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Tanı Hakkında Bilgi: 

........................................................ Göz Hastalıkları Kliniğine gözünüzdeki rahatsızlığın tedavisi için 

başvurmuş bulunmaktasınız. Sağ ……. Sol……. gözünüze 

…………………………………………………… tanısı konulmuş olup tedaviye gereksinim 

duyulmuştur. 

 

Tedavi Yöntemi Hakkında Bilgi:  

Mevcut hastalığınızın tedavisi için Sağ …….. Sol………. gözünüze İNTRAVİTREAL (…..............) 

ENJEKSİYONU ameliyatı önerilmektedir. 

Tedaviniz Uzman hekimler ve asistanlar eşliğinde yapılmaktadır. 

Göziçi enjeksiyonların günümüzde uygulama alanları: 

1. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu 

2. Retinal ven tıkanıklıklarına bağlı makula ödemi (merkezi noktada sıvı birikimi) 

3. Diabete (şeker hastalığı) bağlı makula ödemi 

4. Retinanın inflamatuar ve  nadir görülen damarsal hastalıklarına bağlı makula ödemi 

5. Retina damar hastalıkları sonucu oluşabilen göz içi anormal damarların ve kompli- 

kasyonlarının tedavisinde 

  

Bu amaçlarla göziçi uygulanan ilaçlar ; 

1. Sıvı birikimini önleyen ilaçlar (Steroidler- triamsinolon , deksametason  ,fluosinolon…..) 

2. Anormal damar gelişimi ve sıvı birikimini önleyici ilaçlar (anti-VEGF ilaçlar – Ranibizumab, 

Aflibercept……) 

Yöntemin uygulanışı : 

 

Göziçi enjeksiyonu ameliyathane veya bu işlem için hazırlanmış özel bir odada, göz hekiminiz 

tarafından yapılacaktır.  

Göze uygulanan enjeksiyon tedavisi, direkt olarak göz içine enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır. 

Uygulama öncesi göz çevresi ve göz içi antiseptik solüsyonlarla temizlenecektir. Gözünüze ağrı 

duymanızı önleyecek anestetik damlalar damlatılacaktır. Enjeksiyon gözün saydam olmayan 

bölümünden göz içine uygulanacaktır. Tedavi sonrası antibiyotikli veya gerekirse göz içi basıncınızı 

düşürmek için damlalar kullanmanız gerekecektir. Enjeksiyon sonrası göz önünde uçuşmalar 

görebilirsiniz. Ancak, uçuşmaların artması, gözünüzde ağrı ve kızarıklığın gelişmesi veya görmenizin 

azalması durumunda hemen hekiminize başvurmanız gerekmektedir 
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Tedavinin Faydaları: Tanınıza göre farklılıklar göstermektedir. Göz içi iltihabın azaltılması veya 

önlenmesi, anormal damarların gelişiminin engellenmesi, göz damar iltihaplarının iyileştirilmesi, retina 

tabakası ve merkez görme noktasında sıvı birikimlerinin  azaltılması hedeflenen amaçlardandır.  

 

Tedavi Süresi:  

Tedavi süresi 5-15 dk arasında değişebilmektedir.  

 

Tedavi Komplikasyonları ve Riskleri: 

Göziçi ilaç uygulamaları sonrası enjeksiyona veya uygulanan ilaca bağlı komplikasyonlar nadiren 

gelişebilir. 

Enjeksiyona bağlı : 

1.Enjeksiyonun uygulandığı bölgede  kızarıklık veya kanama 

2.Ağrı 

3.Enfeksiyon  

4.Retina tabakasında yırtılma veya yerinden ayrılma  

5.Göz içi kanama 

6. Göziçi basıncında geçici yükselme  

Kullanılan ilaca bağlı (daha çok steroid enjeksiyonlarıyla ilişkili;: 

1.Göz içi basıncında geçici veya kalıcı yükselme  

2.Katarakt.  

Bu komplikasyonların  tedavisi mümkündür. Bazı durumlarda komplikasyonlara bağlı olarak kalıcı 

görme hasarı gelişebilir. 

İşlemin Alternatifi yoktur. 

İşleminiz uzman hekimler ve asistanlar eşliğinde yapılmaktadır. 

Tedavinin kabul edilmemesi durumunda karşılaşılabilecek Sonuçlar: 

Size önerilen tedaviyi kabul etmemeniz durumunda karşılaşacağınız riskler şunlardır; 1-Tanınıza göre 

altta yatan hastalığın ilerlemesi görmenizde azalmaya, gözünüzde ağrıya, göz içi kanamalara ve göz içi 

iltihaplarına neden olabilir. 2- Görmenizi tamamen yitirebilirsiniz.   

 

Daha sağlıklı bir yaşam için, altta yatan hastalığınıza göre değişmekle birlikte tedavi için yapılan göziçi 

ilaç uygulamalarının yanısıra, sigara içmemeniz, varsa hipertansiyon, kalp problemleri veya şeker 

hastalığının  tedavisi  ve sağlıklı beslenmeniz de önem taşımaktadır.  
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Hasta Onamı: 

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

olan müdahalelenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi 

oldum. 

Sağ (…….) Sol (…….) gözüme uygulanması planlanan / İNTRAVİTREAL …………… 

ENJEKSİYONU işleminin Dr………………………… ve/veya onun gözetimi altında çalışan 

asistanları tarafından gerçekleştirilmesine kendi rızamla izin veriyorum.  

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu imzalıyorum: 

   

Hastanın Adı-Soyadı                 : ….……………………… İmzası:………….. Tarih: 

   

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:………………………….. İmzası:………….. Tarih: 

(Yakınlığı:……………………..) 

 

Doktorun Adı Soyadı                :….. ……………………… İmzası:………….. Tarih: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


