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Tarih / Saat
………………..………….

Tanı Hakkında Bilgi:
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği’ne gözünüzdeki rahatsızlığın tedavisi için başvurmuş
bulunmaktasınız. Sağ ……. Sol……. gözünüze …………………………………………………… tanısı konulmuş olup
tedaviye gereksinim duyulmuştur.
Tedavi Yöntemi Hakkında Bilgi:
Mevcut hastalığınızın tedavisi için Sağ…….. Sol………. Gözünüze LASER FOTOKOAGÜLASYON

işlemi

önerilmektedir.
Laser fotokoagulasyon işleminin amacı daha önceden belirlenmiş bir retina bölgesinde çevre
dokularda minimal hasar oluşturarak bir terapötik yanık meydana getirmektir. Laser fotokoagulasyon,
retinanın vasküler hastalıkları, maküler koroidal neovasküler membranlar, retinal yırtıklar ve retinada
yırtığa sebep olabilecek periferik dejenerasyonlar ile bazı intraoküler tümörlerin tedavisinde
kullanılmaktadır. İşlem öncesinde gözbebeğinizi genişletici damlalar gözünüze damlatılacaktır. Topikal
anestezik madde uygulamasını ve göz yüzeyine mercek konulmasını takiben laser uygulaması uygun
kadranlara yapılacaktır. Sadece lokal bir hasar veya ödem varsa, yalnız o bölgeye lazer uygulaması
yapılır. Hasar sadece bir sahayla sınırlı değilse, maküla (keskin görme noktası) bölgesi hariç tüm
retinaya birkaç seans boyunca laser uygulanabilmektedir. Gerekli olduğu takdirde ek bir seansta
tekrar lazer uygulamasına gerek duyulabilmektedir. İşlem sonrasında inflamasyonun engellenmesi
için 3‐4 gün süre ile damla tedavisi önerilmektedir.

Tedavi Başarı oranı: Laser fotokoagulasyon işleminin başarı şansı yüksektir. İşlem süresi kısadır
Tedavi Komplikasyonları ve Riskleri:
1‐İnflamasyon 2‐ Göz içi kanama 3‐ Göz içi basıncında geçici veya kalıcı yükselme 4‐Ağrı 5‐ Göz içi ve
dışı enfeksiyon . Bu komplikasyonların bazılarının tedavisi mümkündür. Komplikasyonlara bağlı olarak
kalıcı görme hasarı gelişebilir.

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

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
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Genel riskler ve komplikasyonlar
Tedavinin kabul edilmemesi durumunda karşılaşılabilecek komplikasyonlar:
1‐Tanınıza göre altta yatan hastalığın ilerlemesi görmenizde azalmaya, gözünüzde ağrıya, göz içi
kanamalara neden olabilir. 2‐ Görmenizi tamamen yitirebilirsiniz.

Onam Doğrulama:
Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı
cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da
istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : ___________ /_________

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________

İmzası: _____________

İşlemi yapacak olanın Adı‐Soyadı : ___________ ___________

Çalıştığı Kurum:

İmza : __________
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