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“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR 
 
 
 
 

 
Hastaya konulan tanı:  Doğumsal diyabetes mellitus, Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) 
 
Önerilen tedavi yöntemi: Doğumsal diyabetes mellitus’de insülin ya da genetik problemin tespiti ile günde  2 defa (5 
mg/doz) glibenclamide kulanımı gerekebilir. Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) klinik tiplerine göre sülfanilüreler, 
metformin kullanılabilir ya da insülin gerekebilir. Düşük doz insülin kullanımı çoğu zaman yeterlidir. 
 
Önerilen tedavinin süresi: Kan şekeri yüksekliği devam ettiği sürece  
 
Verilecek ilaçların kullanım şekli ve olası yan etkileri:Glibenclamide gastrointestinal yan etkiler ve kemik iliği 
baskılanması oluşturabilir. Kalp üzerine toksik etkileri olabilir. Karaciğer enzimlerini yükseltebilir. Hipoglisemi 
oluşturabilir. Metformin en sık gastrointestinal sisteme ait yan etkiler ortaya çıkar. Ağızda metalik tad, karın ağrısı, bulantı, 
ishal ve iştahsızlık, laktik asidoz görülebilir. İnsülin cilt altına insülin enjektörü veya insülin kalemi olarak adlandırılan 
araçlar ile, kola, bacağa ve karın bölgesine yapılır. Enjeksiyon yeri her defasında değiştirilmeli ve ovulmamalıdır. Tedavi 
sonrası bölgesel allerjik reaksiyonlar ve enflamasyon görülebilir. Doz kişinin bireysel ihtiyacına göre ayarlanmadığında veya 
konunun uzmanı olan pediatrik endokrinolog ve hemşiresinden eğitim almadan uygulandığında hipoglisemi (kan şekeri 
düşüklüğü) hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği), şişmanlık, hipoglisemi ve hiperglisemi koması gelişebilir Tüm ilaçların 
öngörülen yan etkileri dışında öngörülmeyen (önceden bilinmeyen-alışılmışın dışında kalan) etkisi olabilir. Tüm ilaçlar 
allerjiye neden olabilir fakat ciddi alerjik reaksiyonlarda ölüm riski olabilir.  
 
Alternatif tedavi yöntemleri, avantaj ve dezavantajları: Doğumsal diyabetes mellitusda da insülin kullanılabilir ancak 
yenidoğanda hastanın yaşının küçük olması nedeni ile kan şekeri düzenlenmesi zor ve hipoglisemi riski daha fazladır. 
 
Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi halinde hastalığın yaratacağı sorunlar:Tedavide önerilen ilaçların 
kullanılmaması durumunda gelişen kan şekeri yüksekliği komaya neden olabilir, böbrek, göz, damar ve sinir sisteminin 
bozabilir. 

 
Hasta sahibine tarafımdan ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
Dr…………………………………………İmza:                                            
………………………………………………………………………………………………… Tarih:………………………         
Saat:………….. 
 
 
Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında takip edilen hastama yapılacak tedavi konusunda doktor tarafından 
bana ayrıntılı bilgi verildi. Yukarıdaki belgeyi okudum ve anladım. Çocuğuma yapılacak tedaviyi, sağlığı açısından 
oluşabilecek tüm olumsuz etkiler ve risklerin farkında ve bilincinde olarak kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın 
kabul ediyorum. 
 
 
Hastanın veli / vasi (si): 
Adı Soyadı: …………………………….. İmza:                                         
Adres:………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… Tarih:………………………         
Saat:………….. 
 
Şahit:  Hekim tarafından hasta sahibine ayrıntılı bilgi verildiğini onaylarım. 
Adı Soyadı: …………………………….. İmza:       
       
                              
 


