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TANISAL RAHİM İÇİ GİRİŞİM ( KÜRETAJ)
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

……………………….

……………………….

………………..………….

Yöntem: Tanısal rahim içi girişim ( diagnostik küretaj) rahim ağzı ( serviks) genişletildikten
sonra rahim içi ve servikal kanaldan doku örneği alınması işlemidir. Bu girişimde lokal ya da
genel anestezi kullanılır.
Alternatifler: Aşağıdaki alternatifler benimle tartışılmıştır. Girişim yapılmadan görüntüleme
teknikleri ( ultrasonografi, bilgsayarlı tomografi, manyetik rezonans)
Ameliyatın Riskleri: Tanısal rihim içi girişime özgü riskler aşağıda sıralanmımştır:
-

Rahim ağzının zedelenmesi, yırtılması, gerekirse rahimin alınması riski

-

Rahimin delinmesi, çevre organların ( barsaklar, mesane, büyük damarlar gibi) hasar
görmesi cerrahi düzeltilmesi zorunluluğu

-

Kanama ya da Rahimin yırtılması sonucu Rahimin alınması

-

Rahim ağzının genişletilememesi ve örnekleme işleminin yapılamaması

-

Rahim ağzındaki genişletilmeye bağlı Rahim ağzında hasar ve sonraki gebeliklerde
erken dönemde düşük riskinin ortaya çıkması

-

Yukarıda mevcut durumlardan biri veya birkaçı nedeniyle istemin açık ameliyata (
laparotomi) dönme ve zarar görmüş organların tamir veya çıkarılması riski
bulunmaktadır.

-

Rahim içinde yapışıklık oluşması ya da önceden mevcut olan yapışıklıkların devam
etmesi söz konusu olabilir. Uyutma veya uyuşturulmada kullanılan ilaçlara veya
ameliyatta kullanılacak ilaçlara karşı beklenmeyen cevaplar ( reaksiyonlar) gelişebilir.
Yukarıda belirtilen türde zedelenme veya zedelenmeler, o sırada veya daha sonra bir
ameliyat yapılmasını gerektirebilir. Sonuç olarak şunu anlıyorum ki tanısal amaç için
önerilen bu girişumun istenmeyen olası etkilerinin tamamını listelemek mümkün
değildir. Tanısal girişim yapılması ile durumum aydınlatılamayabilir hatta ender bazı
durumlarda daha kötüleşebilir. Eş zamanlı yapılacak bazı ek cerrahi girişimler riski
artırabilir.
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Genel riskler ve komplikasyonlar : Tedavisiz durumumun devam etmesi durumumunda
riskler ve zararlar olabileceği gibi, benim için planlanan cerrahi tanısal işlemlerle ilgili de
riskler vardır. Cerrahi, medikal, ve/veya tanısal işlemlerin tümüne özgü olan enfeksiyon,
damarlarda ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu, kanama, alerjik reaksiyon, kalp krizi,
akciğerlerde havalanma azlığı ( atelektazi) ve hatta ölümün olabileceğinin farkındayım. Bana
uygulanacak olan girişimle ilgili ayrıca aşağıdaki risklerin de bulunduğu bana ayrıntılı olarak
anlatıldı. Burada söz konusu edilen risklerden bazısı veya bazıları oldukça enderdir. Ayrıca
burada belirtilen cerrahi girişim riskleri özellikle şişman, daha önce karın ameliyatı geçirmiş
ya da mevcut bir hastalığı olanlar ( örneğin kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı)
ve sigara içenlerde daha yüksektir.
Özel Durumlar:
Alerji/ Kullanılan İlaçlar: Doktoruma bilinen tüm alerjilerim hakkında bilgi verdim. Ayrıca
doktorumu kullandığım reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, bitkisel ilaçlar, diyet katkı
maddeleri,

kullanımı

yasadışı

ilaçlar,

alkol

ve

uyutucu/uyuşturucular

konusunda

bilgilendirdim. Doktorum tarafından bu maddelerin ameliyat öncesi ve sonrası kullanımının
etkileri bana anlatıldı ve öneriler yapıldı.
Tütün ve Tütün Mamülleri: Ameliyatının öncesinde veya sonrasında tütün ve tütün
mamülleri ( sigara, nargile , puro, pipo vs.) içmemin iyileşme sürecimin uzamasına neden
olabileceği bana anlatıldı. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam yara iyileşme
sorunlarıya daha büyük bit oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum.
Onam Doğrulama:
Dr._______________________________________ ve yardımcılarını, tanısal rahim içi
girişim Küretaj yapmaları için yetkilendiriyorum. Bu girişimin yakınmalarımın ortadan
kalkmasına yönelik ve sinir sisteminin işlevini koruma ya da iyileştirme niyetiyle yapıldığını
anlıyorum. Doktorumun yukarıdaki tüm bilgileri açıkladığını, bu bilgileri anladığımı ve bu
girişimle ilgili tüm sorularımın yanıtlandığını doğruluyorum. Bu tedavi anlaşmasını
anladığımı ve aldığım açıklamalardan memnun olduğumu belgeliyorum. Bu nedenle tanısal
rahim içi girişim Küretaj için doktorumun gerekli gördüğü farklı ya da ilave tüm ameliyat ve
ek tedavi girişimlerine onam veriyorum.
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Dokunun kullanımı: Benim durumumu tedavi etmek için tıbbi tanıda gerekli olmayan
herhangi bir doku etik kurallar çerçevesinde etik komite tarafından incelenmiş ve araştırma
onaylanmış olmak şartıyla tıbbi araştırma için kullanılabilir. Araştırma sonuçlarının hasta
kimliğinin saklandığı sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir
çalışmaya katılmayı reddebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi
olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim. Cerrahi işlem sırasında çıkarılmış olabilen
herhangi bir doku , tıbbi aygıt ya da vücut kısımlarının kullanımına onam veriyorum.
Tıbbi araştırma: Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin ilerletilmesi için
medikal kayıtlarımdan klinik bilgilerin gözden geçirilmesine; hasta hakları yönetmeliğindeki
hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. Araştırma sonuçlarının
hasta gizliliğini koruduğu sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle
bir çalışmaya katılmayı reddebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi
olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim.
Fotoğraf/İzleyiciler: Yapılacak ameliyatın, vücudumun uygun kısımları dahil olmak üzere
bilimsel, tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanmasına ya da videoya kaydına resimlerin
kimliğimi ortaya koymaması şartıyla onam veriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi
geliştirmek yararına ameliyat esnasında ameliyat odasına nitelikli gözlemcilerin alınmasını
onaylıyorum.
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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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