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Planlanan girişimin adı: Burun veparanazal sinüslerin enflamatuar hastalıklarının ve/veya 

anatomik varyasyonlarının transnazal (endoskopla veya onsuz) ve/veya eksternal cerrahisi 

Burun ve burun çevresindeki hava boşluklarının (sinüslerin) iltihabi hastalıklarının (sinüzit) 

ve/veya yapısal bozukluklarının burun yoluyla (endoskopla veya onsuz) ve/veya dışarıdan kesi 

ile cerrahi tedavisi  

 

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler:   

Burun çevresindeki hava boşluklarının (sinüslerin) iltihabı olarak bilinen sinüzit hastalığınızın 

verilen ilaç tedavileriyle düzelmediği ve/veya komplikasyona neden olduğu ve/veya burun ve 

sinüslerin yapısal bozukluğunun da olduğu yapılan muayene ve tetkikler sonrasında 

anlaşılmıştır. Bilindiği gibi bu hastalık(lar) komplikasyon yapmadıkları sürece, genellikle 

kişinin genel sağlığını, hayatını tehdit eden bir sorun değildir. Ancak neden olduğu şikayetler, 

ömür boyu sizin hayat kalitenizi olumsuz etkileyecektir. Bu aşamadan sonra bu hastalığınızın 

tedavisi ancak ameliyat ile mümkün olabilir. Bununla birlikte ender de olsa (riski sinüzitin 

yerleştiği bölgeye ve şiddetine göre değişmek üzere), ileriki dönemlerde hayatınızı tehdit 

edecek sorunlara neden olması da mümkündür. 

 

Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?: 

Bu girişimi kabul etmemeniz durumunda sinüzitin ve/veya yapısal bozuklukların başka bir 

tedavi ile geçmesi mümkün değildir. Her ne kadar bu sorunların sizin hayatınızı tehdit edecek 

boyutlara ulaşması çok ender olsa da tamamen ihtimal dışı değildir. Bu nedenle tedavi 

olmamanız durumunda sinüzitin nerede yerleştiğine ve şiddetine bağlı olarak risk değişmekle 

birlikte, iltihabın beyin zarına, beyine ve kana ulaşması ile hayatı tehdit eden durumlar ortaya 

çıkabilir. Yine bu kadar ciddi olmasa da iltihap göz yapılarına ve/veya çevredeki kemiklere 

ulaşarak körlüğe kadar varabilen ciddi sorunlara neden olabilir. Zaten bu komplikasyonlardan 

biri olmuş ise ameliyat zorunludur. Bunların da ötesinde tedaviyi kabul etmemeniz durumunda 

var olan şikayetleriniz ömür boyu devam edecek ve muhtemelen sizin yaşam kalitenizi giderek 

daha fazla bozacaktır. Ek olarak sinüslerinizdeki bu iltihap odağının kulaklarınızı, alt solunum 

yollarınızı ve akciğerlerinizi etkileyerek, bu bölgelerde de iltihaplara neden olması veya var 

olan iltihapları daha da olumsuz etkilemesi mümkündür.  

 

Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak (Alternatif tedaviler hakkında bilgi içermelidir):  

Bu işlem çoğu zaman genel anesteziyle (narkozla) uygulanır. “Anestezi Aydınlatılmış Hasta 

Onam Formu”nda, anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler göreceksiniz. Herhangi bir 

endişeniz olursa anestezistiniz (narkozu verecek olan doktor) ile görüşünüz. Bilgilendirme 

formu verilmediyse lütfen isteyiniz.  

Lokal anestezi (mevzi uyuşturma) uygulaması durumunda veya narkoz sırasında ek olarak 

kanamayı önleyici bir ilacın yapılması gerektiğinde ender olarak beklenmeyen yan etkiler 

ortaya çıkabilir. Bunlar:  

• Alerjik reaksiyonlar; şişlik, kaşıntı, hatta şoka varabilen ağır dolaşım bozuklukları,  

• Merkezi sinir sistemine ait yan etkiler; huzursuzluk, kasılmalar, solunum bozuklukları,  

• Kan basıncı yükselmesi veya düşmesi, kalp ritm bozuklukları ve kalp atışının yavaşlaması. 

Ayrıca genellikle gerekmemesine rağmen, olağanüstü bir durumda lüzumu halinde 

kullanılabilecek kan veya kan ürünlerinin nakli sırasında oluşabilecek hastalık bulaşma ihtimali 

de vardır.  

