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                                             BARKOD 
 
 
 
 
 
 

Sayın Hasta/Hasta yakını, Merkezimizce sunulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde önerilen tedaviniz için size uygulanacak yöntem hakkında bilgi sahibi olmak en doğal 
hakkınızdır. Uygulanacak tedavinin yararlarını ve olası komplikasyonlarını öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek yine kendi kararınıza 
bağlıdır. Bu açıklamanın amacı size konulan tanı doğrultusunda uygulanacak tedavilerin olası riskleri ve yan etkileri (komplikasyonlar) hakkında sözlü ve yazılı olarak 
bilgilendirilmenizi sağlamak, bunları bilerek muayene ve tedaviyi kabul ettiğinizi onaylamak ve sağlığınızla ilgili konularda sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. 
Tedaviye başlamadan önce hastaların sistemik rahatsızlıkları (kalp, şeker hastalığı, tansiyon, guatr, epilepsi, astım vb.), bulaşıcı hastalıkları (hepatit gibi), aldığı 
kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları, emzirme, hamilelik veya hamilelik şüphesi durumları, alerjik durumları (ilaç vb.), ilaç kullanımları konularında hekimi 
bilgilendirmeleri, hem tedavi sırasında bunlarla ilgili oluşabilme olasılığı olan olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınabilmesi için hem de hastalığın teşhisi 
açısından önemlidir. 

Kullandığım İlaçlar Ameliyat Geçmişi Halen Devam Eden Tedaviler 

 
 
 

 
 

  

 

AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ: Ağız boşluğu içerisinde yer alan yumuşak doku (yanak, damak, dil ,dudak gibi) ve sert dokuları (dişler, kemikler) 
ilgilendiren her türlü rahatsızlığın teşhisini ve cerrahi tedavisini lokal anestezi, genel anestezi veya sedasyon anestezisi altında cerrahi kliniği ortamında operasyonlar yaparak 
gerçekleştiren bir bölümdür. Diş fırçalama ve düzenli kontrollere gelinmesi olası enfeksiyon ve hastalıkların tanı ve tedavisi için en etkili yoldur. 
RADYOGRAFİK TETKİK: Tedavi başlangıcında, tedavi süresince ve kontrol amaçlı olarak tedavi sonrasında diş ve çevre dokuların ayrıntılı incelenebilmesi için ağız içi 
ve ağız dışı röntgen çekilmesi gerekebilir. Beklenen Faydalar: Şikayet bölgesinin ayrıntılı incelenerek şikayete neden olan diş ya da kemik bölgesinin belirlenmesi. Tetkik 
Yapılmazsa Karşılaşılacak Sonuçlar:  Şikayet nedeni doğru olarak belirlenemeyebilir, tedavinin başarısı değerlendirilemez. Olası Riskler: İşlem sırasında hareket edilirse 
filmin kötü çıkması ve tekrarlanması söz konusu olabilir. Hamile ve çocuklarda koruyucu önlemler alınmazsa radyasyona hassas organlar etkilenebilir. 

 
Hastanın Tanısı / Ön Tanısı: Ağız boşluğu içerisinde yer alan yumuşak doku (yanak, damak, dil dudak gibi) ve sert dokuları (dişler, kemikler) 
 
Yapılacak Tıbbi Müdahale: Apse ve Drenaj, Apikal Rezeksiyon, Biyopsi,  Kist/Tümör Eksizyonu,  Travma Tedavisi, Temporomandibular Eklem Tedavisi, Koruyucu 
Plak, Artrosentez, Preprotetik Cerrahi, Alveol düzeltme, vestibuloplasti ve preprotetik cerrahi işlemlerdir.                                                                                                            
 

Cerrahi İşlem Nasıl ve Kim Tarafından Yapılır? Cerrahi işlem tarafından diş kliniğinde steril malzemeler ile cerrahi kurallara uygun şekilde yapılır. Operasyon yapılacak 
bölge önce lokal anestezi yapılarak diş uyuşturulur. Daha sonra bistüri, turlu alet, elavatör ve davye vb kullanılarak cerrahi işlem yapılır. Kanamayı kontrol altına almak için 
gazlı bezle tampon yapılır. 
 

