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Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen tıbbi girişimler hakkında bilgi sahibi 

olmak en doğal hakkınızdır. Tıbbi 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 taktirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve 

dokümanlar size veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan 

durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilirsiniz. 

İşleminiz uzman doktorlar ya da uzman doktorlar gözetiminde asistan doktorlar tarafından 

yapılacaktır. 

Ġşlemin Nedeni, Faydası: Gebelik ailenin isteğiyle gebeliğin 10. haftasına kadar, annenin durumunun 

gebeliğe uygun olmaması veya anne karnındaki bebekte yaşamla bağdaşmayan  anomali olması 

durumunda kurul raporuyla gebeliğin 24. haftasına kadar sonlandırılabilmektedir. Gebeliğin 

sonlandırılması için kullanılan yöntemler gebeliğin haftasına göre değişiklik göstermektedir. Bu 

yöntemler tıbbi veya cerrahi yöntemlerdir. 

¨       Cerrahi yöntemler, genelde gebeliğin ilk 10 hafta içerisinde sonlandırılması planlandığında tercih 

edilen yöntemdir. Teknik olarak gebelik ve ekleri vakumlu bir kanül ile çekilir veya küret yardımıyla 

rahim içeriği boşaltılır.  

Size uygulanacak olan bu işlem yaklaşık olarak 10-15 dakika sürecektir. 

Bu işlemlere bağlı olarak riskler ve komplikasyonlar; 
¨       Rahim içinde enfeksiyon oluşabilir. Bunun görülme oranını en aza indirmek için işlem steril 

şartlarda yapılmaktadır. Buna rağmen bu tür bir enfeksiyon oluşursa uygun antibiyotiklerle tedavi 

mümkündür.  

¨       İşlem sırasında rahim duvarında delinme meydana gelebilir. Bu durumda hastanın nabız, kan 

basıncı gibi yaşamsal bulguları takip edilir, bu bulgulara bakılarak ya hasta izlenmeye devam edilir 

veya laparoskopi olarak adlandırılan işlem yapılarak kanama yeri ve kanama miktarı araştırılır. Bu 

sırada gerekirse kanama yeri dikilebilir.  

¨       Rahim duvarında delinme olduğunda barsak zedelenmeleri de olasıdır ve laparoskopi sırasında bu 

açıdan da inceleme yapılır.  

¨       Rahimdeki bu delinme çok küçük olup nadiren fark edilmeyebilir, bu durumda karın içine 

kanama oluşabilir ve karın içinde enfeksiyon meydana gelebilir.  

¨       Bazen gebelik ürünlerinin tamamı alınamayabilir ve sonrasında bu durum kendini kanama ile 

gösterebilir. Bu durumda genel anestezi altında yapılan ikinci bir işlem gerekebilir.    

Tıbbi yöntemler ise genelde daha ileri gebelik haftalarında tercih edilen ve rahim ağzına ve/veya 

damar içine ilaçların verilmesiyle doğum ağrılarının başlatılması ve doğumun yapılmasıdır.  Bu 

yöntemle ilişkili olarak; Rahim ağzına konulan veya doğum ağrılarını  başlatmak için verilen ilaç 

şiddetli rahim kasılmalarına ve ağrıya neden olabilir. İlaç kullanımı sırasında sık olarak gebenin ateşi 

çıkabilir.   Fetüs çıktıktan sonra genelde eşin çıkması için beklenir ve bu dönemde kanama ve nadiren 

de olsa kan ve kan ürünlerinin verilmesi gerekebilir.   Plasenta tam olarak çıkmadığı zamanlarda genel 

anestezi altında rahim içerisinin kontrolü gerekebilir ve bu durumda genel anesteziye bağlı istenmeyen 

durumlar veya cerrahi işleme bağlı olarak rahim duvarının delinmesi, kanama ve enfeksiyon gibi 

sorunlar ortaya çıkabilir.  Fetüs ve plasenta tam olarak çıktığı düşünülse bile parça kalabilir ve bu 

taburculuk sonrası kendini enfeksiyon veya kanama ile gösterebilir. Böyle bir durumda yine cerrahi 

olarak rahim içeriği boşaltılmalıdır.  

Tıbbi yöntemlerle gebelik sonlandırması sırasında rahimde yırtılma oluşabilir. Daha önceden myom 

alınması, sezaryen, rahim içi septum kesilmesi, rahim şeklinin düzeltilmesi gibi ameliyatları geçirmiş 

olan hastalarda bu risk daha yüksektir. Bu yırtılmaya bağlı olarak acilen laparatomi veya laparoskopi 

adı verilen ameliyatların yapılması gerekebilir. Rahimdeki yırtık nedeniyle rahimin alınması işlemi 

olan histerektomi gerekebilir. Bu yırtıktan oluşacak karın içi kanamalar nedeniyle hastaya kan ve kan 

ürünleri nakli gerekebilir.  
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Tedavinin Alternatifi: Yok 

Ġşlemin Yapılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar: Rahim içinde enfeksiyon oluşabilir 

hatta hastanın rahmi alınmasına kadar gidebilir. Rahim içindeki enfeksiyonun ilerlemesi ile tüm 

vücuda yayılması durumunda sepsis görülebilir hastanın hayati tehlikesi oluşabilir. Gebelik ürünleri 

annenin pıhtılaşma sistemini bozabilir, yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğuna neden olabilir. 

 

Hasta Onamı: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalelinin 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 : 

İmza:……………………………………………………………………… 

Rızanın Alındığı Tarih/Saat:………………………………………………………………… 

 

 

 


