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Hasta adı: ……………………………………………………………………………. 

Dosya no: …………………………….. Tarih: 

…/…/… Tanı hakkında bilgi: 

Kliniğimize tedavi için başvurmuş bulunmaktasınız. Size…………………………………….  tanısı konulmuştur. 

İşleminiz doktor öğretim görevlisi ve araştırma görevilisi tarafından yapılmaktadır. 

  
Tedavi yöntemi hakkında bilgi/Fayda: 

 
Mevcut hastalığınızın tedavisi için size psikiyatri ilaçları başlanılması önerilmektedir. Bu ilaçlar bebeğin kanına ve 

anne sütüne geçtiğinden dolayı bazı yan tesirlere sebep olabilmektedir. Ancak hastalığınız dolayısıyla ilaç tedavisi 

başlanması gerekli olursa uygun dozda ve kar-zarar oranı da göz önüne alınarak tedavi başlanabilir. 

 

Tedavinin Alternatifi:Hastanın klinik durumuna göre EKT veya egzersiz önerilir. 

 
Tedavinin başarı şansı ve süresi: 

 
Tedavinin başarı şansı ilaç dozlarının düşük kullanılması gerekliliğinden dolayı düşmektedir. Ancak size faydalı ve 

bebeğinize en az zararlı doz, olabildiğince doktorunuz tarafından klinik durumunuza göre ayarlanmaya çalışılacaktır. 

Tedavinin süresi ise, hastalığınızın şiddetine ve klinik özelliklerine göre değişebilmektedir. 

 
Tedavi komplikasyonları ve riskleri: 

İşlem sırasında ya da sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar: 

 
1. Antidepresanlara bağlı; Antidepresanlar FDA’nın ‘C’ kümesinde yer alan, yani santral sinir sistemini geçtiği 

halde genetik malformasyona (bozukluğa) ilişkin kanıt bulunmayan ilaçlardır. Bebeğe zarar verip vermeyeceği 

konusunda yeterli bilgi yoktur. Gebeliğin ilk üç ayında EKT daha güvenilir olmakla birlikte tedavi gerektiren 

depresyonlarda, zorunlu koşullarda antidepresanlar da kullanılabilir. Antidepresanların 

%1’i süte geçer. Emzirme ilaç alımından en uzun sürenin sonunda yapılmalı, ilaç en küçük etkili dozda 

kullanılmalıdır. 

 
2. Antipsikotiklere bağlı; FDA’nın ‘C’ kümesinde yer alan, santral sinir sistemini geçtiği halde geçtiği halde genetik 

malformasyona ilişkin kanıt bulunmayan ilaçlardır. Bebeğe zarar verip vermeyeceği konusunda yeterli bilgi yoktur. 

Ancak potansiyel teratojenik(anne karnındaki bebeğin gelişimine zarar verme durumu) riskleri olabileceği kabul 

edilir. Doğum sonrası dönemde yenidoğanda ekstra piramidal yan etkiler, aylarca sürebilecek artmış kas tonusu ve 

artmış kök ve tendon refleksleri oluşabilir. Yeni Doğan sarılığı ve barsak tıkanması yapabilir. 

 
3. Benzodazepinlere bağlı; Klanozepam C diğerleri D Kategorisindedir. Yani ‘D’ insanda ‘fetal risk yarattığına dair 

kanıtlar bulunan, ancak gebe kadınların kullanımındaki yararı, riskine karşın kabul edilebilecek ilaç’ 

olarak değerlendirilmektedir. Benzodazepinlerin teratojenik etkilerine ilişkin görüşler çelişkilidir. Spina bifida, 

sindaktili, sol kol yokluğu gibi iskelet anomalileri, dismorfik yüz, büyüme bozuklukları ve santral sinir sistemi 

anomalileri bildirilmiştir. Diazepamla yarık dudak-damak gelişebileceği bildirilmiştir. Gebeliğin son üç ayında ve 

doğum öncesi, benzodazepin kullanımı ile hipotoni, letarji, emme ve hareket azalması, kalp atım hızında azalma, 

solunumsal depresyon ve termogenesis oluşabilir. Uzun süre ve yüksek doz benzodiazepin kullanan kadınların 

bebeklerinde ‘gevşek bebek sendromu’ ve ‘kesilme sendromları’ tanımlanmıştır. Çelişkili sonuçlara rağmen gebe 

kalmayı planlayan kadınlarda ve gebelik boyunca benzodazepin kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. Emziren 

kadınlarda benzodiazepinler süte geçmekle beraber kullanımın tamamen kısıtlanmasını gerektiren toksisite 
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(zehirlenme) tanımlanmamıştır. 