Apse ve Drenaj:                                                                                                                               Uygulanacak_:_____________________ ________     
Dişler aşırı enfekte olduğundan komşu dokularda reaksiyona sebep olurlar. Bunun sonucunda dışarıdan gözlenebilen ya da gözlenemeyen içi iltihap dolu şişlikler (apse) 
oluşur.  
Tedaviden Beklenenler: Antibiyotik kullanımı apse formasyonunu geçici olarak tedavi eder ve bu iltihabın bulunduğu bölgeden boşaltılması (drene edilmesi) zorunludur. 
Bazı hallerde bu şişlikler enfekte dişin uzaklaştırılması ile inebilir. Doktorunuzun başka türlü tedavi olamayacağına karar verdiği apselere ağız içinden veya cilt üzerinde 
küçük bir kesi yapılıp dren yerleştirilerek drenaj sağlanmaya çalışılır. Apsenin drenajı sağlandıktan sonraki gün kaynak dişin çekimi gerçekleştirilerek tedavi başarılı bir 
biçimde tamamlanır. Ortalama 10-45 dakika sürer. Tedavi Yapılmazsa: Drene edilmeyen apseler hayatı tehdit edebilecek kadar ciddi problemlere yol açabilir. Olası Riskler: 
Ciltten yapılan drenaj işlemlerinden sonra yüz bölgesinde az ya da çok yara izi kalabilir. Operasyon sırasında ve sonrasında kanama, şişlik, lezyonun bulunduğu bölgeye göre 
hissizlik gibi şikayetler oluşabilir.  
 

Apikal Rezeksiyon:                                                                                                                            Uygulanacak_:_____________________ ________     
Kanal tedavisinin tek başına yeterli olamayacağı durumlarda ilgili bölgenin cerrahi olarak açılıp kemiğe yayılan lezyonun temizlenmesi ve kök ucunun kesilmesi işlemidir.  
Tedaviden Beklenenler: Lezyonun iyileşip dişin sağlıklı bir şekilde idame ettirilmesi beklenir. Ortalama 30-120 dakika sürer. Tedavi Yapılmazsa: Drene edilmeyen apseler 
hayatı tehdit edebilecek kadar ciddi problemlere yol açabilir. Olası Riskler: Anestezi komplikasyoları, işleme bağlı enfeksiyonlar, yüzde şişlik, renk değişikliği, kanama, 
ağrı, ağız köşesinde ve dudaklarda zedelenme, dilde veya dudakta his kaybı, skarlaşma (yara izi), kemik defekti olabilir. Diş kaybı oluşabilir, hassasiyet, dişeti seviyesinde 
farklılıklar meydana gelebilir Cerrahi motor kullanımına bağlı dudak kenarında zedelenme olabilir.  
İşlem sonrası önerilecek antibiyotik, ağrı kesici ve gargara gibi ilaçlar kaşıntı, bulantı, ishal, alerji ve nadir de olsa anaflaktik şok gibi yan etkilere neden olabilir. Bunların 
hiçbiri oluşmayabilir. Yapılan tedavinin başarılı olacağı veya muhakkak tatmin edici bir sonuç vereceği konusunda hiçbir garanti, teminat veya söz verilemez.  
 
