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Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen cerrahi tedavi  hakkında bilgi 

sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini 

öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek yine kendi kararınıza 

bağlıdır. 

Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, sağlığınız ile ilgili 

konularda sizi daha bilinçli bir biçimde karara ortak etmektir. Arzu ettiğiniz takdirde 

sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza 

verilebilir. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi 

reddedebilirsiniz. 

Hastalığınız nedeniyle size histerektomi olarak adlandırılan cerrahi girişim planlanmıştır. 

Burada rahmin tamamının alınması söz konusudur. Bu ameliyat vajinal yolla (aşağıdan) veya 

abdominal yolla (karından) yapılabilir. ......................................................... nedeniyle size 

........................................ yoldan ameliyat planlanmıştır.   

İşleminiz uzman doktorlar tarafından ya da uzman doktorlar gözetiminde asistan doktorlar 

tarafından yapılacaktır. 

İşlemden beklenen faydalar: Kanama durdurulur. Mevcut ur çıkartılır. Genital kanser 

yayılımı önlenir 

OPERASYONUN YAPILMAMASI DURUMUNDAKİ SONUÇLARI 

Hastanın hastalığındaki durumuna göre değişir. Kanama devam edebilir. Kansızlık oluşabilir. 

hastalık değişime uğrayabilir. Olay Myomuna ve kistin ebadına göre değişir. 

TAHMİNİ SÜRE.Yaklaşık olarak 1-2  saat 

İşlemin Alternatifi: Medikal tedavi ya da hormonlu rahim içi  araç (Ria) 

Histerektomi ameliyatında oluşabilecek riskler ve komplikasyonlar (istenmeyen 

durumlar) şunlardır: 

 Yara enfeksiyonu bu ameliyatlardan sonra % 4-6 oranında görülür, ameliyat öncesi 

kullanılan koruyucu antibiyotik uygulaması ile bu komplikasyonun görülme riski 

azaltılır. Enfeksiyon saptanması durumunda uygun antibiyotikler ve pansuman ile 

tedavi sağlanır, bazen yaranın açılıp iltihaplı dokuların uzaklaştırılması ve bir süre 

yapılan pansuman sonrası ikinci kez dikilmesi gerekebilir. Enfeksiyon idrar yollarında 

veya karın içinde de meydana gelebilir, bu durumda gerekli kültürler alınıp uygun 

antibiyotikler uygulanır. Karın içindeki enfeksiyon bu tedaviyle iyileşmez veya abse 

oluşursa dışarıdan, lokal anestezi altında o bölgeye ulaşarak enfeksiyonlu alanın bir 

kateter vasıtasıyla boşaltılması gerekebilir, bazen birkaç gün süreyle bu kateter takılı 

tutulabilir. Nadiren ikinci bir cerrahi girişim gerekebilir. 

 Karın içine kanama oluşabilir. Bu durumda nabız, kan basıncı gibi yaşamsal bulgular 

yakından takip edilir, kanamanın miktarına ve bu yaşamsal bulgulara göre ya hasta 

izlenmeye devam edilir, ya da kanamayı durdurmak için ikinci bir ameliyat yapılabilir. 

Her iki durumda da kan ve plazma vermek gerekebilir. 

 İdrar yapmakta nadiren zorluk oluşabilir, bu ya ağrı nedeniyle, ya da anestezinin 

mesane üzerine olan etkileri nedeniyle görülür, geçici bir durumdur, 

.......................................... histerektomide ameliyat sonrası .............................. gün 

boyunca idrar sondası takılı durduğu için bu sorun genellikle oluşmaz. Sonda 

çekildikten sonra bazı hastalarda yine idrar yapmakta güçlük görülebilir, bu durumda 

ise tekrar sonda takılması, mesane kasını güçlendirici egzersizlerin yapılması veya 

mesane kasını güçlendirici ilaçların kullanılması gerekebilir. 

 Üreter böbrekle mesane arasında idrar taşır, abdominal histerektomide daha fazla 

olmak üzere üreter hasarı oluşabilir. Ama rahim sarkıklığı fazla olan hastalarda 

üreterler de aşağıya doğru yer değiştireceği için bu tür hastaların vajinal histerektomi 

ameliyatlarında da üreter hasarı riski artmıştır. Ameliyat sırasında bu durum 
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farkedilirse hasarlı bölge onarılır ve iyileşmeye yardımcı olmak için üreter içine ince 

bir kateter yerleştirilip 4-6 hafta sonra kateter çekilir, bu başarılamazsa tıkanıklığı 

gidermek için ikinci bir cerrahi müdahale yapmak gerekir. 

 Vezikovajinal fistül idrarın mesaneden vajinaya kaçması durumudur. Bu durum %0,2 

hastada görülür, saptandığında mesaneye 4-6 hafta süreyle takılı duran sonda ile %15 

hastada durum düzelir. Bununla 6 haftada düzelme olmazsa ikinci bir cerrahi girişim 

gerekir. Bu ikinci cerrahi girişim için iltihabi durumun azalması ve o bölgenin 

kanlanmasının artması amacıyla 3-4 ay beklemek gerekir. 

 Ameliyat sırasında barsak hasarı meydana gelebilir. Bu durumda hasarlı bölge 

onarılabilir veya hasarın yerine ve boyutuna göre geçici olarak dışkılama karından 

yapılabilir. 

 Ameliyat sırasında mesane hasarı meydana gelebilir. Bu durumda hasarlı bölge 

ameliyat sırasında onarılır, iyileşmeyi sağlamak için ameliyat sonrasında idrar sondası 

normale göre daha uzun süre (genellikle 1 hafta) takılı tutulur. 

 Bu şekilde bir cerrahiye bağlı olarak binde 0,6-1,6 oranında ölüm riski mevcuttur. 

 Rahim myomları ,endometrial hiperplazsi tedaviye dirençli adet düzensizlikleri,rahim 

sarkması,kanser,anormal kanamalar,doğum komplikasyonları,doğumda acil durumlar 

gibi birçok nedenden histerektomi ameliyatı gerekebilir. 

 Histerektomi ameliyatı yukarıda belirtilen hastalıkların tedavisi  için uygun bir yoldur.  

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 soyadı unvanı : 

İmzası: 

Tarih/Saat: 

 

 

 

 

 


