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Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi 

Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayınız. 

Şikayetleriniz doğrultusunda ve yapılan muayeneler sonrasında sizin-çocuğunuzun her iki kulağınızda işitme 

cihazlarından faydalanamayacak derecede tam-çok ileri işitme kaybı saptanmış olup bunun giderilmesi için 

ameliyat önerilmiş bulunmaktadır. 

Bu ameliyattan önce size alışık olmadığınız bu durum ve çevre hakkında kendinizi emin hissetmeniz için önemli 

bilgileri vermek istiyoruz. Bu konuda biz, size/çocuğunuza, ameliyata özel başlıca ayrıntıları açıklamakla 

yükümlüyüz. Bu yazılı formdaki temel bilgiler, size yapılacak olan ameliyatı, bu ameliyatın gerekliliğini, 

yapılmaması durumunda oluşacak olumsuzlukları ve bu ameliyata bağlı komplikasyonları (ameliyat sırasında veya 

sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları) açıklamada yardımcı olacaktır. Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi yapılan 

işlemin belirli riskleri vardır ve bunlar size anlatılacaktır. Yine de diğer cerrahi işlemler gibi bu işlemde de önceden 

ön görülemeyecek sorunlar ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır. Bundan sonra doktorunuz sizinle (veya 

çocuğunuzla) bütün soruların açıklanacağı özel bir görüşme yapacaktır. Bu görüşme sonrasında bu ameliyatın 

yapılıp yapılmayacağına, kendi serbest iradeniz ile karar vereceksiniz. 

1- HASTALIĞINIZ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HUSUSLAR 

Hastalığınız iki taraflı çok ileri sinirsel-iç kulak tipi işitme kaybıdır. Mevcut işitme seviyeniz işitme cihazları ile size 

duymayı ve anlamayı sağlayacak seviyenin üzerindedir.  

2- ÖNERİLEN TEDAVİ YÖNTEMİ 

Operasyonda genel anestezi altında kulak kepçesi içinden veya arkasından yapılan kesi ile şakak kemiği üzerine 

açılan oyuğa, teli iç kulağa uzanan koklear implant cihazı (biyonik kulak) yerleştirilir. 

3- AMELİYATIN BAŞARI DÜZEYİ VE SÜRESİ 

Koklear implantasyon ameliyatı eğer zamanında  gecikmeden yapılmış ise işitme kaybının tedavisinde %95 

oranında etkilidir. Ancak hastanın başarılı sonuçlar alması için ameliyat sonrası eğitim programlarına katılması 

gereklidir. 

4- TEDAVİ YÖNTEMİNİN RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI 

a) Kulak içinde ve yara yerinde kanama ve enfeksiyon oluşabilir. 

b) İmplantın takılması sırasında başarısızlık olabilir ve tekrar operasyon gerekebilir. 

c) Kalıcı ve geçici kulak çınlaması veya baş dönmesi olabilir. 

d) Yüz siniri felci. Nadiren yüz kaslarının geçici veya kalıcı felci oluşabilir. 

e) Kafa içi komplikasyonlar nadirdir. Beyni saran zar ve beyin etrafındaki damarlar zedelenebilir, enfeksiyon ve 

kanama gelişebilir. 

f) Tad duyusu değişiklikleri olabilir. 

g) Kulak kepçesi etrafında geçici veya kalıcı his kaybı olabilir. 

h Kesi yerinde anormal skar dokusu (normal dokudan kalın, kırmızı renkte) gelişebilir ve bunun için tekrar 

operasyon gerekebilir. 

i) İmplant üzerindeki cilt ve ciltaltı dokular açılarak implant cihazı atılabilir. 
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j) İmplantla yeterli işitmenin sağlanamaması. Operasyon sırasında implantın başarılı olarak yerleştirilmesine 

rağmen işitme sağlanamayabilir. 

5- VERİLEN İLAÇLARIN KULLANILIŞI VE YAN ETKİLERİ 

Tedavi sürecince kullanılacak antibiyotiklere bağlı olarak görülebilecek yan etkiler, genellikle hafif ve kısa 

sürelidir. En sık görülen yan etkiler bulantı, kusma, ishal ve deride kızarıklıktır. Ağrı kesiciler nadiren alerjik ve 

aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve cilt döküntülerine neden olabilir. Nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Bu yan 

etkiler ilaç kesildiğinde ortadan kalkar. 

6- OLASI TEDAVİ SEÇENEKLERI VE RİSKLERİ 

Ne yazık ki hastalığınızın tedavisi için etkinliği bu kadar fazla olan alternatif bir yöntem bulunmamaktadır.  

