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EVDE 5A6tIK HiZMETi

AGlz vE DiS sA6u6t UYGUIAMAIARI
BiLGiLENDiRiLMig ONAM FORMU

Degerli hastamu, evde sagl* kapsamrnda yaprlacak her tihlu tedavi ve muayene iglernleri Ttbbi Deontoloji

Tuziigu 14. Madde uyarmca hasta izni ve onayrna tabidir. Bu onam; uygulanacak ttim i$lemler srasrnda

karErlagrlnasr muhtemel yan etkiler ( komplikasyonlar) hakkrnda sdzlii ve yazrh olarak bilgilendirilnenizi
safiamak, bunlan bilerek muayene ve tedaviyi kabul ettiginizi onaylarnak igin size imzalat maktadr.

IilKiMKASE-iMZA ONAM TARIH VE SAATI i$LE}ft.I TAHMiNi SURESI

Bu form Evde Sa$rk Hizmetlerinden yararlanmak isteyen kiqi ya da hizmet alrnasl istenen ki$inin yaknlarma

ytinelik hazrlanmrg bilgilendirme formudu Formu dikkatlice okuyunuz ve sorulanmz ya da anlamadlgmz

noktalar varsa bilgi aLmak igin hekim/safl* personeline dam$arak lUtfen yardrn isteyiniz. Talebiniz iizerine size

yazrh bilgi veri.leceltir.

Tedavimi yapacak hekime genel saghlrm, kullandr[rm ilaglar ve 6zel durumlarrm hakkmda tam ve dogru

bilgiler verdifiimi ifade ederim. Hekimim, yukanda bahsi gegen tedaviler igin olugabilecek ve aFgrda dzetlenen

muhtemel yan etkiler hakknda beni sttzlii olarak da detayh bir qekilde ilgilendirmig, fibbi uygulama gereEince

yaprlmg olmasr halinde dahil uygrilanan tedavilerle ilgili tam bir mernnuniyet sozii veya garanti verilnemigtir.

Uygulanacak lokal anestezik maddelere veya kullan acak malzemelere kargr daha iincesinde sorunum

olmamasrna ragnen alerjik reaksiyon geligebilir, Lokal anestezi i$lemine bagh olarak dipetigde hassasiyet, gegici

y[z felci, krzarm4 morarna, giglik, agzn ag amamasl goziin kapanmasl gibi sorunlar' olabilir, enjektdr ve

kullanlan bazl aletlerin iSlem srasmda knlabilir, bu pargalan istem dqr yutabilirim. Enjeksiyon biilgesinde

birkag giin stuen a!n, kanama, 6dem,'hematom, renk depigikligi; trismus (gene agnada gilgliik)oluqabilir. Lokal

anestezi uygulanaa bdlge yakla5dt 1-4 saat hissizdir, bu nedenle rsrmaya balh yanak i9i ve dudalda yara

olugmamasr igin hissizlik gegene kadar yeme, igme dnerilrnez. Ozellikle gocuklarda dil ve duda$m uyuguk

krsunlanm tsrmaya kargr korumaya 6zen gtistermek gerekir aksi durumda yaralanmalar meydana gelir. Korku,

heyecan, aghk durumlanna bagh senkop(bayrtna) ve hipotansiyon (taffiyon dil$mesi) geligebilir, alkol ve

madde kullanrmmda anestezi etkisi azalabilir veya olugmayabilir. Qok nadir de olsa deri ditktintflsii teklinde
alerjiler ve hatta olilme bile neden olabilen alerji (anafilaktik pok) geligebilir. Bunlarm higbiri olrnayabilir. Hasta

mutlaka aglrk, gebelik, var olan hastalkftalp, $eker, tarsiyon vb.), bula5rcr hastaLk, kullamlan ilaglar ve alerjisi

olup olrnadrtr konusunda hekimini bilgilendirrnelidir.

Anestezi .yap nasmrn hasta tarafirdan istenrnedigi durumlarda iglem srasr ve sonrasmda agn olulacagl

bilinrneli buna baph ani tepkiler yerilip istenmeyen yaralanmalar olugabilecepi, hasta ve hekim konforuun
kaybolacalr; bazr iglemlerin (6me!in gekim) anestezi saglanmadan yap arnayacalr bilinmelidir.

