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                                 ( Bu bölüm hasta/yakını tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır) 

Ameliyatınız uzman hekimler ve asistanlar eşliğinde yapılmaktadır. 

1. Uvulopalatofaringoplasti Nedir, Faydaları  ? Horlama ve uykuda nefes durması (apne) 

durumlarında yapılan boğaz, küçük dil ve yumuşak damaktaki fazla ve sarkmış dokuları çıkarma ve 

düzeltme ameliyatı işlemidir. Bu ameliyatla horlama azalabilir ancak buna rağmen eğer varsa apne 

devam edebilir. Ameliyat başarılı olsa bile hastanın CPAP (apneli hastalarda kullanılan solunuma 

yardımcı cihaz) kullanması gerekebilir.  

2. Uvulopalatofaringoplasti Nasıl Yapılır?  Bu ameliyat genel anestezi altında (uyutularak) 

yapılmaktadır. Gevşeyen dokularla birlikte bademcikler çıkartılarak dil arkası ile boğaz duvarı 

arasındaki mesafe    genişletilir, boğaza yeni şekil verilir. 

3. Uygulanacak İşlemlerin Riskleri 
 

3.1. Genel Anestezi Riskleri: Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda 

bilgiler göreceksiniz. Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz. 

Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz. 

3.2. Ameliyatların Genel Riskleri: 

Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu kısa süreli ameliyatta gerçekleşme 

olasılığı düşüktür: 

 Artmış akciğer enfeksiyonu riski. Akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu 

durumda antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.  

 Ağrı ve şişmeyle birlikte bacak damarlarında pıhtı oluşabilir(derin ven trombozu veya DVT). Çok 

nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.  

 Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir.  

 İşlemden kaynaklanabilen ölüm olabilir. 

 Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer 

komplikasyonları, pıhtılaşma meydana gelebilir. 

 Hastane enfeksiyonları: zatüre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, 

kana mikrop karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir. 

 Hastada ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.  

 Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu 

ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır. 

3.3. Uvulopalatofaringoplasti ‘nin  Riskleri, Komplikasyonları: 
Aşağıda anlatılanlar bu operasyonda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır. 

    ÇEVİRMEN İHTİYACI 

 Çevirmen gerekli miydi?             Evet                       Hayır                                               

 Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var mıydı?            Evet                  Hayır  

 

  UVULOPALATOFARİNGOPLASTİ konusunda bilgilendirilmek istemiyorum. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hasta Adı Soyadı                                                               Yakını Adı Soyadı              

        İmza                                                                                 İmza 

        Tarih-saat: …./…./…… - ……                                       Tarih-saat: …./…./…… - …… 
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 Ameliyat esnasında veya ameliyattan sonraki dönemde kanama olabilir. Kanama durumunda 

hastanın anestezi verilerek tekrar ameliyata alınması üst (hava yolunun pıhtıyla tıkanması gibi) ve alt 

solunum yolu problemleri ve hastalıkları (zatüre, kan, tükrük veya kusmuğun akciğerlere kaçması 

gibi) riskini arttırır. Komplikasyon oranı artar. Eğer üst hava yolu tıkanması ortaya çıkarsa hastaya 

acilen boyun yoluyla yeni hava yolu açılması işlemi (trakeotomi) yapılması gerekebilir. Kan kaybı 

sebebiyle kan transfüzyonu (damardan kan verilmesi) gerekebilir.  

 Özellikle ilk iki hafta boğazda ağrı olabilir ve ağrı kesicilerin kullanılması gerekebilir. Ağrı 

nedeniyle yutmakta zorluk ve kilo kaybı gerçekleşebilir.  

 Ameliyat esnasında kullanılan aletler ve elektrik akımı ile çalışan kanama kontrol cihazlarına bağlı 

olarak Dişlerde, dişetinde, dudakta ve dilde küçük yaralanmalar olabilir. Genellikle başka herhangi 

bir müdahale gereksinimi olmadan kendiliğinden düzelir. 

 Enfeksiyon ve apse Nadir görülür. Antibiyotik kullanımı gerekebilir. Apse oluştuysa cerrahi olarak 

boşaltılması gerekir. Çok düşük bir olasılıkla ameliyat sonrasında gelişen enfeksiyon boyna 

yayılabilir. Bu durumlarda iyileşme süreci gecikebilir. 

 İlk bir hafta yemek ve içecekler burundan gelebilir. Bu şikayetler sıklıkla ameliyattan bir süre sonra 

geçmesine rağmen bazı kişilerde kalıcı bir nitelik kazanabilir. 

 Ameliyat sonrası dilde dolgunluk, konuşma bozukluğu, tat alma bozukluğu, boğaz kuruluğu ve 

yutma güçlüğü görülebilir. Bu şikayetler sıklıkla geçici olmasına rağmen kalıcı nitelik de 

kazanabilir. 

 Ameliyattan sonra nazofarenkste ( burun boşluğu ve ağız boşluğunun birleştiği bölge) kalıcı darlık 

oluşabilir.  