7- HASTANIN TEDAVİYİ KABUL ETMEMESİ DURUMUNDA ÜSTLENECEĞİ RİSKLER 

Önerilen bu müdahale yapılmadığı takdirde hastalığınızın kalıcı düzelmesi mümkün olamayacaktır. 

 

Hastanın girişimin şekli, zamanı, yan etkileri, başarı oranı ve başarıdan ne kastedildiği, 

girişim sonrası ile ilgili soruları: 

Sizin için önemli olan bütün soruları çekinmeden sorunuz. Doktorunuz sizinle açıklama görüşmesini yaptıktan 

sonra, tekrar tekrar soru sormanız mümkün değildir. Eğer sorunuz yoksa, biz sizin bilmek istediğiniz her şeyi 

anladığınızı düşünürüz. Aşağıda boş bırakılan bölüme, açıklama formunda belirtilmemiş olan tedavi ve kişisel 

risklerle ilgili diğer sorularınızı lütfen not ediniz. Açıklama görüşmesinde doktorunuz bunların üzerinde duracaktır. 

....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

ÖNERİLER 

Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar: 

Lütfen ameliyattan en az bir hafta önce, eğer alıyorsanız aspirin gibi kanı sulandıran ilaçları almayı bırakınız. 

Müdahale saatinden 8 saat öncesinden itibaren hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Özel bir hastalığınız varsa 

sorulmadan doktorunuza bilgi veriniz. 

Ameliyata giderken üzerinizdeki tüm takı ve protezleri (saat, yüzük, kolye, bilezik, küpe, hareketli diş protezi, 

işitme cihazı, vb.. gibi) çıkarıp bir yakınınıza teslim ediniz. 

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar: 

Ameliyattan sonra 4 saat hiçbir şey yiyip içmeyiniz. Sonra aşırı ve ani yüklenmemek kaydıyla ve sıvı gıdaları tercih 

ederek beslenebilirsiniz. 

Ameliyattan sonra bir süre baş dönmeniz olabilir. Eğer aşırı baş dönmesi ve kusmalar olursa doktorunuza haber 

yollayınız. Benzer şekilde, yüzünüzün mimik kaslarında hareket kusuru olduğu takdirde de doktorunuza haber 

veriniz. 

Ameliyattan sonra zorlu sümkürme, ıkınma, balon şişirme gibi basınç arttırıcı hareketlerden 1 ay süre ile kaçınınız. 
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Hekimin hasta hakkında bilmek istedikleri: 

Lütfen ameliyat öncesi var olan teşhis edilmiş tüm hastalıklarınızı, aldığınız tüm ilaçlarınızı, varsa ailesel 

hastalıklarınızı, alerjik durumunuzu bildiriniz. Aşağıdaki soruları hastanemize geleceğiniz ameliyat randevu 

tarihinde cevaplayınız. 

1. Yüksek kanama eğilimi (Örneğin küçük yaralanmalarda veya diş tedavisinde) var mı? 

Hayır □ Evet □ 

2. Özel bir nedeni olmadan vücudunuzda çürükler oluşur mu veya kan bağı olan akrabalarınızda bununla ilgili 

belirtiler var mı? 

Hayır □ Evet □ 

3. Siz/Çocuğunuz kan sulandırıcı ilaç (Örneğin aspirin) kullanıyor musunuz/kullanıyor mu? 

Hayır □ Evet □ 

Siz/Çocuğunuz başka bir ilaç kullanıyor musunuz/kullanıyor mu? 

Hayır □ Evet □ 

Kullanıyorsanız/Kullanıyorsa hangi ilacı? .............. 

4. Alerji (Örneğin astım, saman nezlesi) veya aşırı duyarlılık (Örneğin flaster, lateks, gıda 

maddeleri, ilaçlar) var mı? 

Hayır □ Evet □ 

5. Kalp veya akciğer (Örneğin, kalp hastası, kalp ritm bozukluğu, yüksek tansiyon, astım) 

hastalığınız var mı veya kalp pili taşıyor musunuz? 

Hayır □ Evet □ 

6. Müzmin (kronik) bir hastalığınız (Örneğin göz tansiyonu, sara) var mı? 

Hayır □ Evet □ 

7. Guatr hastalığınız var mı? 

Hayır □ Evet □ 

8. Diş proteziniz var mı (sıkı yapıştırılmamış protez, diş köprüsü veya yapma diş) veya sallanan dişleriniz var mı? 

Hayır □ Evet □ 

9. Son altı hafta içinde aşı yapıldı mı? 

Hayır □ Evet □ 

10. Akut (yeni başlamış) veya kronik (müzmin) bir enfeksiyon hastalığı (Örneğin karaciğer 

iltihabı, AIDS, verem) var mı? 

