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Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi 

Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayınız. 

Bildiğiniz gibi guatr da denilen tiroid bezinizdeki şişlikler (nodul yada nodüller) nedeni ile tiroidektomi adı verilen 

bir operasyon geçireceksiniz. Hekiminiz bu girişimden önce sizinle görüşerek, ameliyatın seyri ve değişik şekilleri, 

riskleri ile ilgili bilgi verecektir ve bunun sonunda serbest iradeniz ile tedaviniz hakkında karar vermeniz uygun 

olacaktır. Bu form sizi hekim ile yapacağınız görüşmeye hazırlanmanızda yardımcı olması için hazırlanmıştır. 

Lütfen hastalığınız ile ilgili bilmek istediğiniz her şeyi hekiminiz ile konuşunuz. 

 1- HASTALIĞINIZ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HUSUSLAR 

Tiroid bezi boynunuzun ön, alt tarafında yer alan ve tiroid hormonlarını üreten bir salgı bezidir. Bazen tiroid 

bezinde genellikle iyi huylu ya da daha nadir olarak kötü huylu nodul adı verilen şişlikler gelişir. Bu durumdan 

tiroid bezinizin bir kısmı ya da tamamı etkilenebilir. Bu bezin yarısının çıkarılmasından sonra çoğu hasta dışarıdan 

hormon almadan yaşantısını sürdürebilir. Ancak çoğu zaman tiroid bezin tamamını ya da tama yakınını çıkartmak 

gerekmektedir. Bu durumda ise hastalar yaşamlarının geri kalan kısmında dışarıdan hormon tabletleri almak 

zorundadırlar. 

2- ÖNERİLEN TEDAVİ YÖNTEMİ 

Operasyon kararı verilen hastalar genellikle ameliyatsız tedavi yöntemlerini önceden denemiş olurlar. Operasyon 

sırasında boynunuzun ön kesiminde, göğüs kemiğine yakın bir yerden cilt kesisi yapılacaktır. Kanser şüphesi olan 

hastalarda operasyon sırasında genellikle tiroid bezinin tamamı çıkarılır. Ancak bazı nadir durumlarda şüpheli 

kısmının çıkarılarak, patolojik incelemenin ardından eğer gerekiyorsa geri kalan kısmada tekrar müdahale edilebilir. 

Diğer yandan kanser varlığında boyundaki lenf damarlarınıza da müdahale edilerek bunların çıkarılması gerekebilir. 

Bu durum mevcut operasyon risklerini arttırabilmektedir. Ancak bazı hastalarda tam tedavi için şart olduğundan 

yapılması gerekmektedir. Yine göğüs kemiğinin arkasına doğru büyüyen guatrlar genellikle boyundan çıkarılabilse 

de bunun başarılamadığı çok nadir durumlarda göğüs kemiğinizin ortadan açılması gerekebilir. Operasyon öncesi, 

sırasında veya sonrasında çok nadiren kan veya kan ürünleri verilmesi gerekebileceğinden bu konu hakkında 

önceden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca tedaviniz ve operasyon sırasında gerekli durumlarda tanı ve tedavi amacı ile kan 

ya da doku örnekleri alınacak, tetkik edilecek ve gerekli olanlar muhafaza edilecektir. 

3- AMELİYATIN BAŞARI DÜZEYİ VE SÜRESİ 

Hastalığın cinsine ve evresine göre değişkenlik göstermektedir. 

4- TEDAVİ YÖNTEMİNİN RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI 

a)Kanama: Kesilen bir damar ameliyattan sonra erken dönemde kanayabilir. Bu durum yara yerinde şişme ve/veya 

kanlı akıntı, nefes almada zorluğa yol açabilir. Genelde kan verilmesi gerekmez, ancak ikinci bir operasyon 

gerekebilir. Nadir bir durum olmakla birlikte müdahale edilmez ise hayati tehlike olabilir. 

b)Ses kısıklığı ve değişiklikleri; Çoğu hastada ameliyat sonrası ilk birkaç gün geçici ses değişikliği olabilir. Ancak 

gerçek ses teli felci hastaların %-12’sinde meydana gelir. Sinir yaralanmasına bağlı ses kısıklığı olan hastaların bir 

çoğu konuşma tedavileri ve düzeltme cerrahisinden fayda görür. Eğer ses sanatçısı ya da ses kullanan bir mesleğe 
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sahip iseniz cerrahınız ile önceden durumu konuşunuz. Hasar gören sinire göre kalıcı olarak seste kabalaşma veya tiz 

sesleri çıkarmada zorluk olabilir. 

c)Kalsiyum düşüklüğü; Tiroid bezinin arkasında yer alan ve paratiroid bezleri olarak adlandırılan küçük bezler hasar 

görebilir ve bunun sonucunda el parmaklarında uyuşma, ellerde ve ayaklarda kasılma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu 

genellikle geçici bir problemdir. Fakat genellikle uzun dönem kalsiyum desteğine gereksinim olabilir. Bu durum 

nadirde olsa kalıcı olabilir ve yaşam boyu ilaç tedavisine gerektirebilir. 