 
4. Duygu durum düzenleyicilere bağlı; İlk üç gebelik ayında duygu durum düzenleyici ilaçlar kullanılmaz. 

Lityum FDA’nın D kategorisindedir. Yani insanda ‘fetal risk yarattığına dair kanıtlar bulunan, ancak gebe 

kadınların kullanımındaki yararı, riskine karşın kabul edilebilecek ilaç’ olarak değerlendirilmektedir. Süte geçer. 

Emziren kadınların bebeklerinde letarji, hipotoni, siyanoz, tiroidin baskılanması, gastrointestinal etkiler yaratabilir. 

 
Karbamazepin; Karbamazepin teratojenik etkilidir. İlk üç ayda nöral tüp defektleri, kraniofasiyal defektler, el 

tırnakları hipoplazisi ve gelişme geriliği riskini artırır. Süte geçer. Emzirme konusu tartışmalıdır. FDA’nın ‘C’ 

kategorisindedir. Santral sinir sistemini geçtiği halde geçtiği halde genetik malformasyona ilişkin yeterli kanıt 

bulunmayan ilaçlardır. Ancak potansiyel teratojenik riskleri olabileceği kabul edilir. 

Valproik asit; İlk üç ayda nöral tüp defektleri oluşturabilir. Minör dismorfik durumlarda bildirilmiştir. Süte düşük 

oranda geçer ancak etkileri bilinmemektedir. FDA’nın D kategorisindedir. Yani insanda ‘fetal risk yarattığına dair 

olumlu kanıtlar bulunan, ancak gebe kadınların kullanımındaki yararı, riskine karşın kabul edilebilecek ilaç’ olarak 

değerlendirilmektedir. 

 
Lamotrigin; FDA’nın C kategorisindedir. Yani risk tam olarak dışlanamaz ve yalnızca fetusa potansiyel riski göze 

alınacak denli potansiyel yarar umuluyorsa kullanılmalıdır. Epilepsi literatüründe 1000’e varan sorunsuz vaka 

tanımlanmıştır. 

 

İlaç tedavisi yapılmazsa sonuçları;  

-Hastalığın ilerlemesi kendine ve cevresine zarar verme riski 

-Erken doğum riski 

  HASTA RIZASI 
 

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

olan müdahalenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

 

Bana uygulanması planlanan psikiyatri ilaç tedavisi 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/yakınının Adı Soyadı: ………………………………………………………………………. 

 

İmzası: ………………… Tarih: …/…/… 

 

(Yakınlığı: …………………..) 

 

Yukarıda adı yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan tedavi, bu tedavinin nedeni 

ve faydaları, beklenen riskler ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar 

yapılmıştır. Hasta/hasta yakını, tedaviye yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızasıyla bu formu 

imzalayarak onaylamıştır. 

 

Doktorun Adı Soyadı Unvanı : …………………………………………………………………………… 

 

İmzası: ………………. Tarih: …/…/… 
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TETKİK VE TEDAVİ REDDİ 
 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve doktorum tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan tedavinin, 

riskleri komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. Yapılacak işleme kendi 

rızamla izin vermiyorum. 

 

Ek açıklamaya gerek duymadan. Hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu imzalıyorum: 

 

Hastanın Adı Soyadı: 

………………………………………………………………………………………… 

 

İmzası: ................. Tarih: …/…/… 

 

Hasta vasisi/yakınının Adı Soyadı: ………………………………………………………………………. 

 

İmzası: .................. Tarih: …/…/… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