Ameliyat büyük bir ihtimalle teşhisinizde kullanılan endoskoplar (ışık taşıyıcı aletler) ile burun 

içinden yapılacaktır. Hastalığın yaygınlığına ve yerleşimine göre veya ameliyat sırasındaki 
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olası bir gelişmeye göre dışarıdan kesi ihtimali de vardır. Bu kesi yanak veya dudak içinde 

görülmez bir bölgede olabileceği gibi, burun kenarı, göz iç ve/veya üst kısmı ile kaş içi/arası 

gibi dıştan görünür bir yerde de olabilir. Ameliyat sonunda genellikle buruna sünger şeklinde 

bir tampon konur.   

Ameliyat sonrası temel amaç; şikayetlerinizin sizi rahatsız etmeyecek dereceye düşürülmesidir. 

Tabii ki tamamen geçmesi esas arzu edilen durumdur ama bu her zaman mümkün olmayabilir. 

Hastalığınızın şiddeti ve yerleşimine bağlı olarak ameliyatın başarışansı değişmekle birlikte, 

altta alerji ve benzeri bir sistemik hastalık yoksa genellikle başarı oranı yüksektir. Ancak bu 

oran özellikle polip denilen burunda üzüm salkımışeklinde et gelişen hastalarda daha düşüktür. 

Bu durumda mükerrer ameliyatlar ve ameliyat sonrası ek tetkik ve tedaviler gündeme gelebilir. 

Ameliyat başarışansınızın artması için ameliyat sonrası pansumanlarınızı düzenli yaptırmanız 

ve doktorunuzun önerilerini yerine getirmeniz (örneğin sigara içiminin sonlandırılması gibi) 

çok önemlidir. Ameliyat sonrası tam iyileşme birkaç haftayı bulabilir. Bazen ameliyatta 

çıkarılan doku örnekleri patolojiye (mikroskopla incelenemeye) gönderilebilir.   

Ne yazık ki hastalığınızın tedavisi için etkinliği bu kadar fazla olan alternatif bir yöntem 

bulunmamaktadır. Daha önceden uygulanan antibiyotik tedavileri daha düşük başarı ihtimali ile 

tekrar uygulanabilir.   

 

Ortaya Çıkabilecek Yan Etkiler:  

• Sık görülebilen yan etkiler:Sızıntışeklinde kanama, göz çevresinde kanama morarma, 

ameliyat sahasında nedbe ve yapışıklık oluşması (ikinci bir ameliyat ile tamir gerekebilir), 

burun tıkanıklığı, yüzde ve başta ağrı, yüz ve göz çevresinde şişlik, eğer dışarıdan kesi yapılmış 

ise nedbe izi  

• Nadir görülebilen yan etkiler: Tekrar müdahale gerektirecek kanama, çift görme (geçici veya 

kalıcı), gözyaşı kanalı hasarına bağlı sulanma (geçici olabileceği gibi, ikinci bir müdahale de 

gerekebilir), ameliyat sahasında burun ve sinüslerde iltihap, geçici tat ve koku alma bozukluğu, 

çocuk hastalarda yüz ve damak gelişim bozukluğu 

• Çok nadir görülebilen yan etkiler: Ölümcül kanama, kalıcı tat ve koku alma bozukluğu, 

kısmi veya tam görme kaybı, beyin zarı zedelenmesi, burundan beyin-omurilik sıvısı kaçağı, 

beyin zarı iltihabı (menenjit), beyin apsesi, şuur kaybı, ölüm. Tüm bu ciddi sorunların görülme 

riski %1’den azdır. 

 

Operasyon süresi yaklaşık 1,5-2 saattir. 

 

Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  

Lütfen ameliyattan en az bir hafta önce, eğer alıyorsanız aspirin gibi kanı sulandıran ilaçları 

almayı ve içiyorsanız sigara içmeyi bırakınız. Kadın hastalar için ameliyat tarihinde adet 

gününüz ise mutlaka doktorunuzu uyarınız. Ameliyat öncesi dönemde nezle-grip-üst solunum 

yolu enfeksiyonu olmamanız için kendinizi koruyunuz, böyle bir durum olduğunda mutlaka 

doktorunuzu uyarınız. Ameliyat saatinden 5–6 saat öncesinden itibaren hiçbir şey yemeyiniz ve 

içmeyiniz. Ameliyata giderken takma dişlerinizi, takılarınızı ve üzerinizdeki tüm metal 

malzemeleri çıkarınız.   

