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■ Hasta olarak size uygulanacak olan menopoz sonrası hormon tedavisi hakkında karar 

verebilmeniz için, durumunuz ve önerilen tibbi tedavi ve diğer tedavi seçenekleri 

hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. 

■ Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen menopoz sonrası dönemde hormon 

tedavisinin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi seçenekleri, tedavi uygulanmazsa 

karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir. 

■ Tedavi hakkında bilgilendirildikten sonra tedaviyi kendi isteğiniz ile kabul ya da 

reddedebilirsiniz. 

■ Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize 

açıklaması için lütfen danışınız. 

■ Tedaviniz uzman doktorlar ve asistan doktorlar tarafından yapılacaktır. 

Menopoz sonrası dönemde hormon tedavisi ve faydası: Menopoz kadın yaşamında 

yumurtalıklardaki hormon üretimininin sonlanması ile ortaya çıkan doğal bir süreçtir. Menopoza 

ait yakınmalar (vazomotor bozukluklar ve buna bağlı uyku bozuklukları) ve genitor-üriner atrofi 

için günimüzde halen hormon tedeavisi kadar etkin bir seçenek bulunmamaktadır. Hormon 

tedavisi primer ve sekonder kardiyovasküler koruma amacıyla kullanılmamaktadır. Rahim içi 

tabakasının korunması açısından hormon tedavisi içinde yer alan progesteron hormununun farklı 

şekillerde kullanımı hakkında yeterli veri yoktur. 

Hormon tedavisi kullanımı sonucu oluşan meme kanseri risk artışı, alkol kullanımı, şişmanlık 

(obezite), 30 yaşından sonar yapılan ilk doğum, geç menopoz gibi risk faktörlerinden daha farklı 

değildir. Kemik erimesi (osteoporoz) ve buna bağlı kırıkların önlenmesinde hormon 

replasmanınınn etkin olduğu kanıtlanmıştır. Menopoz sonrası dönemde hormon replasman 

tedavisinin kullanım süresi konusunda eldeki verilere göre fikir birliği yoktur. Erken yaşta 

yumurtalıkların alındığı ya da işlevlerini yitirdiği hastalarda hormon tedavisi uygulamasında süre 

kısıtlaması yoktur. 

Riskler ve Komplikasyonlar: Burada söz konusu edilen risklerden bazısı veya bazıları oldukça 

enderdir. Ayrıca burada belirtilen problemler açısından özellikle mevcut bir hastalığı olanlar 

(örneğin kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı), sigara içenler ve ailesinde kanser 

öyküsü olanlar daha fazla risk altındadırlar. 

 

Yukarıda belirtilen riskler dışında bu işleme özel olan riskler şu şekilde sıralanabilir: 

- Tedavi sırasında ve tedavi sonrasında meme kanseri gelişimi riski (özellikle 5 yıldan uzun süreli 

kullanımlarda) 

- Damarlarda pıhtı oluşumu (venöz ve arterial tromboz) ve akciğerlere pıhtı atması (pulmoner 

emboli) 

 

- Tedaviye rağmen kemik erimesinin (osteoporoz) düzelmemesi ve kırık ortaya çıkması 

- Kan şekeri yüksekliği varsa kan şekerinin yükselmesi 

 

- Migren tipi başağrılarında artış 

- Safra kesesi hastalığı (kolesistit) ortaya çıkması ya da alevlenmesi 

Eğitime katkıya onay: Gebelik takibimin medikal/paramedikal personelin eğitiminde eğitimsel 

rolü olabileceğinden medikal eğitimin geliştirilmesi ve/veya ürün kullanımının geliştirilmesi 

amacıyla öğrencilerin ve/veya teknik personelin işleme katılımını kabul ediyorum. 
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Sonuç olarak şunu anlıyorum ki menopoz sonrası dönemde ortaya çıkan yakınmaların düzeltilmesi ve 

iyileştirilmesi için önerilen bu tedavinin istenmeyen olası etkilerinin tamamını listelemek mümkün değildir. 

Tedavi ile yakınmalarım düzelmeyebilir ve listede belirtilmeyen bazı ender durumlarda daha da kötüleşebilir. 

Hormon tedavisine alternatifler  : Aşağıdaki alternatifler benimle tartışılmıştır 

-Kemik erimesi (osteoporoz) için bifosfonat, SERM, kalsitonin kullanımı 

-Günlük egzersiz ve kalsiyum kullanımı 

 

Tedavi kabul edilmezse karşılaşılacak sonuçlar: Tedavi olmazsam durumumun ne olacağı hakkında bana bilgi 

verildi. 

Tedavini Süresi: Yaklaşık 6 ay 

Benim özel durumumdan kaynaklanan aşağıdaki sonuçlarla da karşılaşabileceğim bana anlatıldı. 

 

Tibbi uygulamaların kesin bir bilim olmadığını, 

sonuç veya tedavi konusunda garanti verilemeyeceğini anlıyorum. Onay belgesinde ve hekimimle olan 

görüşmemde bana durumum, uygulanacak gebelik takibi, takip seçenekleri hakkında   ayruntılı   bilgi   

verildi.   Bu   konuda 

□Yapılacak   olan   menopoz   sonrası   hormon tedavisini reddediyorum. 
 

Bu reddetmenin getireceği olası tibbi sonuçlar hakkında bilgilendirildim. 

sorumlulukların bize ait olduğu bilincinde olduğumuzu hiçbir şiddet, tehdit, telkin, maddi ya da manevi baskı 

altında olmaksızın önerilen menopoz sonrası dönemde hormon tedavisini kabul ettiğimizi ve takip sürecinde ve 

sonrasında doğacak sonuçları gerek birbirimiz gerekse hekim ve hastane aleyhine kullanmayacağımızı ; sonucuna 

katlanacağımızı ve bana önerilen 

onay verdiğimizi beyan ederiz. 

Hasta adı-soyadı : ............................................   

İmzası : .............................................................   

Tarih/Saat:………………………………………. 

 

Yukarıda anlatılan işlem, riskler, olabilecek komplikasyonlar, umulan sonuçlar, tedavinin olmadığı 

durum dahil tedavi seçenekleri hakkında hastanın veya onun izni öncesinde hastaya veya hukuksal 

sorumlusuna benim tarafımdan anlatıldığını onaylıyorum. 

Tedavi eden hekim 

Adı –soyadı unvanı: ..................................................................................................................  

İmzası: ...................................................................................................................................... 

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

 

 

 


