
 

 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                  CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                              YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                               PROTOKOL NO:   
 

Hasta olarak size uygulanacak olan ilsem hakkında karar verebilmeniz için, ilsem öncesinde, durumunuz ve 

önerilen cerrahi, tıbbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. 

_ Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi 

seçenekleri, tedavi uygulanmazsa karsılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir. 

_ Girişim hakkında bilgilendirildikten sonra girişimi kendi isteğiniz ile kabul ya da reddedebilirsiniz. 

_ Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize açıklaması için lütfen 

danışınız. 

Tanı ve işlem: 

Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim 

ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim 

ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla 

çıkartılmaktadır. 

Önerilen cerrahi girisim : 

 Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) , Rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) 

Cerrahi işlem riskleri : Tedavisiz durumumun devam etmesi durumunda riskler ve zararlar olabileceği gibi, 

benim için planlanan cerrahi, medikal ve/veya tanısal işlemlerle ilgili de riskler vardır. Cerrahi, medikal, 

ve/veya tanısal işlemlerin tümüne özgü olan enfeksiyon, damarlarda ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu, kanama, 

alerjik reaksiyon, kalp krizi, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi) ve hatta ölümün olabileceğinin 

farkındayım. Bana uygulanacak olan girişimle ilgili ayrıca aşağıdaki risklerin de bulunduğu bana ayrıntılı 

olarak anlatıldı. 

Bana anlatılan bu risklerden bazıları oldukça enderdir. Bu girişimler mevcut bir hastalığı olanlar (kalp hastalığı, 

seker hastalığı, yüksek kan basıncı, böbrek hastalığı, böbrek ya da karaciğer nakli geçirmiş hastalar, pıhtılaşma 

bozukluğu ve damar hastalığı olanlar, bağ dokusu hastalığı olanlar) ve sigara içenlerde daha risklidir. Yukarıda 

belirtilen riskler dışında rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) ve rahim ağzının yakılarak 

çıkarılması (LEEP) işlemlerine özel riskleri şunlardır : 

- Cerrahi girişim sonrası erken ya da geç önemde vajinam kanama; rahim ağzında oluşan kanamayı durdurmak 

için yeniden ameliyathaneye alınma ve rahim ağzının yakılması ya da dikiş konulması; kanama durdurulamazsa 

rahimin alınması 

- Cerrahi girişim sonrası mevcut hastalığın süresi net belli olmayan bir dönem içinde tekrar etmesi, 

yayılabilmesi 

- Rahim ağzı hastalığının tedavisi için yapılan girişimde cerrahi sınırlarda hastalığın devam ettiğinin görülmesi 

ve tekrar rahim ağzından doku çıkarılması gerekliliği  

- Rahim ağzından çıkarılan dokuya bağlı sonraki gebeliklerde rahim ağzında yetmezlik ve rahim ağzına dikiş 

atılması (serklaj) gerekliliği Yukarıda belirtilen komplikasyonlar nedeniyle hastanın yeniden ameliyat edilmesi 

gerekebilir.  

İşleme Alternatifler: 

Tedavi kabul edilmezse karşılaşılacak sonuçlar: Benim için uygun görülen cerrahi girişim yapılmazsa 

hastalığım ile ilgili oluşabilecek aşağıdaki durumlar bana anlatıldı : 

-Rahim ağzı hastalığı/kanseri tanısı konamaması ve hastalığın geç tanı almasına bağlı komplikasyonlar -Rahim 

ağzındaki hastalığın ilerleyip rahim ağzı kanserine dönüşmesi Benim özel durumumdan kaynaklanan aşağıdaki 

sonuçlarla da karsılaşabileceğim bana anlatıldı. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALTERNATİF TEDAVİLER  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….  
 
Hastaya Özel Durum Var mı ?  
 

Yok () Var () ise açıklayınız…………….............................................................................................................. 

 
 

 

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

 
 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan 

tıbbi ya da cerrahi müdahalenin amacı, riskleri ve komplikasyonları açısından bilgi sahibi oldum. Ek başkaca bir 

açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu işlemi onaylıyorum 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

RAHİM AĞZI ÇIKARILMASI (KONİZASYON-LEEP) HASTA 

BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ 

 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

HD.RB.229 Temmuz-2022 00 00 2/2 

   HAZIRLAYAN        KONTROL EDEN    YÜRÜRLÜK ONAYI 
   


