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Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, 

Bu yazılı form, size yapılacak olan tedavi/ameliyat ve buna bağlı komplikasyonlar (ameliyat 

sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar, yan etkiler) hakkında temel bilgileri 

açıklamak için hazırlanmıştır. Lütfen formu dikkatlice okuyunuz ve soruları cevaplayınız. 

Bu form, tarafınıza sözel olarak anlatılan bilgilerin yazılı şeklini içermektedir ve YASAL BĠR 

GEREKLĠLĠĞĠN ORTAYA ÇIKMASI HALĠNDE KULLANILMAK ÜZERE hastane 

arşivinde saklanacaktır. Yapılan muayene sonucunda size/hastanıza ameliyat gerektiği kararına 

varılmıştır. Hekiminiz ameliyattan önce size bu belgede yazılı olan bilgileri verecek, bunun 

sonunda ameliyatın yapılması konusunda SERBEST ĠRADENĠZ ile kararınızı vereceksiniz. Bu 

formun HER SAYFASININ siz ve bir yakınınız tarafından imzalanması YASAL BĠR 

ZORUNLULUKTUR. 

 

1. Hastalık hakkında bilgilendirme ve ameliyatın faydaları 

Gözyaşı kanallarınız veya kesenizdeki darlık ya da ek hastalıklar nedeniyle gözyaşınız buruna 

geçemeyip gözde yaşarmaya, tekrarlayan gözyaşı kesesi iltihaplarına ya da kitle mevcutsa şişlik, 

ağrı gibi yakınmalara neden olduğundan size bu operasyon önerilmiştir. Bu ameliyatla 

şikâyetleriniz iyileşecektir. 

 

 

2. Tıbbi müdahalenin kim tarafından, nerede, ne Ģekilde yapılacağı ve dikkat edilmesi 

gereken hususlar: 

Ameliyat, hastanemizin uzman veya asistan doktorları tarafından gerçekleştirilebilir. Hastanemiz 

bir eğitim hastanesi olduğu için, ameliyatın BİR KISMI YA DA TAMAMI ASİSTAN 

DOKTORLAR TARAFINDAN (uzman doktor gözetiminde) GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR. 

Tüm ameliyatlar, hastanemiz ameliyathanesinde, ameliyata ve hasta talebine bağlı olarak 

bölgesel ya da genel (narkoz) anestezi altında yapılmaktadır. Genel  nesteziye (narkoz) ait özel 

riskler ile ilgili olarak, anestezi uzmanı ile görüşebilirsiniz. 

Ameliyatın uygulanacağı günden önceki gece saat 24.00 'ten sonra hiçbir şey yenilip içilmemeli 

ancak kronik hastalık nedeniyle (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği) kullanılmakta 

olan ilaçlar ameliyat günü sabahı erken saatte, beraberinde az miktarda su ile içilmelidir.   

Ameliyattan önceki 1 hafta boyunca aspirin gibi kanamayı arttırabilecek ilaçlar 

kullanılmamalıdır. Aktif üst solunum yolu enfeksiyonu halinde ameliyat yapılamaz. 

Ameliyat sonrasında bölgesel ve genel (narkoz) anestezi esnasında kullanılan sakinleştirici, ağrı 

kesici ilaçlara bağlı olarak refleksler geçici bir süre etkilenecektir. Bu nedenle girişimden sonra 

ilk 24 - 48 saat içinde istirahat edilmelidir. Ameliyattan sonra 5-7 gün süre ile bedensel 

yorgunluklardan ve kan basıncını yükselten aktivitelerden (örneğin, spor, jimnastik, ağır 

kaldırma) sakınılmalıdır. 

 

3. Operasyon süresi: Yaklaşık 1 saat-1,5 saat civarında  

 

 

4. Tıbbi müdahalenin muhtemel komplikasyonları (yan etkileri): 

 

Bölgesel ve genel (narkoz) anestezi esnasında kullanılan ilaçlara ve anestezi işleminin kendisine 

bağlı olarak birçok risk ortaya çıkabilir. Bu riskler: 

 Akciğerin küçük alanlarında ortaya çıkabilecek sönmelere/çökmelere bağlı olarak artmış 

akciğer enfeksiyonu riski. Bu durum antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir. 
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 Ameliyat pozisyonuna bağlı olarak el ve ayakta hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük (düşük el, 

düşük ayak) oluşması. 

 Ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ven trombozu). Bu pıhtı bulunduğu 

yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir. Bu risk özellikle 50 yaş üstü hastalarda 

daha fazladır. 

 Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç. 

 Anesteziden kaynaklanabilen ölüm. 

 Kilolu hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer 

komplikasyonları, pıhtılaşma. 

 Sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer 

komplikasyonları, pıhtılaşma. 

 

5.Uygulanan ameliyata bağlı olarak birçok risk ortaya çıkabilir. Bu riskler: 

 Kanama. Ameliyat esnasında veya sonrasında birkaç hafta içinde olabilir. Ameliyat 

esnasındaki kanama nedeniyle tamponlama yapılarak ameliyat sonlandırılabilir. Ameliyat 

sonrasında oluşan kanamaları durdurmak için lokal anestezi ile tamponlama veya başka bir 

ameliyat gerekebilir. Kan kaybı sebebiyle kan transfüzyonu (damardan kan verilmesi) 

gerekebilir. 

 Göz yaralanması. Göz çevresinde morarma veya şişme. Nadir olarak kalıcı olabilen çift 

görme, kısmi ya da tam görme kaybı. 

 Beyin yaralanması. Beyin omurilik sıvısının burundan akması, menejit (beyin zarı iltihabı) 

veya beyin apsesi olabilir. Bunlar için antibiyotik tedavisi ve ameliyat gerekebilir. 