Biyopsi:                                                                                                                                            Uygulanacak:_______________________________ 
Ağız içinde oluşan ve takipleri sonucunda 2 haftadan fazla sürede iyileşmediği tespit edilen yaralar ve şişliklerin tanısının konulabilmesi için patolojik olduğu düşünülen ya 
da şüphelenilen normalin dışındaki oluşumlardan parça veya ilgili doku küçükse tamamının alınması gerekebilir. Operasyon sonunda dikiş atımı gerekebilir/gerekmeyebilir. 
Dikiş atılırsa yara bakımı ile ilgili tavsiyeler hastaya verilir. Ortalama 10-45 dakika sürer. 
Tedaviden Beklenenler: Alınan parça patoloji laboratuvarına götürülür. Laboratuvar incelemesi sonucu bir rapor yazılır. Laboratuvar sonucuna göre ilgili dokuya müdahale 
edilir veya edilmez/takibe alınır. 
Biyopsi Yapılmazsa: Patolojik olduğu düşünülen dokudaki hastalığın tanısı konulamaz ve tedavi planlaması yapılamaz. Olası Riskler: Biyopsi işleminde lokal anestezi ve 
rutin cerrahi komplikasyonlar (kanama,  enfeksiyon, şişlik) söz konusu olabilir. Kanama bunlardan en önemlisidir. Eğer Aspirin, Coumadin, Plaviks gibi pıhtılaşma engelleyici 
bir ilaç kullanıyorsanız hekiminiz sizi bu ilacı veren doktorunuza yönlendirerek konsültasyon isteyebilir. 
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Kist/Tümör Eksizyonu:                                                                                                             Uygulanacak:_ ________________________________ 
Daha önce biyopsi alınarak veya alınmadan röntgenler ve klinik muayene sonucu kist/tümör teşhisi konulmuş dokuların uzaklaştırılması işlemidir.  
Tedaviden Beklenenler: Bu işlem için iltihabi dokunun röntgende gözlenen boyutuna göre bir kesi planlanıp boyutuna göre genel, lokal anestezi veya sedasyonla yapılabilir. 
Bölge bol serumla yıkanır, dikiş atılır, tampon konulur. İşlem ortalama 45-120 dakika sürer. Atılan dikiş 1(bir)hafta sonra alınmalıdır. Bu bir haftalık süreçte hastaya bir takım 
ilaçlar kullandırılır.(antibiyotik+gargara=enfeksiyonu kontrol altına almak ve yarayı temiz tutmak için Analjezik=ağrıyı kontrol altına almak için )ayrıca hastaya ilk 24 saat 
buz/soğuk sonraki 2-3 gün sıcak uygulaması operasyon sonrası oluşması muhtemel şişliği minimuma indirmek için tavsiye edilir. Tedavi Yapılmazsa: Lezyonun bulunduğu 
bölgeden çıkartılmaması ilerleyen zamanlarda çene kırıklarından başlayıp hayatı tehdit edecek boyutlara ulaşan sonuçlar doğurabilir. Olası Riskler: Bu operasyon sırasında 
ve sonrasında kanama, şişlik, lezyonun bulunduğu bölgeye göre hissizlik gibi şikayetler oluşabilir.  
 

Travma Tedavisi:                                                                                                                  Uygulanacak:____________________________________ 
Darbe veya herhangi bir patolojik nedenle (kist, tümör vs.) zarar gören diş, çene kemikleri ve yumuşak dokuların tedavi edilebilmesini amaçlamaktadır. 
Tedaviden Beklenenler: Uygun durumlarda şineleme ve bandaj işlemi le kırık parçanın tespiti ile tedavi cerrahi bir operasyon yapılmadan gerçekleştirilebilir. Bu işlem için 
ince teller dişlerin aralarından geçirilerek şine adı verilen lastikler için çıkıntıları olan daha kalın teller çenelere sabitlenir. Bunun ardından alt ve üst çeneler şineler arasına 
lastikler tutturularak birbirine sabitlenir. İyileşme süresi kırığın yerine ve tipine göre değişiklik gösterir. Bu süre boyunca hasta şine ve lastiklerle sabitlenmiş çenesini 
açamayacağı için sıvı gıdalarla beslenir. Daha komplike kırıklarda travma tedavisinde mini plak denilen aygıtlar da kullanılabilir. Çene kemikleri kırık hattını ortaya çıkaracak 
şekilde cerrahi olarak açılır kırık parçalar hastanın normal çiğneme hattına göre titanyum mini plaklar ve vidalarla birbirine tutturulur. İyileşme gerçekleştikten sonra 
çoğunlukla mini plakların çıkarılmasına titanyum doku dostu bir metal olduğu için gerek duyulmaz. İlgili dişlerin çekimi ve yumuşak dokunun pansumanı tedaviden 
beklenenlerdir. Tedavi Yapılmazsa: Travmaya maruz kalmış bölgenin onarımı sağlanmaz ve hastadaki mevcut şikayetlere neden olan etken ortadan kaldırılamaz. Olası 
Riskler: Bu işlemlerde rutin cerrahi komplikasyonlar (kanama, enfeksiyon, şişlik ) gelişebilir. Ameliyat sırasında aşırı bir kanama, dokularda esnetmeler yapılırken 
oluşabilecek gerilmeler, yırtılmalar, sinir kopmaları, dudaklarda, burunda veya damakta zedelenmeler veya yanıklar oluşabilir.  
 
