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     Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler:   

Kıvrılabilen ve/veya sert optik araçlarla burun-yutak-gırtlak-yemek borusu bakısı ve gerekirse doku örneği 
alınması; açılı ayna ile gırtlak ve/veya geniz bakısı ve gerekirse doku örneği alınması)  

Bize başvurduğunuz şikayetlerin kaynağının açığa çıkarılabilmesi için bu bölgelerin detaylı incelenmesi ve 
gerekirse doku örneği alınması amacı ile bu girişimin yapılması gerekmektedir. Bunun sonucunda bu 

bölgelerde normal dışı hiçbir bulgu bulunmayabilir ya da aksine bulgu bulunduğu gibi buradan doku örneği 

almak gerekebilir.   
Bu nedenle; sayılan bu bölgelerin gerekirse yüzeyel anestezi maddeleri ile uyuşturulması sonrasında ayrıntılı 

incelenmesi ve gerekirse doku örneği alınması amacı ile bu girişim yapılmaktadır. Doku örnği alındığı takdirde 

patolojik tetkike (mikroskopla incelenmeye) alınacak ve kesin sonuç 1-2 hafta içinde size bildirilecektir. 

Yapılan işlem ve çıkacak sonuca göre size ek bir tetkik veya tedavi gerekmeyebileceği gibi, başka tetkikler ve 

tıbbi ve/veya cerrahi tedaviler de gerekli olabilir. 

Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?: 

Bu girişimi kabul etmemeniz durumunda başvurduğunuz şikayetle ilgili teşhis mümkün olamayacaktır. Bu 

hastalığınızın iyi huylu olması durumunda; tedavisi mümkün olmayacak, hastalığınız giderek daha fazla 

ilerleyebilecek ve bir aşamadan sonra cerrahiyle bile tedavi edilemeyecek hale gelebilecektir.   

Hastalığınızın kötü huylu olması durumunda ise; yine tedaviyi planlamak için çok önemli olan teşhis 

konamayacak, hastalık mutlaka ilerleyecektir.   

Operasyon Süresi yaklaşık 45-60dk dır. 

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

Bu işlem bazen sadece teşhis veya tedavi, bazen hem teşhis hem tedavi ortak amacı ile yerel anestezi ile 

uygulanır.     

Bu işlem sırasında 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.  

Bu işlem sonrasında genellikle alınan doku örnek(ler)i patolojiye (mikroskop altında incelenmeye) gönderilir. 

Bunun sonucuna göre size başka bir girişim veya tedavi gerekmeyebileceği gibi, başka tetkikler ve tedaviler 

(tıbbi veya cerrahi) de gerekli olabilir.   

Bu işlem kulak-burun-boğaz sahasında en sık yapılan işlemlerden ve belki de riski en az (en güvenilir) 

yöntemlerden birisidir. Sayılan bölgelere yönelik olarak içi optik sistemli boru şeklinde aletler, incelenecek 

bölgeye uygun yapı ve kalınlıkta olarak burun ve/veya ağız boşlukları yoluyla sokulacak ve geniz ve/veya 

yemek borunuza kadar ilerlenerek görsel olarak muayene edilecektir. Bu arada gerekli görüldüğü takdirde 

bazı doku örnekleri alınabilecektir. Bu işlem genelde ağrısız ya da çok az acıma ile gerçekleşmektedir.  

Bu yöntem, kaba muayene yöntemleri yeterli olmadığı için size önerilmektedir.   

Ortaya Çıkabilecek Yan Etkiler:  

• Sık görülebilen yan etkiler: Burun içi, dişeti, dişler, bademcikler ve ağız içinde hafif yaralanmalar, burun ve 

boğazda yanma, acıma, kan gelmesi  
• Nadir görülebilen yan etkiler: ses kalitesinde değişiklik veya kısıklık (geçici veya kalıcı), dilde uyuşukluk 

(genellikle geçici), tat duyusu değişikliği, yara iyileşmesi sorunu, kanama 

• Çok nadir görülebilen yan etkiler: Nefes darlığı, havayolu tıkanıklığı, yutma zorluğu, yara iltihabı  veya kalp-

dolaşım sistemi reaksiyonları gibi genel tehlikeler, koldaki veya bacaktaki bir toplardamara serum takılması 

gibi her ameliyatta gerekli olan basit işlemler de bile çok ender de  olsa gelişebilen sorunlar (damar iltihabı 

gibi), ses telleri veya akciğer iltihabı 

 

Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  

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

Müdahale saatinden 2 saat öncesinden itibaren hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Özel bir hastalığınız varsa 

sorulmadan doktorunuza bilgi veriniz.    

 

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  
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Girişim yapılan bölgeler uyuşturulmuş olarak işlem yapılırsa 2 saat süre ile geçici his kaybı ya da 

azalması olabilecektir. Girişim uygulanan bölgeye göre bu süre içinde yeme ve içme yapmanız sorunlu 

olabilir.  

 

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 cevaplamanızırica 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 □      Siz/Çocuğunuz başka bir 

ilaç kullanıyor musunuz/kullanıyor mu ? 

                                                              Hayır □  Evet □ 

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

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

maddeleri, ilaçlar) var mı?                                      

                                                              Hayır □ Evet □ 

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

veya kalp pili taşıyor musunuz?    

                                                              Hayır □  Evet □ 

6. Müzmin (kronik) bir hastalıktan (Örneğin, göz tansiyonu, sara) yakınıyor musunuz ? 

                                                              Hayır □  Evet □ 

7. Tiroid beziniz çok çalışıyor mu? 

                                                              Hayır □  Evet □ 

8. Yapay diş taşıyor musunuz (sıkı yapıştırılmamışprotez, diş köprüsü veya yapma diş) veya sallanan 

dişleriniz var mı?                          

                                                              Hayır □ Evet □ 
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9. Son altı hafta içinde koruyucu aşı yapıldı mı?                                   

                                                              Hayır □ Evet □ 

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

AIDS, verem) var mı?                            

                                                             Hayır □ 

11. Doğurganlık yaşındaki bayanlar için: 

Hamile olabilir misiniz?                

 Evet □ 

  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 : 

 

 

 

 

 

 