 Ameliyat sonrasında horlama ya da apne (solunum durması) düzelmeyebilir. Ameliyat başarılı olsa 

bile hastanın CPAP adı verilen solunuma yardımcı cihaz kullanması gerekebilir. 

 Ameliyat sonrasında nadiren havayolu ödem (hücreler arası sıvı birikimi) ve kan birikimi ile aniden 

tıkanabilir. Bu durumlarda ilaçlarla tedavi uygulanması ya da hastanın boğazına tüp takılması 

yoluyla müdahale gerekebilir. 

4. Operasyon süresi: yaklaşık 2 saat kadardır. 

 

5.Uvulopalatofaringoplasti ‘nin  Alternatif Tedavileri Ve Riskleri:   

 Radyofrekans yöntemler ile büyümüş dokular küçültülebilirç 

 İlaç tedavisi de uygulanabilmektedir. İlaçlara bağlı yan etkiler görülebilir.( alerji, mide barsak sorunları 

vb.) 

 Çeşitli  öneriler horlama ve apnenin  düzeltilmesinde yararlı olabilir. (Uyku hijyeni (düzenli uyku, vb.), 

yatış pozisyonu, yaşam tarzı değişiklikleri (alkol ve sedatiflerin ( uyku verici yatıştırıcı ilaçlar) 

alınmaması),  ideal kiloya ulaşılması vb.)  Ancak bozukluk tam olarak düzelmez.                                                                                         

 Eşlik eden hastalıkların (Hipotiroidi, akromegali, vb.) tedavisi sorunu düzeltebilir.                                                                 

 Mekanik aletler ile solunum desteklenebilir.   

6. Uvulopalatofaringoplasti  Uygulanmazsa Neler Gelişir? Horlama ve uyku apnesine ilişkin 

sorunlar devam edebilir. 

7. Uvulopalatofaringoplasti Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir? 

 Ameliyat sonrası özellikle sıvı gıda alımına dikkat edilmeli ve yeterli miktarda sıvı alınmalıdır. 

Şeker hastalığı (diabetes mellitus) olanların beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri ve iyileşme 

süresince evde doktorlarının da önerileri çerçevesinde kan şekerlerini ölçmeleri gerekmektedir.  

 Ameliyat sonrasında geniz akıntısı, yüz ve baş ağrısı, ateş, boğaz ve boyunda şişme, nefes darlığı, 

artan yutma güçlüğü gibi belirtiler enfeksiyon gelişmesi durumda derhal hastaneye başvurulması 

gerekmektedir. 



 

 

UVULOPALATOFARİNGOPLASTİ  

HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA 

BELGESİ 

Doküman Kodu HD.RB.114 

Yayın Tarihi 13.10.2016 

Revizyon Numarası 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No            3 / 3 

 

 

 Ameliyat sonrasında hastadan hastaya değişmekle birlikte 5-20 gün süre ile eğitime/işe ara verilmesi 

gerekebilir. İş/okul performansı bu kısa süreli iyileşme döneminde düşebilir. 

 Ameliyat sonrası size anlatılan gıda kısıtlamalarına uyulması gerekmektedir. Aksi halde kanama 

gerçekleşebilir. Sıvı ve yumuşak gıdaların tercih edilmesi, ağız-boğaz temizliğine dikkat edilmesi, 

nemli bir ortamda bulunmaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Ameliyattan sonra doktorunuzun 

vereceği karara göre belli bir süre boğazı tahriş edecek acı, baharatlı, asitli veya sert yiyeceklerden 

kaçınılmalıdır. Alkol ve sigara kullanılmamalı; sigara dumanı olan ortamlara girilmemelidir.  

 Hastaların ameliyat sonrasında başları yukarıda yatmaya özen göstermeleri gerekir. Ağır nefes 

durması olan olgular ve aşırı kilolu olguların ameliyat sonrasında birkaç gün süresince hastanede 

kalması uygun olacaktır. 

 İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde önerdiği zamanda ve önerdiği sürede alınız. Kontrol 

randevularınızı aksatmayınız. 

 

8. Hastaya Özel Durumlar: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

HASTA ONAMI: 

YUKARIDA ANLATILAN BİLGİLERİ OKUDUM BİLGİLENDİRİLDİM. YAPILACAK OLAN MÜDAHALENİN 

AMACI, RİSKLERİ, KOMPLİKASYONLARI VE EK TEDAVİ GİRİŞİMLERİ AÇISINDAN BİLGİ SAHİBİ OLDUM. 

EK AÇIKLAMAYA GEREK DUYMADAN, HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN VE BİLİNÇLİ OLARAK BU 

FORMU İMZALIYORUM:    

 

HASTANIN ADI-SOYADI : ….……………………………………………………İMZASI:………….. 

TARİH/SAAT: 

 

 (HASTA ONAY VEREMEYECEK DURUMDA İSE ) 

HASTA VASİSİ/YAKININ ADI SOYADI:……………………………………….İMZASI:………….. 

TARİH/SAAT: 

(YAKINLIĞI:……………………..) 

 

DOKTOR ADI SOYADI/UNVANI : ……………………………………………İMZASI………………     

 

 

 