Temporomandibular Eklem / Çene Eklemi Rahatsızlıkları Tedavisi:                                                                                     Uygulanacak:_____________________________  
Alt çene ekleminde bazı patolojiler kendini çenelerde/dişlerde/kulakta ağrı, ağız açmada kısıtlılık, eklemde ses olarak kendini gösterir. Etkenleri arasında travma, stres, hatalı 
uygulamalar (hatalı diş hekimliği uygulamaları: yanlış yapılmış dolgu, protez ya da hastanın hatalı alışkanlıkları: buz yeme, fındık kırma gibi…) bulunur. Tedavi için 
hekiminiz tarafından seçilecek ve basitten başlayıp komplike tedaviye uzanan prosedür izlenecektir.  
Tedaviden Beklenenler: Çene eklemi tedavileri uzun bir süreç gerektirir ve sağlıklı bir hasta hekim işbirliğine ihtiyaç duyar. Hekiminiz gereken zamanda gereken tedavi 
alternatiflerini size sunacaktır. Tedavinin yeterli olmadığı durumlarda bir üst seviye işleme geçilmesine karar verilecektir. Bu amaçla uygulanan tedaviler şunlardır: 
Koruyucu Plak: Muhtemel etkenler ortadan kaldırıldıktan sonra oklüzal splint denilen gece plakları hastaya belli bir süre kullandırılır. Ayrıca destekleyici medikal tedavide 
önerilebilir (ağrı kesici, kas gevşetici vs.) 
Artrosentez: Eklem boşluğunun basınçlı bir şekilde yıkanmasıdır. İnatçı ağrılarda, iltihabi durumlarda ya da ağız açmada kısıtlılığın olduğu durumlarda tercih edilen bir 
yöntemdir. 
Cerrahi: TME hastalıkları dokularda değişime sebep oldu ise ve bunun sonucunda çenelerin kilitli kalması, sürekli çene çıkması gibi sorunlar oluşuyorsa cerrahi tedaviye 
karar verilebilir Bu işlem için genel anestezi gereksinimi doğar. Bu operasyon artık daha başka bir tedavi alternatifi kalmadığında düşünülecektir. Tedavi Yapılmazsa: Eklem 
sorunlarının tedavi edilmemesi problemlerin zaman içinde büyümesine şiddetli ağrı, çenede kilitlenme gibi sorunlara yol açabilir. TME cerrahisi sonrasında hastaya hekim 
tarafından tarif edilen egzersizler yapılmazsa ve tedavilere uyulmazsa hastalığın tekrar etme ya da çene kemiklerinde kaynaşma ve buna bağlı olarak ağız açıklığının 
engellenmesi gibi durumlar gelişebilir. Olası Riskler: TME artrosentezine bağlı yüz felci, eklem bölgesinde şişlik, ağrı, hematom kaynaklı ağız açma kısıtlılığı görülebilir. 
TME cerrahisi genel anestezinin risklerini içerdiği gibi operasyon sonrasında yüz felci oluşması ihtimali vardır. Operasyon sonrasında hastaya hekim tarafından tarif edilen 
egzersizler yapılmazsa ve tavsiyelere uyulmazsa hastalığın tekrar etme ya da çene kemiklerinde kaynaşma ve buna bağlı olarak ağız açıklığının engellenmesi gibi durumlar 
gelişebilir.  
 
