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NORMAL ( VAGİNAL ) DOĞUM İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

……………………….

……………………….

………………..………….

Yöntem: DOĞUM NEDİR, NASIL OLUR.Normal doğum, 20. Haftadan sonra bebeğin
hazne kanalından çıkma eylemidir. Doğum sancılarla olur. 8-24 saat sürebilir. Nadiren 24
saati biraz geçebilir. Normal Doğumlarda bebeğin doğumu sırasında Epizyotomi yapılabilir,
yani hazne çıkışı yanı kesilebilir.( Yapılmadığında bazen makata kadar uzanan yırtıklar ve
yıllar sonra hazne duvarlarında gevşeme olabilir.)
24 Haftadan sonra olan doğum, Normal ya da Sezaryen olabilir.
Hastanemiz Doğumhanesinde Normal Doğum, Doğumhanede görevli Kadın Hastalıkları ve
Doğum hekiminin sorumluluk ve gözetiminde, deneyimli ebelerle birlikte , bir ekip çalışması
içinde gerçekleştirilir. Doğum sancıları sırasında bebek kalp sesleri izlenir, ilaçlar
kullanılabilir, su kesesi açılabilir.
Genel riskler ve komplikasyonlar : Doğumun Normal Doğum olması için takip ederken,
-

Bebeğin kalp sesleri birden bozulursa, annede aşırı kanama olursa ya da bebek doğum
kanalında zorlanıyorsa Hekim sezaryen doğuma kara verebilir.

-

Bebeğin kafası doğum kanalında takılmışsa, son anda kalp sesleri bozulursa bebek
Vakumla çekilebilir.(Vakumla çekme, bebeğin kafa derisine bir çan takılarak
çekilmesi eylemidir.)

-

Annenin son anda aşırı ıkınması, bebeğin hızlı doğumu veya iri olması nedeniyle
hazne içi ve yanlarında, bazen makata vuran yırtıklar ve kanama meydana gelebilir.

Sezaryen de olsa, Vakumla çekilse de bebek yorgun, sıkıntılı doğabilir. Normal doğumda
bazen bebeğin omzu takılabilir, kolundan incinme meydana gelebilir. Kol için uzun
sürecek tedavi gerekebilir. Vakuma bağlı kafa derisindeki şiş bir haftada geçecektir.
Bazen anne karnındaki bebeğin sıkıntısı geç belirti verebilir, bu durumlarda bebek
doğumdan sonra uzun sürecek bir tedaviye ihtiyaç duyabilir.
Doğum olduktan sonra;
-Çocuğun eşi bazen rahim duvarına sıkıca yapışmış olabilir. Bu durumda rahime elle girip
eşi (plasentayı) almak gerekebilir. Bu durum ciddi kanamalara, rahimin alınmasına,
nadiren de olsa annenin kaybedilmesine de yol açabilir.
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- Rahim sertleşmez, gevşek kalırsa aşırı kanama olabilir. İlaç tedavisi yeterli olmazsa
rahim alınabilir.
- Bebek başının yırttığı hazne derisi altında çok fazla kan toplanabilir.(Hematom)
- Doğumdan sonra , idrar yapma güçlüğü , leğen kemiklerinde ayrılma, ağrı olabilir.
- Doğum olduktan birkaç gün sonra rahim içinde, epizyotomi yerinde iltihap olabilir.
- Doğum olduktan aylar, yıllar sonra rahimde, idrar torbasında sarkmalar meydana
gebeliri. Annede gebelik tansiyonu, şeker hastalığı, karaciğer, böbrek hastalıkları varsa
yukarıda olabilecek olumsuz olaylar daha sık ve daha şiddetli meydana gelebilir.
Tüm ilaçla tedavi ve cerrahi girişimlerde kullanılan ilaçlar, kişinin bünyesinden
kaynaklabilen beklenmedik alerjik, ölümcül tepekilere yol açabilir.
Anne Doğumhaneye kan sayımı çok düşük girmimşse veya doğum sonrasında çok
kanamışsa, kan takmak gerekebilir. Kan vermeye bağlı riskler her zaman ve her hastada
meydana gelebilir. Kan takılma nedeniyle hafif alerji ve ateş görülebileceği gibi ölümcül
durumlar da meydana gelebilir. Kan takılmasını kabul eden hasta bu tür olumsuz sonuçları
da kabul etmelidir.

Tedavi Olmazsanız: Normal doğum yerine ancak sezaryen seçilebilir. Bu seçim ise ancak
zorunlu durumlarda, hekimin gerekli görmesi halinde gerçekleşebilir.
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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 : _____________

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Kalite Direktörü

Başhekim
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