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 Hasta Adı                                        Dosya No                                      Tarih / Saat  
……………………….                        ……………………….                      ………………..………….  
İşlemden Beklenen Faydalar: 
1-)Ani işitme kaybında kısmi ve ya tamamen düzelme olabilir. 
2-) Ani işitme kaybı ile birlikte ortaya çıkabilecek baş dönmesi ve kulak çınlaması sorunları tedavi neticesinde 
azalabilir. 
İşlemin Tahmini Süresi: Medikal tedavi seçeneği olarak 1 mg/kg Kortikosteroid tedavisi en az 12 gün boyunca doz 
azaltılarak ağızdan ve ya damardan tedavi olarak verilir. 
Yöntem: Damar yolu ile kortikosteroid ve damar genişletici tedavi verilmesidir.  

Alternatifler: Hiperbarik oksijen tedavisi  

Tedavi Başarı oranı: Ani işitme kayıplı hastaların yaklaşık 2/3’ü kendiliğinden iyileşmektedir. Genel olarak 
hastaların 1/3’ü normal işitmeye kavuşur. Geri kalanların 1/3’ünde iyileşme kısmi olurken 1/3’ünde ise işitme 
tamamen kaybedilir.   
Genel riskler ve komplikasyonlar   
 Damar açıcı tedavi verilecek olup bunun baş dönmesi, tansiyonda ani değişikliklere sebep olabileceği ,  
1. Yine tedavi esnasında kulakta uğultu, çınlama, kulakta açılıp kapanma hissi gibi durumların olabileceği,  
2. Serum tedavisi aldığım günlerde ilaçların karaciğere dokunup, karaciğer enzimlerinde aşırı yüksekliğe neden 
olabileceği,  
3. Serum tedavisinin yanında verilebilecek olan kortizonun tansiyonda yükselme, kan şekerinde yükselme ve 
mide kanaması  gibi yan etkilerinin olabileceği,  
4. Ayrıca tüm tedavi esnasında alerjik reaksiyon gelişebileceği ,  
5. Bahsedilen komplikasyonlar gelişirse hastanede kalış süresinin uzayabileceğini  

 Tedavi Olmazsanız: İşitme kaybınız kalıcı olabileceği gibi kendiliğinden kısmi ya da tamamen iyileşme de 
olabilir.  

Kullanılacak ilaçların muhtemel istenmeyen etkileri ve dikkat edilecek hususlar:   

Ameliyat sırasında verilen narkoz ilaçlarının akciğer kalp beyin böbrek ve karaciğer gibi organlar üzerinde toksik 
(zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle ÖLÜM TEHLİKESİ 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 TEHLİKESİ dâhil olmak üzere birçok etki ortaya 
çıkabilir.   

Tıbbi müdahalenin kim tarafından, nerede, ne şekilde yapılacağı ve işlem öncesi ve sonrası 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 anesteziye (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.  
HASTA, VELİ VEYA VASİNİN ONAM AÇIKLAMASI  
• Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.  
• Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.  
• Planlanan tedavinin/ameliyatın ne olduğu, gerekliliği, ameliyatın seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların 
riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedaviyi/ameliyatı uygulayacak kişiler, tedavinin 
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başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. Tedaviden/ameliyattan önce ve sonra dikkat etmem 
gereken hususları anladım.  
• Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.  
• İstemediğim taktirde tedaviye/ameliyata onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya işlemi durdurabileceğimi 
biliyorum.  
• Tedavi/ameliyat esnasında gerektiği takdirde kan verilmesini kabul ediyorum.  
• Tanı/tedavi/ameliyat esnasında temin edilen benimle ilgili tüm dokümanların, FOTOĞRAFLARIN ve alınan 
örneklerin eğitim amaçlı olarak kullanılabileceğini anladım ve kabul ediyorum.  
• Ameliyatın hastanenin uzman veya asistan doktorlarının gerçekleştirebileceği, bu hastanenin bir eğitim 
hastanesi olduğu, tedavinin/ameliyatın BİR KISMININ YA DA TAMAMININ  
ASİSTAN  DOKTORLAR  TARAFINDAN  (uzman  doktor  gözetiminde)  
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNİ anladım ve kabul ediyorum.  
• Uygulanacak tedavinin/ameliyatın MEVCUT DURUMUMU İYİLEŞTİRME GARANTİSİ OLMADIĞINI 
ve hatta uygulanacak tedavi/ameliyat neticesinde MEVCUT DURUMUMDAN DAHA DA KÖTÜ OLMA 
İHTİMALİM OLDUĞUNU anladım ve kabul ediyorum.  
• Tedavi/ameliyat esnasında hayatı tehdit edici bir durum ortaya çıkması halinde TEDAVİNİN  
GENİŞLETİLEBİLECEĞİNİ ya da O AN HAYATİ RİSK NEDENİYLE GEREKLİ GÖRÜLEN FARKLI 
BİR TEDAVİNİN (nefes almam için BOĞAZIMA DELİK AÇILMASI dâhil) UYGULANABİLECEĞİNİ 
anladım ve kabul ediyorum.  
 HASTA, VELİ VEYA VASİNİN   

Adı Soyadı:           

İmza:  

Tarih:  

 “HASTA YAKINININ” ya da “VELİ/VASİ YAKINININ”   

(Bu ikinci kişi hastane personeli ya da hastane personeli ile yakınlığı olan bir kimse olamaz)  

Adı Soyadı:           

İmza:  

Tarih:  

 HASTA BİLGİLENDİRMESİNİ YAPAN HEKİMİN  

Kaşesi (Adı Soyadı):  

İmza:  

Tarih:  

 Hasta ile direkt iletişimin kurulamadığı durumda iletişimi sağlayan kişinin (örn. tercüman)   

Adı Soyadı:             

İmza:  

Tarih:  

     UYARI:  
• Hastanın onam veremeyecek durumda olması halinde, onam alınan kişinin kimlik bilgileri ve imzası alınır.  
• Çocuk hastalarda HER İKİ EBEVEYİNİN (ANNE ve BABANIN) ikisinin de imzalaması YASAL BİR 
ZORUNLULUKTUR. Bunlardan yalnız birinin imzası varsa, imzalayan, çocuğun bakımını kendi başına 
üstlendiğini yasal olarak kanıtlamalıdır. Aksi halde TEDAVİNİN/AMELİYATIN UYGULANMASI 
MÜMKÜN DEĞİLDİR.  

 
 