Preprotetik Cerrahi:                                                                                                                     Uygulanacak:________________________________ 
Protez yapımı gerekli olan hastalarda yumuşak dokular ve kemikte düzensizlikler varsa sağlıklı protez yapımına engel teşkil eder. Lokal anestezi ile yumuşak dokulardaki 
fazlalıkların kesilip çıkarılması, greftleme, kemik düzeltme, implant bu işlemler arasında yer alır. 
Tedaviden Beklenenler: Preprotetik cerrahi uygulamaları ile protez öncesi bu dokular ideal boyutlarına ve sağlıklarına kavuşturulur. Tedavi Yapılmazsa: Tedavi 
yapılmaması durumunda size uygun ve sağlıklı bir protez işlemi yapılamayacaktır. Olası Riskler: Lokal anestezi ve rutin cerrahi işlem komplikasyonları (kanama, enfeksiyon 
,şişlik) gelişebilir. Diğer cerrahi işlemlerde olduğu gibi ameliyat sonrasında bölgede 2-3 gün ya da daha fazla süren şişlik, morluk, kanama, konforsuzluk ve ağız açmada 
kısıtlılık nadiren de geçici veya kalıcı hissizlik olabilir.  
 

Kritik Olan Yasam Tarzı Önerileri: 
Uygulanan Cerrahi İşlem Sonrası Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler: 
 
Apse ve Drenaj, Apikal Rezeksiyon:                                                                                                                                                                                                                                 
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Verilen İlaçlar düzenli olarak kullanılmalı, rutin kontroller aksatılmamalıdır. Yara bölgesinin temizliğine özen 
gösterilmelidir. Dikiş atıldıysa hekimin belirttiği süre zarfında dikişler alınmalıdır. Eğer işlem bölgesinde geçmeyen veya gittikçe şiddetlenen ağrılar mevcutsa derhal 
hekiminize başvurun. 
 
Kist/Tümör Eksizyonu,  Preprotetik Cerrahi:                                                                                                                                                                                                                  
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Hasta işlem bölgesine yerleştirilen tamponu 30 dk. boyunca ısırmalıdır. Tampon çıkarıldıktan sonra ilk gün sızıntı şeklinde 
kanama, şişlik, yüz ve boyun bölgesinde morarma olması normaldir. Bu süreçte hasta ağzını çalkalamamalı, tükürmemeli, pipetle meyve suyu vb. ürünler tüketmemelidir. 
Ağır efor gerektiren etkinliklerden uzak durmalı gerekirse gece yarı oturur pozisyonda yatmalıdır. İşlem bölgesine dışarıdan buz uygulanabilir. Hekimin belirttiği süre 
boyunca sıcak ve taneli besinler tüketmemelidir. Yara bölgesinin temizliğine özen gösterilmelidir. Dikiş atıldıysa hekimin belirttiği süre zarfında dikişler alınmalıdır. Eğer 
işlem bölgesinde geçmeyen veya gittikçe şiddetlenen ağrılar mevcutsa derhal hekiminize başvurun. 
 
