgileri okudum ve anladım. Bu bilgilerle ilgili olarak ..……………………………………………. 
Sağlık çalışanları tarafından bana ayrıca sözlü olarak açıklama yapıldı. 

 

İşlemin Tahmini Süresi:………………………….. 
 

Lütfen kendi el yazınızla “hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay veriyorum” 

yazınız. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                   ÇEVİRMENİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                           TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                      İMZA: 

 

 

 

VASİ/YAKINI ADI-SOYADI:                                                TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                            TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                       İMZA: 

 

 

 

Ben “Rıza Belgesi” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde 

aktardım. 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
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HAZIRLAYAN      KONTROL EDEN      YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


