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Tarih  : …… / …… / 20… 

Adı –Soyadı/ Prot. No: : 

Onay alınan ağrı tedavisi veya uygulama : Mezenkimal Kaynaklı (göbek yağından elde edilen)  Kök 

Hücre Tedavisi  
İşleminiz uzman doktorlar tarafından yapılacaktır. 
Genel Bilgiler: 

Tüm işlemler sırasında; lokal anestezikler, antibiyotikler, kortizon, ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlar 

gereğinde uygulanılacaktır. Herhangi bir ilaca karşı alerjiniz varsa bunu işlemden önce mutlaka doktorunuza 

bildiriniz. Daha önceden alerjiniz olmamasına rağmen yine de işlem sırasında alerjik olaylar meydana 

gelebilir. Uygulama sırasında alerjik olaylara müdahale edilebilecek her türlü ilaç ve ekipman mevcuttur. 

Ancak tedaviye rağmen ciddi alerjik reaksiyon sonucu solunum ve kan dolaşımı durabilir ve yoğun bakım 

ihtiyacı olabilir. Yine uygulamalar sırasında kullanılan ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlar solumunuzu, kalp 

atım hızınızı yavaşlatabilir ve tansiyonunuzu düşürebilir. Önlem amacıyla tüm uygulamalar sırasında 

tansiyonunuz ve kalp atım hızınız sürekli özel bir cihazla takip edilecektir.  

Uygulamalar öncesinde gerekli kan tahlilleriniz yapılacaktır. Ancak özellikle pıhtılaşmayı engelleyici (kan 

sulandırıcı) ilaç kullanan hastalarda uygulanacak girişimlerde kanama riski artmaktadır ve işlem öncesi 

kullanımının uygun koşullarda kesilmelidir. Uygulamalar pıhtılaşma testleri uygun düzeye gelene kadar 

ertelenecektir. Bu tür ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.  

 

Uygulamaya ait Özel Bilgiler; 

Uygulamada kullanilacak kök hücre kitinin SGK tarafindan karşilanmadiği hastaya ifade edildi. Dolayisiyla 

maliyetli bir uygulama olacaği için hastaya uygulandiktan sonraki beklenen olasi fayda açik bir şekide 

anlatildi. Diğer birçok tibbi mudahalede olduğu gibi bu uygulamanin da %100 sonuç veremeyeceği (yani her 

zaman her hastanın fayda görmesinin mümkün olamayacağını, herhangi bir hastanın hiç bir şekilde fayda 

görememesinin ihtimaller dahilinde olduğu) ve bu yüzden gerçekçi bir beklenti içinde olmasi hastaya açik 

bir şekilde anlatildi. Yine uygulamaya bağlı gelişebilecek büyük-küçük bütün risk ve komplikasyonlar açik 

bir şekilde hastaya anlatildi (Enfeksiyon, kanama, solunum güçlüğü, karın cildinde geçici kızarıklık ve 

morarmalar, Ağrının geçmemesi veya artması ve çok nadir de olsa ölüm bile olabileceği).  

Uygulama Nasıl yapılır; 
Uygulamayi kabul eden hastalar damar yolu açilmiş bir şekilde merkezi ameliyathaneye alınır. Ameliyat 

masasına sırt üstü uzatılan hasta monitörize edilir (kalbinize, akciğerlerinize  ait göstergeleri takip etmek 

için). Oksijen bağlanır. Girişim yapılacak bölge usulüne uygun antiseptik solüsyonla (mikropları öldüren 

sıvı) silinir ve steril yeşillerle örtülür. Uygulama lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) ve hafif sedasyon 

(sakinleştirici ilaçlar ile)  altinda uygulanır. Hastanin karin bölgesindeki girişim yeri lokal anestezik ile iyice 

uyuşturulur.  Özel liposakşın kanül (yağ alma iğnesi) ve kanüle bağli özel kök hücre enjektörü ile karin 

bölgesi cilt altindan girilerek 50-60 ml yağ dokusu elde edilir. Toplanan yağ dokusundaki kök hücreler 

teknik ekibe verilerek  özel bir kitle ve cihazla damitilır (yaklaşik 10 kat). Elde edilen kök hücre 

konsantreleri, her bir ekleme yaklaşik 3 ml olacak şekilde enjekte edilerek  işlem tamamlanır.  

 

Uygulamanın Süresi: Yağ toplama 30 dk, uygulama yaklaşık 30 dk. 

Uygulamanın Alternatifi: Kemik iliği kaynaklı kök hücre 

Uygulamanın Yapılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar: Mevcut hastalığınızda ilerme ya 

da sabit kalması. 

 

Bana verilen bilgileri anladığımı, tedavinin etkin olmama ihtimalini, uygulanacak yöntem veya ilaca ait olası 

etki, yan etki, komplikasyonlar, riskler ve bunların önüne geçilmesi veya tedavi edilmesi sırasında doktorum 

tarafından yapılabilecek bütün tıbbi girişimleri, aşağıda belirtilen yakınım ve doktorun şahitliğinde kabul 

ediyorum.  
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…………..……….……Dosya numarasi ile ağri kliniğimize başvuran ve  …..……………………….tanılı 

……………………………………………………………………………………………. isimli hastaya 

“göbek yağindan elde edilen mezenkimal kökenli kök hücre tedavisi” uygun görülmüştür. Hastaya bu 

tedavide kullanilan kitin hiçbir şekilde sgk tarafindan karşilanmadiği ancak kendi maddi imkanlari ile temin 

etmeleri halinde bu uygulamanin yapilabileceği açiklanmiştir. Uygulamada kullanilacak mezenkimal kök 

hücre kitinin hastanemiz envanterinde de bulunmadiği hastaya anlatildi. Beklenen olasi faydanin hastaya 

uygulandiktan sonra, enjekte edilen kök hücrelerin yipranmiş dokularin onarmasina yardim ederek 

sağlayabileceği açik bir şekide anlatildi. Ancak bu yöntemin de diğer birçok tibbi müdahalede olduğu gibi 

%100 sonuç veremeyeceği (yani her hastada işe yaramayabileceği, bazi hastalarin bu tedaviden hiç bir 

şekilde fayda göremeyeceğinin ihtimaller içinde olduğu ) ve bu yüzden gerçekçi bir beklenti içinde olmasi 

hastaya açik bir şekilde anlatildi. Hasta umduğu iyileşmeyi elde edemediğinde doktorundan ve doktorunun 

çaliştiği kurumdan maddi anlamda hiç bir hak iddia etmeyeceğini beyan etmiştir. hasta ve yakini bu 

doğrultuda mezenkimal kök hücre tedavisinin yapilmasini kabul etmişlerdir.  

 

Hasta el yazısı notu: (OKUDUM, AYDINLATILDIM, KABUL EDIYORUM) 

Adı Soyadı : 

İmza, Tarih : 

 

Doktor Adı Soyadı Unvanı : 

İmza, Tarih : 

 

Yardımcı Personel* : 

Adı Soyadı          

İmza-Tarih 

    *Yardımcı Personel: Merkezimizde çalışan ve gerekli sertifika ve eğitimleri almış hemşire, estetisyen 

          Rızanın Alındığı Tarih/Saat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