 

 

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  

Ameliyat günü veya ertesi gün hastaneden taburcu olacaksınız. Olağandışı durumda daha uzun 

süre de hastanede kalabilirsiniz. Ameliyattan sonra genellikle 2–3 saat sonra ağızdan 
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beslenmeye başlayabilirsiniz. Aynı gün taburcu olmanız durumunda kesinlikle araba 

kullanmayınız. Ameliyat sonrası birkaç gün burnunuzdan hafif kanlı salgı gelebilir ve ağrı 

kesici almanızı gerektirecek kadar ağrınız olabilir. Ameliyattan sonraki 3–5 gün süre ile 

burundaki tamponlar alınana kadar sulu ve yumuşak gıda yemeniz ve bol su içmeniz gerekli 

olabilir. Yine doktorunuz size izin verene kadar burnunuzu basınçla sümkürmemelisiniz. 

Ayrıca eğer sigara içiyorsanız ameliyat sonrası dönemde mümkünse tümüyle, değilse en 

azından birkaç hafta sigara içmemeniz önerilir. İşlemden sonra 4-5 gün kadar evde istirahat 

etmeniz gereklidir.  

Bu ameliyatın başarısı ameliyat kadar, sonrasında kullanacağınız ilaç tedavisine (bazen uzun 

süreli) ve ameliyat sonrası pansumanlara da bağlıdır. Bu nedenle kesinlikle doktorunuzun 

önerdiği tedaviyi ve pansumanları aksatmayınız. Çocuk hastalarda bu pansumanların bazen 

narkoz altında yapılma zorunluluğu doğabilir.   

 

Hekimin hasta hakkında bilmek istedikleri:   

Lütfen ameliyat öncesi var olan teşhis edilmiş tüm hastalıklarınızı, aldığınız tüm ilaçlarınızı, 

varsa ailesel hastalıklarınızı, alerjik durumunuzu bildiriniz.   

 

Tehlike kaynaklarını önceden tespit edebilmek için sizden aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica 

ediyoruz:  

 

1. Yüksek kanama eğilimi (Örneğin küçük yaralanmalarda veya diş tedavisinde) var mı?                                 

                                                             Hayır □ Evet □ 

2. Özel bir nedeni olmadan vücudunuzda çürükler oluşur mu veya kan bağı olan akrabalarınızda 

bununla ilgili belirtiler var mı?                               

                                                               Hayır□     Evet □                                                         

3.Siz/Çocuğunuz kan sulandırıcı ilaç (Örneğin, aspirin) kullanıyor musunuz/kullanıyor mu?              

                                                             Hayır □ Evet □       

4.Siz/Çocuğunuz başka bir ilaç kullanıyor musunuz/kullanıyor mu ? 

Kullanıyorsanız/Kullanıyorsa hangi ilacı? .............. 

 

                                                             Hayır □  Evet □ 

5.Alerji (Örneğin, astım, saman nezlesi) veya aşırı duyarlılık (Örneğin, flaster, lateks, gıda 

maddeleri, ilaçlar) var mı?                                      

                                                             Hayır □ Evet □ 

6.Kalp veya akciğer (Örneğin, kalp hastası, kalp ritm bozukluğu, yüksek tansiyon, astım) var mı 

veya kalp pili taşıyor musunuz?    

                                                             Hayır □  Evet □ 

7.Müzmin (kronik) bir hastalıktan (Örneğin, göz tansiyonu, sara) yakınıyor musunuz ? 
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                                                           Hayır□                    Evet □  

8.Tiroit beziniz çok çalışıyor mu? 

                                                             Hayır □  Evet □ 

     9.Yapay diş  taşıyor musunuz (sıkı yapıştırılmamış protez, diş köprüsü veya yapma diş) veya 

sallanan dişleriniz  var mı?                          

                                                           Hayır□ Evet □        

10.Son altı hafta içinde koruyucu aşı yapıldı mı?                                   

                                                             Hayır □ Evet □ 

11.Akut (yeni başlamış) veya kronik (müzmin) bir enfeksiyon hastalığı (Örneğin, karaciğer 

iltihabı, AIDS, verem) var mı?                            

                                                             Hayır □  Evet □ 

 

12.Doğurganlık yaşındaki bayanlar için:Hamile olabilir misiniz?                

                                                      Hayır□              Evet □ 

Hasta Onamı: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin amacı, riskleri, 

komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

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

imzalıyorum:    

 

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

Tarih/saat: 

 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

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

Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

 

Doktor adı : 

 

 

 

 