DiS ta5lannm 6zel aletlerle temizlenmesidir- Tedaviden sonra; diqlerde sopuk-srcak hassasiyeti, di$ aralannda

bogluk hissi geliSebilir. Yogun dig ta$lan mevcut olan dig sallanmalarrm maskeler, tedavi sonrasl sallanrnalar

daha net hissedilebilir. Olasr komplikasyonlar; tedavi sonrasr agrz bakrnl yetersiz olursa, digetlerinde enfeksiyon

ve buna balh dig kaybrdr. Tedaviyle digeti kanamalan, aSrz kokusu ve hassasiyetlerin gegmesi beklenir. Tedavi

yaprlmazsa; enfeksiyon ve kemik yftrmna bagh digler kaybedilebilir. iglemin altemafifi yokn:r. Ortalama s0re,

20 dk s[rer, l-3 seanstr.

Di$ rA9r
rEMizlidi

ANESTEZI
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kfrlmalar, anatomik yaprlarda hasar, enfeksiyon, a$rz agrktrhlrnda knthhk, komgu diglerde zarar, gegici veya

kahcr his kaybr, axtlk kdk gkanlamamasr, gene ekleminin zedelenmesi, iglem sonrast uzun siireli kanamalarm ve

alrrlann olabilir. Uygulanmamasr durumunda; yaygrn enfeksiyon, fonksiyon kaybl ve agz kokusu olugur.

iqlemin altematifi yoktur. Silre qartlara gdre degitkendir.

DOLGU

e temizlenerek dolgu maddesi ile diq

biiltuliigtiniin saglannasldr. Tedavi yaprlmazsa; giirilk ilerleyerek di9 kaybura neden olabilir. Derin g'tirtiklerde

kallal tedavisi gerekebilir. ( Bu gibi durumlarcta ADSM'ye nakil gerekebilir.) Olasr komplikasyonlar; giiriigiin

bUyi.iklUEiine bagh olarak digte krrlma, dolguda dilgme, so$uk-srcak hassasiyeti ve a$r olabiLir. iglemrn

altematifi yoktur. Ortalama stbe 30 dk.dr.

IIAREKETLI
PROTEZ

Krr-t 
".]'" 

t"- dt$ k"ytphtrda kiginin fonksiyon, konuqma ve estetik sorunlarmr gidermek igin yap r. Protez

yaprlnazsa; eklem problemleri, gigneme kaybna bagh mide problemleri, mevcut diglerde boqlupa doffu kayma

ve uzamalar gtizlenebilir. Hareketli protez yaptrdrlunda ise bu protezin apzmda oynayabilecepini, konuqrraml

bozabilecelini, alzmda k6t0 koku ve tat brakabilecegini, protezin altnda grda birikebilece$ini, dilimi rahatsu

edebilece[ini, kanca gelen diglerin zarar gitrebilecegini, 9ok etkili lsrma ve kopamra yapamayabilecelimi,

estetigin goreceli bir kawam oldu{unu, yaprlan protezlerin alrz dokular:nda ag1 ve acrya sebep olabilecefini,

protezin krnlabilecelini, her tthlU tamir igleminin ash gibi olnayabilir, total4flsmi protez ilk kullaruldlt

d6nemde agz igerisinde. yumugak dokularda vuruklar otuqturabilir. Alerjik ki$ilerde, proteze ba$lt alerji

geligebiliri. Protez uzerindeki dller dugebilir. iglemin alternatifi; uygun bireylerde implantbr. iglemin ortalama

siircsi agz ha rlandktan sonra 15 i$ giinudur.

Benin/ velisi oldupum hastarun yukartda vermiS oldulu bilgiler ve planlanan tedaviler goz 6n1ue alnqlak

yop acak her ti)rlii dil tedavi islemlerine gerekli bilgilendirme tarafima ydp mrytr. Yukanda belirtilen

hususlqn dikkate alarak tedoviyi durdurma veya reddefine hakhm oldu{unu da bilerek tlm bu Sartlar

altmdg tedqvimin t)aptlmasrru kabul edivorum,

HASTA VEYA KANUM TEMSiLCISINN
Adr- Soyadr: Tarih: imza:
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