Hayır □ Evet □ 

11. Doğurganlık yaşındaki bayanlar için: Hamile olma ihtimaliniz var mı? 

Hayır □ Evet □ 

Hekimin bilgilendirme konuşmasına ait notları: 

................................................................................................................................................ 

.............................. 



 

KOKLEAR İMPLANT AMELİYATI 
 

HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

 

 
 

 

ONM-F-229  Rev No:01     Rev.Tarihi:11.04.2012 

Hasta, veli veya vasinin onay açıklaması: 

- Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

- Planlanan tedavi/ameliyatın ne olduğu, gerekliliği, ameliyatın seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, 

tedavi olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı 

bilgi edindim. 

- Ameliyatı gerçekleştirecek doktor dışında bir başka doktorun/doktorların da operasyona girebileceğini 

bilmekteyim. Ameliyatımın Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olması nedeniyle uzmanlık öğrencisi 

(asistan) doktorların da ameliyatımda bulunacağının bilincindeyim. Gerekirse işlemimin uygun eğitim ve uzmanlığa 

sahip akademisyen, cerrah veya uzman denetiminde asistan tarafından yapılmasını kabul ediyorum. 

- Tedavi/ameliyattan önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

- Tütün ve Tütün Mamülleri: Ameliyatımın öncesinde veya sonrasında tütün ve tütün mamülleri (sigara, nargile, 

puro, pipo vs.) içmemin iyileşme sürecimin uzamasına ve uzun sürede kanser, kalp-damar hastalıklarına neden 

olabileceği bana anlatıldı. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam yara iyileşme sorunlarıyla daha büyük 

bir oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum. 

- Tanı/tedavi/ameliyat sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim 

amaçlı kullanılabileceği açıklandı. 

- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 

- Tedavi/ameliyat uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

- Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. Ben-Çocuğum bu ameliyatı olmak istiyorum. 

- İstemediğim taktirde tedavi/ameliyata onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim 

aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum. 

- 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 tıbbi literatürde yayınlanmasına onam 

veriyorum. Böyle bir çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi 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 kurumumdaki hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. 

Araştırma sonuçlarının hasta gizliliği korunduğu sürece tıbbi literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir 

çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi olumsuz yönde 

etkilemeyeceğinin bilincindeyim. 

- Fotoğraf ve İzleyiciler: Yapılacak ameliyatın, vücudumun uygun kısımları dahil olmak üzere bilimsel, tıbbi ya da 

eğitim amacıyla fotoğraflanmasına ya da video kaydına resimlerin kimliğimi ortaya koymaması şartıyla onam 

veriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi geliştirmek yararına ameliyat sırasında ameliyat odasına nitelikli 

gözlemcilerin alınmasını onaylıyorum. 
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İşlemin Tahmini Süresi : 4 saat 

 

Yukarıdaki bilgilerin hepsini okudum ve bu bilgilerden başka birçok sözlü bilgi verildi. 

 

Tarafıma yapılan sözlü ve yazılı açıklamalardan tatmin olduğumu belirtirim. Yapılacak olan tedavi veya 

ameliyata, daha sonra çıkabilecek durumlarda yapılacak tüm tedavilere, yukarıda listelenen maddelere ve 

aynı zamanda bana yapılan sözlü açıklamalara kendimde olarak ve irademle onay veriyorum ve ben bu 

tedaviyi istiyorum. 

 

Tarih : ......./......./........   Saat:.............. 

Hastanın bilinci açık ise; 
Hastanın bilinci kapalı ve yanında 

yasal temsilcisi var ise; 

Hastanın  

Adı    Hasta Adı Soyadı:.............................................. 

Ad    Adresi ............................................................  

         Telefon Numarası............................................... 

İmza: 

Yasal Temsilci*(Vasi) ve ya Veli                                     

H      Hasta Adı Soyadı :..................................................... 

Ad    Adresi .........................................................................  

         Telefon  Numarası............................................................ 

İmza: 

Doktor  

Adı Soyadı: 

İmza: 

 

Şahit**: 

Adı Soyadı: 

İmza: 

 

 

Hastanın şuuru kapalı ve yasal temsilcisi de yok ise onam formu iki uzman hekim tarafından imzalanır. 

 


