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Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem 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: Diagnostik ve/veya girişimsel histereskopi soğuk ışık kaynağı olan özel bir optik aletle rahim içi 

sıvı ile doldurulduktan sonar rahim iç tabakası gözlenmesi ve küçük el aletleri kullanılarak rahim içi girimlerin 

yapılması işlemidir. Genel anestezi ya da bölgesel (epidural/peridural) anestezi altında rahim ağzı genişletildikten 

sonra rahim içi sıvı ile doldurulur ve optik cihaz rahim içine ilerletilir. Histereskopi ile rahim iç tabakası 

değerlendirilir. Gerekli görüldüğü koşullarda varsa rahim içi yapışıklıklara, myomlara ve anormal yapılara (polip 

gibi) histereskopik olarak müdahale edilebilinir. 

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

benim için planlanan cerrahi, medikal ve/veya tanısal islemlerle 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. 

Burada söz konusu edilen risklerden bazısı veya bazıları oldukça enderdir. Ayrıca burada belirtilen cerrahi 

girişim riskleri özellikle şişman, daha önce karın ameliyatı geçirmiş ya da mevcut bir hastalığı olanlar (örneğin 

kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı) ve sigara içenlerde daha yüksektir. 

Histereskopiye özel cerrahi girişim riskleri aşağıda sıralanmıştır : 

- Rahim ağzının zedelenmesi, yırtılması, gerekirse rahimin alınması riski  

- Rahimin delinmesi, çevre organların (barsaklar, mesane, büyük damarlar gibi) hasar görmesi, cerrahi 

düzeltilmesi zorunluluğu  

- Kanama ya da rahimin yırtılması sonucu rahimin alınması 

- Açılan damar ağızlarından hava girmesi ile bunun dolaşım ve kalbi ölüme vardıracak şekilde etkilemesi 

- Rahim içi boşluğun gözlenememesi 

- Rahim azgındaki genişletilmeye bağlı rahim ağzında hasar ve sonraki gebeliklerde erken dönemde düşük 

riskinin ortaya çıkması 

- Girişim sırasında akciğerlerde sıvı birikimi (pulmoner ödem)  Yukarıda mevcut durumlardan biri veya birkaçı 

nedeniyle işlemin açık ameliyata (laparatomi) dönme ve zarar görmüş organların tamir veya çıkarılması riski 

bulunmaktadır. Rahim içinde yapışıklık oluşması ya da önceden mevcut olan yapışıklıkların devam etmesi söz 

konusu olabilir. Uyutma veya uyuşturulmada kullanılan ilaçlara veya ameliyatta kullanılacak ilaçlara karşı 

beklenmeyen cevaplar (reaksiyonlar) gelişebilir. Yukarıda belirtilen türde zedelenme veya zedelenmeler, o sırada 

veya daha sonra bir ameliyat yapılmasını gerektirebilir. Sonuç olarak sunu anlıyorum ki tanısal amaç için 

önerilen bu ameliyatın istenmeyen olası etkilerinin tamamını listelemek mümkün değildir. Ameliyatın yapılması 

ile durumum aydınlatılamayabilir hatta ender bazı durumlarda daha kötüleşebilir. Es zamanlı yapılacak bazı ek 

cerrahi girişimler riski artırabilir.  

İşleme alternatifler: Aşağıdaki alternatifler benimle tartışılmıştır. 

-Rahime açık ameliyatla girişim yapılması  

-Girişim yapılmadan görüntüleme teknikleri (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans) Tedavi 

kabul edilmezse karşılaşılacak sonuçlar: Tedavi olmazsam oluşacak durumum hakkında aşağıdaki anlatıldığı  
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şekilde bilgilendirildim Mevcut sorunum ne olduğunu aydınlatmaya yönelik yapılması önerilen bu işlem 

yapılmadığında durumumun ne olduğu anlaşılamayabilir ve ileride önerilen tedavim eksik veya yanlış  

Planlana bilir. Eş zamanlı yapılabilecek bazı girişimler ile tedavime yönelik işlemler eksik kalabilir. Böylece 

durumum daha kötüye gidebilir. Tıbbi uygulamaların kesin bir bilim olmadığını, sonuç veya tedavi konusunda 

garanti verilemeyeceğini anlıyorum. Onay belgesinde ve hekimimle olan görüşmemde bana durumum, 

uygulanacak işlem ve riskleri, tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.  
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. 
 

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