Travma Tedavisi:                                                                                                                   
Tedavi sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kemik doku yumuşak dokulara göre daha yavaş iyileştiğinden dolayı çeneler 4-6 ay kadar ikincil travmalara karşı 
korunmalıdır. Çenelerin şinelerle bağlanması durumunda hekimin belirttiği sürelerde kontrole gelinmesi gerekir. Ağız bakımı iyi yapılmazsa yumuşak dokularda 
enfeksiyona neden olabilir. Mini plak uygulandığı durumlarda hasta işlem bölgesine yerleştirilen tamponu 30 dk. boyunca ısırmalıdır. Tampon çıkarıldıktan sonra ilk gün 
sızıntı şeklinde kanama, şişlik, yüz ve boyun bölgesinde morarma olması normaldir. Bu süreçte hasta ağzını çalkalamamalı, tükürmemeli, pipetle meyve suyu vb. ürünler 
tüketmemelidir. Ağır efor gerektiren etkinliklerden uzak durmalı gerekirse gece yarı oturur pozisyonda yatmalıdır. İşlem bölgesine dışarıdan buz uygulanabilir. Hekimin 
belirttiği süre boyunca sıcak ve taneli besinler tüketmemelidir. Yara bölgesinin temizliğine özen gösterilmelidir. Dikiş atıldıysa hekimin belirttiği süre zarfında dikişler 
alınmalıdır. Eğer işlem bölgesinde geçmeyen veya gittikçe şiddetlenen ağrılar mevcutsa derhal hekiminize başvurun. Ameliyat sonrası dönemde beslenme konusundaki 
önerilerin ve tavsiye edilen ilaçların kullanılmasının, ağız temizliğinin ve pansumanlarının çok önemli olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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Temporomandibular Eklem / Çene Eklemi Rahatsızlıkları Tedavisi:                                                                                      
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Koruyucu plak uygulamasında plakların hekimin tarif ettiği şekilde ve sürelerde kontrole gelinmesi ve gelişmelerin 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Artrosentezde yıkama yapılan bölgede bir süre şişlik ve ağrı olması normaldir. Çeneler aşırı hareketlere zorlanmamalıdır. Cerrahi 
işlemlerde genelde eriyebilen dikiş malzemeleri kullanıldığı için hekim aksini belirtmedikçe dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Yara bölgesinin düzenli pansuman yapılması 
enfeksiyon oluşmaması açısından önemlidir. İşlem bölgesinde şişlik, morarma olabilir. Bunlar zamanla kendiliğinden geçecektir. 

 

Kullanılacak İlaç/Tıbbi Sarf Malzemeleri Önemli Özellikleri; Kanama durdurucu ajanlar, antienflamatuar ajanlar, greft-antibiyotikler, dikiş atılması, membran    materyali, 
periodontal patlar gerekli durumlarda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı allerjik reaksiyon gelişebilir.  
Lokal Anestezi: İnsan vücudunda his iletimi yapan sinirlerin, belirli bir bölgesinin, anestezik maddelerle (lidokain, mepivikain vb.) geçici süre iletim yapılmasının 
engellenmesi olarak kısaca tarif edilebilir. Tahmini Süre: Lokal anestezinin hastaya uygulanacağı tahmini süre 3 ile 5 dakika arasındadır. Lokal anesteziklerin en önemli 
özelliği enjekte edildiği ağız bölgesinde 1-6 saate kadar uyuşma ve kanamanın kısa sürmesini sağlamaktır. Bu amaçla bu ilaçların içeriğinde adrenalin bulunmaktadır. Alerjik 
reaksiyon gelişebilir.  Diş hekimliğinde kullanılan lokal anestezi sonucu oluşan his kaybı süresi, kullanılan anestezik maddeye, anestezinin uygulandığı bölgeye ve kişinin 
anatomik yapısına göre, 1-6 saat arasında değişiklik gösterir. Lokal anestezinin geçmesi sonrasında iğnenin girdiği yumuşak doku bölgesinde geçici bir ağrı oluşabilir. Anestezi 
sonucu fasiyal paralizi  (geçici yüz felci),  amfızem  (yüzde şişlik),  hematom  (yüzde kızarma, morarma)  trismus  (ağzın açılamaması), enjektör iğnesinin kırılması,  
anestezinin tutmaması, senkop (renk solukluğu, soğuk terleme, nabzın yavaşlaması) gibi komplikasyonlar oluşabilir. Bu durumlar geçici olup endişe edilmesine gerek yoktur.   
Anestezi sonucunda nadir de olsa alerjik reaksiyon (anafilaktik şok) oluşabilmektedir. Bu durumda acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Bunun için hastanın herhangi bir 
maddeye karşı alerjisi olup olmadığını (penisilin alerjisi vb.) tedaviye başlamadan önce veya hekim reçete (ilaç) yazacağı zaman diş hekimine belirtmesi gerekmektedir. 
Bebek emzirme doktorunuza danışılarak gerçekleştirilir. 