 Göz yaşı kanalı yaralanmasına bağlı zaman zaman veya sürekli göz yaşarması olabilir. 

 Burun ve sinüslerin enfeksiyonu. Genellikle geçici bazen uzun süren antibiyotik tedavileri 

gerekebilir. 

 Kalıcı tat ve koku değişiklikleri (azalma, bozulma, kaybolma) olabilir. 

 Burun içinde skar (nedbe, yara izi) oluşabilir ve buna bağlı sinüslerin boşalması bozulabilir, 

bunun için de ileri ameliyat gerekebilir. 

 Burun içindeki ortadaki ince duvarda (septum) delik oluşabilir. Bu genellikle büyük sorun 

yaratmaz. Bazen ıslık sesi, kabuklanma, kanama yapabilir. İleri ameliyat gerekebilir 

 Hastalık tedavi edilemeyebilir, yeniden oluşabilir. Bu da tekrar ameliyat veya ilaç tedavileri 

gerektirebilir. 

 

6. Diğer tedavi alternatifleri: 

Tarafınıza önerilmiş olan tedavi/ameliyat, hekiminiz tarafından güncel tıp literatürüne göre size 

en uygun seçenek olduğu için tarafınıza önerilmiştir. 

Diğer tedavi seçeneklerinin, en fazla fayda göreceğiniz tedaviler olmayacağı, tarafınıza önerilen 

alternatif tedavilerin çok geniş bir yelpaze içerisinde risk ve sonuçları olabileceği göz önünde 

tutulmalıdır. 

Tarafınıza önerilen alternatif tedaviler ile ilgili olarak, söz konusu tedavi için hazırlanmış olan 

benzer formu talep etmenizi rica ederiz. 

 

7. Tıbbi müdahaleyi reddetme durumunda ortaya çıkabilecek riskler: 

Tanı amacı ile yapılan tedaviyi/ameliyatı reddetmeniz durumunda, bu kararınıza bağlı olarak 

kesin tanının gecikmesi, hastalığınızın ilerlemesi ve önerilen tedavi yöntemlerinin bile etkisiz 

kalabileceği göz önünde tutulmalıdır. Tedavi amacı ile yapılan tedaviyi/ameliyatı reddetmeniz 

durumunda, bu kararınıza bağlı olarak hastalığınızın ilerlemesi ve önerilen tedavi yöntemlerinin 

bile etkisiz kalabileceği göz önünde tutulmalıdır. Ameliyatı reddetmeniz durumunda gözyası 
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kesenizde tekrarlayan şişlik ve iltihaplanmalar, gözde devam eden yaşarmalar, eğer gözyaşı kese 

yada kanalınızda kitle mevcutsa ilerlemesi ve tedavi edilemeyecek duruma gelebilmesi söz 

konusudur. 

 

8. Kullanılacak ilaçları önemli özellikleri: 

Ameliyat sırasında verilen narkoz ilaçlarının akciğer kalp beyin böbrek ve karaciğer gibi 

organlar üzerinde toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle ÖLÜM TEHLĠKESĠ 

ortaya çıkabilir. Ameliyat öncesinde ve sonrasında, tedavi gördüğünüz klinikte verilen ilaçların, 

ilaca bağlı olarak çok çeşitli toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle ÖLÜM 

TEHLĠKESĠ dâhil olmak üzere birçok etki ortaya çıkabilir. 

 

9. Sağlığınız için kritik olan yaĢam tarzı önerileri: 

Sigara, daha kısa ve daha düşük kaliteli bir yaşam süresine neden olur. Sigara içmek, 

tedavinin/ameliyatın başarısını kötü yönde etkiler. Sigara içen hastalarda anestezi riskleri daha 

fazladır, anestezi nedeniyle ölüm daha sık görülür. Sigara içiyorsanız, tedavi/ameliyat başarısının 

genel başarı ortalamasından daha düşük olacağını bilmelisiniz. 

 

10. Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaĢılabileceği: 

Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. 

Fikrinizi değiştirdiğiniz takdirde söz konusu tedaviyi/ameliyatı uygulayabilecek 

hastanemize/hastanelere kişisel olarak yeniden başvurabilirsiniz. 

HEKĠMĠN HASTA HAKKINDA BĠLMEK ĠSTEDĠKLERĠ 

Sizden aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica ediyoruz: 

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

Hayır � Evet � 

2. Vücudunuzda çürükler oluşur mu veya akrabalarınızda bununla ilgili belirtiler var mı? 

Hayır � Evet � 

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

Hayır � Evet � 

Siz/Çocuğunuz baĢka bir ilaç kullanıyor musunuz/kullanıyor mu? 

Hayır � Evet � Kullanıyorsanız/Kullanıyorsa hangi ilacı? ........................... 

4. Alerji, astım veya aĢırı duyarlılık (Örn. flaster, lateks, gıda maddeleri, ilaçlar) var mı? 

Hayır � Evet � 

5. Kalp veya akciğer hastalığınız var mı veya kalp pili taşıyor musunuz? 

Hayır � Evet � 

6. Müzmin (kronik) bir hastalığınız var mı? 

Hayır � Evet � 

7. Tiroit beziniz çok çalışıyor mu? 

Hayır � Evet � 

8. Yapay diĢiniz var mı? / Sallanan diĢleriniz var mı? 

Hayır � Evet � 

9. Son altı hafta içinde koruyucu aĢı yapıldı mı? 

Hayır � Evet � 

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

iltihabı, AIDS, verem) var mı? 

Hayır � Evet � 

11. Bayanlar için: Hamile olabilir misiniz? 

Hayır � Evet � 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


