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..................................................Hastalığınızdan ötürü size elektrokoter tedavisi yapılmasını uygun 

görüyoruz. Bu tedaviye siz tedavi için uygun koşulları sağladığınız ve tedaviyi kabul etmeniz 

halinde yapacağız. Sizin bu tedaviden yararlanmanızı öneriyoruz. Kararınızdan önce aşağıda yazılı 

olan metni okumanızı ve tedavi hakkında bilgilenmenizi istiyoruz. Bilgileri okuyup anladıktan 

sonra bu tedaviyi almayı kabul ederseniz formu imzalayınız.  

 

Eğer kabul ederseniz size doktorunuz tarafından elektrokoter tedavisi uygulanacaktır. Tedavi 

süresince yaşayacağınız problemleri doktorunuzla paylaşmanız uygun olacaktır. 

Bu işlem, yakma işlemi ile kesilerek veya yakılarak uzaklaştırmak amacıyla yapılmaktadır.  

 

İşleminiz uzman doktorlar ve asistan doktorlar eşliğinde yapılmaktadır. 

 

İşlemin faydaları: Erezyon önlenir akıntı bel ağrısı prekaneröz oluşumlar önlenir. 

 

İşlemin yapılmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunlar : 

Erezyon ilerler ,kasık ve bel ağrısı akıntı artar ilerler. Mevcut lezyonun kansere dönüşümü 

çabuklaşır. 

 

Bu işlemin süresi 10-15 dakikadır. 

İşlemin Alternatifi: Kriyo Terapi (Yara Dondurma), Lazer Tedavisi 

 

İşlemin riskleri ve komplikasyonları 

 

Tıbbi tüm girişimlerde olduğu gibi, bu işlemde de bazı komplikasyon riskleri mevcuttur, kanama, 

yara yeri enfeksiyonu, iz kalması, lezyonun tekrarlaması, işlem sırasında veya sonrasında ağrı, 

işlem bölgesine komşu doku ve organlarda kısmi hasar gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir.  

Öncelikle aspirin ve coumadin gibi pıhtılaşma önleyiciler olmak üzere kullandığınız tüm ilaçları, 

mevcut sistemik hastalıklarınızı, vücudunuzda kalp pili ve ameliyatla takılmış platin gibi 

metallerin olup olmadığını işlem yapılmadan önce doktorunuza mutlaka bildiriniz. 

Yapılan işlem sonrası gerekli görüldüğünde verilecek tedavileri düzenli olarak kullanınız. 

Pansuman veya kontrol amacıyla verilen randevularınıza mutlaka geliniz. Tedaviden en fazla 

oranda yarar en az oranda zarar görmenizi sağlamak için elimizden geleni yapacağız. 

Bu tedaviyi almayı reddedebilirsiniz. Bu tedaviyi almak isteğe bağlıdır ve reddettiğiniz takdirde 

size uygulanan tedavide yâda bundan sonra kliniğimizde size karşı davranışlarımızda herhangi bir 

değişiklik olmayacaktır. Diğer uygun alternatif tedavilere geçilebilecektir. Tedavinin herhangi bir 

aşamasında tedaviyi bırakma hakkına sahipsiniz.  

Rahim ağzı yaraları bir çok kadında servikal mukusun (rahim ağı salgısı)değişmesine sebep olarak 

spermlerin rahim içine geçişini zorlaştırarak kısırlık problemine yol açar. Tedavi edilmezse kronik 

bir yaraya dönüşebilir. 
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Hastanın beyanı:  

Doktorum tarafından hastalığımın tedavisi için gerekli olan elektrokoter tedavisinin yapılabileceği 

belirtilerek bu tedavi ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu tedaviyi almam konusunda 

zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem bu durumun tıbbi 

bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum. 

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Tedaviyi kabul ediyorum.  

 

Hastanın Adı-Soyadı : ….……………………………………İmzası:………….. Tarih/saat: 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:…………………………………….İmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

Doktor adı soyadı unvanı  imzası: ……………………………………………………………….. 

Rızanın Alındığı Tarih Saat: ………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