 
Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir: Mesai saatleri içerisinde Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tedavinizi gerçekleştiren ilgili diş hekimine 
ya da diğer ADSH, ADSM’ lere başvurabilirsiniz. Mesai dışı saatlerde ise aynı merkezlerin nöbet kliniklerine başvurulabilir. Merkezimiz 24 saat hizmet vermektedir. 

 
HASTA / HASTA YAKINI / KANUNİ TEMSİLCİSİNİN TEDAVİ İÇİN ONAMI 
Önemli Not: Covid-19 enfeksiyonu belirti, bulgu ve tedavisi konularında henüz yeterli ve net bilgiler olmamasından dolayı, bulaş riski ve bulaş yolları, bulunulan her ortam 
ve yapılan her uygulamanın risk taşıdığı konusunda bilgilendirildim. Bu bilgiler içinde kabul ettiğim diş tedavi işlemleri tamamlandıktan sonraki 14 gün içerisinde COVİD-
19 enfeksiyonuna ait bir semptom ya da bulgu olması durumunda hekimimi veya hastaneyi arayarak bilgi vermem konusunda bilgilendirildim. 
 

Radyografik ve klinik muayene yapılarak konulan teşhis, tedavi planlaması ve tedavi aşamaları konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirildim. Konulan tanıya ilgili alternatif 
tedavileri, bunların risklerini yapılan tedavinin risk ve yan etkilerini biliyorum. Başarı olasılığını biliyorum. Tedavim yapılmadığında neler olabileceğini biliyorum. Bana 
söylenenlerin tümünü anladım. Doktorum tüm sorularımı yanıtladı. Bana müdahale yapacak kişinin kim olduğunu biliyorum. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu 
müdahaleyi reddetme, kabul etmeme, sonlandırma ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum. Tedavi ve işlemlerin tüm beklentilerimi karşılayacağına 
dair teminat ve söz verilmedi. Bana/ çocuğuma/ yakınıma yapılacak tedavilerin ve ilaç uygulamalarının, Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi diş hekimleri tarafından 
gerçekleştirilmesine, bu birimlerde çalışan yardımcı sağlık personelinin görevi alanına giren uygulamaları yapmasına izin veriyorum. 
 

 Önerilen işlem konusunda aydınlatıldığınızı, işlemi kabul ettiğinizi ‘OKUDUM,   ANLADIM,   KABUL EDİYORUM’ yazarak belirtiniz ve imzalayınız:  
 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
**Hasta 18 yaşından küçük, bilinci kapalı, yapılacak işlemi anlayabilecek durumda değil ya da imza yetkisi yoksa onay, vekili tarafından verilir. 

 
Hasta, Kanuni Temsilcisi, Veli, Vasi  (Yakınlık Derecesini Belirtiniz)    

Adı Soyadı:   

Yakınlık Derecesi:                                                                                                   

Tarih: …../…./20….  Saat:……:……                                      

 İmza: 

 
Bilgilendirmeyi ve Tıbbi Müdahaleyi Gerçekleştirecek Olan Hekim        

 

Diş Hekimi Adı-Soyadı:                                                                                 

Tarih: …../….../20….  Saat:…../……..                                                           

İmza:                                                                                                           

  
Bu formun bir nüshasını teslim aldım. imza……………………………..  

 

      **Bu form iki nüsha olarak düzenlenir bir nüshası hastaya verilir. Diğer nüsha ise merkezimiz tarafından arşivlenerek muhafaza edilir.        
 
 
 
 
 