Eğer operasyon sonrası kalsiyum seviyeleriniz düşerse el parmaklarında uyuşma, ellerde ve ayaklarda kasılma gibi 

belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durumda size kalsiyum içeren ilaçlar damar ya da ağız yolu ile verilecektir. Guatr 

ameliyatlarından sonra % 15, paratiroid ameliyatlarından sonra % 25 hastada birkaç gün ya da hafta kalsiyum 

verilmesi gereklidir. Hatta taburcu edilirken kan kalsiyum düzeylerinin düşmesini önlemek için geçici olarak kalsiyum 

içeren ilaçlar verilebilir. Hastaların yalnız % 1-2’si 6 aydan uzun kalsiyum almak zorunda kalır. 

d)Hipotroidi; Eğer tüm tiroid beziniz çıkarılırsa, yaşamınızın geri kalan kısmında tiroid hormonu dışarıdan almak 

durumundasınız. Bu durum komplikasyon olarak algılanmamalıdır. Kısmi çıkarılırsa ilaç alıp almayacağınız sonraki 

haftalar içinde belli olacaktır. 

e)Trakeotomi; Eğer her iki taraftaki sinir de zedelenirse solunum desteği gerektiren ciddi solunum zorluğu ortaya 

çıkabilir ve bu durum kalıcı olabilir. Gırtlağa soluk alıp vermek için delik açılması zorunda kalınabilir. Ancak bu 

durum nadirdir. Özellikle uzun süreli büyük guatrı olan hastalarda, tiroid bezinin nefes borusu ve gırtlağa baskı 

yapmasına bağlı olarak kıkırdak halkalarda zayıflık gelişmiş olabilir ve ameliyattan sonra bu kıkırdaklarda büzüşme 

gelişebilir. Bunun sonunda da nefes darlığı gelişebilir. Bunu gidermek için de nefes borusuna delik açmak gerekebilir. 

f)Enfeksiyon; Ameliyat bölgesinde enfeksiyon/abse/iltihabi akıntı gelişebilir. Bu durum ilaç tedavisinin yanı sıra 

cerrahi müdahalede gerektirebilir. 

g)Tiroid bezinin göğüs içine doğru büyümesi durumunda zorunluluk halinde göğüs boşluğunun açılması gerekebilir. 

h)Şişman insanlarda ve/veya sigara içenlerde yara yeri enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğerlerle ilgili 

istenmeyen yan etkiler/komplikasyonlar ve kan damarlarında pıhtı birikimi riskleri daha yüksektir. 

a- Sık görülebilen yan etkiler: 

- Yara izi 

- Hematom (ameliyat yerinde kan toplanması) 

- Boyunda hissizlik 

b- Nadir görülebilen yan etkiler: 

- Lenf kaçağı 

- Enfeksiyon 

c- Çok nadir görülebilen yan etkiler: 

- Sinir hasarı 

- Yutma sorunları 
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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 

Yapılan tetkikler ve tedaviler sonrası cerrahiye karar verilmektedir. Ameliyat ile çıkarılan doku tahlil edilerek 

hastalığın adı konulmakta ve Tiroid bezi çıkarılarak tedavi yapılmaktadır. Bu nedenle ameliyata alternatif bir tedavi 

yöntemi bulunmamaktadır. 

7- HASTANIN TEDAVİYİ KABUL ETMEMESİ DURUMUNDA ÜSTLENECEĞİ RİSKLER 

Guatr adı da verilen tiroid bezinizdeki şişliklerin (nodul yada nodüller) ameliyat edilmesindeki en önemli neden 

kanser şüphesi olmasıdır. Bu şüphe çoğu zaman iğne biopsileri ile giderilmeye çalışılır. Ancak şüphe devam 

ediyorsa o zaman operasyon kararı verilerek bu durumun teşhis ve tedavisi gerçekleştirilir. Ayrıca kanser olmadığı 

halde tiroiddeki bazı nodüller hızla büyümeye devam ederek kitle etkisi ile birtakım şikayetler oluşturabilirler. Bu 

durumda da doktorunuz ile görüşerek operasyon kararı verilmesi sık uygulanan bir durumdur. 

Tiroid operasyonları kanser şüphesini ortadan kaldırmayı, kanser varsa tedavisini ve amaçlar. Ancak operasyon 

kanserin nüks etmeyeceğini garanti etmez. Ayrıca ileri derecede büyüyerek birçok şikayetlerin oluşmasına neden 

olan guatrlarda operasyonla çıkarıldıktan sonra hastalığın daha da ilerlemesi engellenmiş olur ve neden olduğu 

yakınmalar çoğu zaman geriler, azalmasını veya tamamen tedavisini amaçlar. Cerrahınız ve/veya medikal 

doktorunuz neden bu ameliyata yönlendirildiğinizi ve şikayetlerinizle ilgili beklentilerini sizinle tartışacaktır. 

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

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

ÖNERİLER 

Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar: 

- En az 8 saat öncesinde aç kalmalı, hiçbir şey yememeli, içmemelisiniz 

- Kanamayı artırabilecek, kan sulandırıcı aspirin ve bazı ağrı kesiciler gibi ilaçları en az 7 gün öncesinden 

kesmelisiniz 

- Ameliyata giderken takma dişlerinizi, takılarınızı ve üzerinizdeki tüm metal malzemeleri çıkarmalısınız. 

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar: 

- Genel anestezi ile ameliyat olduysanız ameliyat sonrası en az 4 saat aç kalmalısınız. 

- Ameliyat sonrası dönemde pansumanlarınızı düzenli olarak yaptırmalısınız. 

- Ameliyat sonrasında çıkarılan dokuların incelenmesi sonucu ek tedaviler almanız gerekebilir. Bu konuda size 

verilen önerileri yerine getirmelisiniz. 

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. 
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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: 

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

.............................. 
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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/girişim 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. Ameliyatımın yapılmasını 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 
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gözlemcilerin alınmasını onaylıyorum. 

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. 

 


