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Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde, durumunuz ve 

önerilen cerrahi, tıbbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu 

belge ve  açıklayıcı konuşma ile size önerilen medikal veya cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi 

hakkında bilgi verilmektedir. Girişim hakkında bilgilendirildikten sonra girişimi kendi isteğiniz ile kabul ya da 

reddedebilirsiniz. Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize açıklaması 

için lütfen danışınız. 

YUMURTA DONDURMA ENDİKASYONLARI 

1-Kanser tedavisi amacı radyoterapi ve kemoterapi öncesinde doğurganlığım korunması  

2-Azalmış Yumurtalık Rezervi riski 

 Tıbbi gereklilik olmadığı durumlarda isteğe bağlı yumurta dondurma ülkemizde yapılamamaktadır. 

 

Yumurta Dondurma İşlemi şu aşamaları içerir: 

1-Kontrollü olarak yumurtalıkların uyarılması (ovülasyon indüksiyonu) için ilaç ve hormon kullanımı 

2-Yumurta toplama işlemi (folikül ponksiyonu), hormonlar ve ilaçlar ile uyarılan yumurtalıklardan, yumurtanın 

ultrasonografi eşliğinde alınması 

3-Toplanan yumurta(lar)ın dondurulması 

 Çocuk sahibi olmak düşünüldüğünde yumurtalar çözülüp eşin spermleriyle birleştirilip döllendikten sonra 

oluşan embriyolar rahime yerleştirilir. 

Dondurulmuş yumurtaların çözülme sonrası yaşama oranı %70-90, döllenme oranı %80, Tüp Bebek Tedavisi 

sonrası 35 yaş altı kadınlar için %35-40, 35 yaş üstü kadınlar için %25 başarı oranı verilebilir. Erken menopoz 

riski nedeniyle dondurulan yumurtalar ile gebelik şansı yaşıtlarına göre daha düşüktür. 

Dondurulan yumurta sayısı ne kadar çoksa gebelik şansı da o kadar artar. Dondurulmuş her yumurta çözme 

sonrası yaşamayabilir, döllenemeyebilir veya gebelik oluşturmayabilir. 

Dondurulmuş yumurtalarla oluşan gebeliklerde (fetal anomal) riskini olduğunu ve gebelik oluştuğunda, 

gerektiğinde  karından sıvı alınması gibi anormalleri araştırmak için uygulanacak testlerin risklerini özellikle 

anladık. 

 



CERRAHİ İŞLEM RİSKLERİ 

Tedavisiz durumun devam etmesi durumunda riskler ve zararlar olabileceği gibi, benim için planlanan cerrahi 

veya tanısal işlemlerin tümüne özgü olan enfeksiyon, damarlarda ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu, kanama, 

alerjik reaksiyon, kalp krizi, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi) olabileceğinin ve hatta hayati risk 

olduğunun farkındayım. Bana uygulanacak olan girişimle ilgili ayrıca aşağıdaki risklerin de bulunduğu bana 

ayrıntılı olarak anlatıldı. 

Bana anlatılan bu risklerden bazıları oldukça enderdir. Yardımcı üreme teknikleri uygulamalarında, mevcut bir 

hastalığı olanlar (kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, böbrek hastalığı, böbrek ya da karaciğer nakli 

geçirmiş hastalar, pıhtılaşma bozukluğu ve damar hastalığı olanlar) ve sigara içenler daha fazla risk altındadırlar. 

Yukarıda belirtilen riskler dışında yardımcı üreme teknikleri kullanımına özel olan riskler şu şekilde sıralanabilir. 

Karın veya kasık boşluğunda (pelvik) enfeksiyon ve/veya abse oluşumu; kullanılan ilaç ve hormonlara bağlı 

yumurtalıkların aşırı uyarılması (ovarlan hiperstimülasyon sendromu) ve buna bağlı karın içinde sıvı birikimi 

(asit), akciğerlerde sıvı toplanması (pulmoner ödem) ve solunum güçlüğü,  yumurtaların aşırı büyümesi ve 

yırtılmasına bağlı ameliyat gerektirebilecek şekilde karın içine kanama, yumurtaların kendi damar yapıları 

çevresinde dönerek ameliyat gerektirebilecek şekilde kanlanmaların bozulması (over torsiyonu), 

toplardamarlarda pıhtı oluşumu (venöz tromboz); kan verilmesini gerektirecek kadar fazla kan kaybı; yardımcı 

üreme teknikleri kullanımı sonrası gebelik oluşmaması, gebeliğin erken döneminde düşük ile sonuçlanması, dış 

gebelik oluşması, rahmin içinde oluşacak sağlıklı bir gebeliğin yanında dışarıda da bir gebeliğin oluşması 

(heterotopik gebelik), yumurta alınması işlemi sırasında yumurtalık, rahim ve karın içinde büyük damarlarda 

hasar ortaya çıkması. 

 

ANESTEZİ 

Anestezinin ek riskler getirdiğini biliyorum ama ağrıdan korunmak için ve ağrının geçmesi için planlanan işlem 

ve ek işlemler için anestezinin kullanılmasını istiyorum. Bana sorulmadan anestezi yönteminin 

değiştirilebileceğinin farkındayım. İşlem esnasındaki ağrı hissinin, anestezi hekimiyle konuşup seçebileceğim 

bölgesel (spinal ve epidural) veya genel anestezi ile giderileceği söylendi. Anestezinin benim ameliyatımı 

yapacak olan hekimin kontrolünde olmadığını ve her bir anestezik maddenin riskleri olabileceğini anladım. 

Herhangi bir anestezi yönteminin kullanılması sonucunda solunum problemleri, ilaç reaksiyonları, sinir 

zedelenmeleri, beyin hasarı gibi komplikasyonların oluşabileceğini ve hatta hayati risk olduğunu anlıyorum. 

Genel anesteziden kaynaklanabilecek diğer risk ve hasarlar ses telleri, soluk borusu, diler ve gözlerde 

zedelenmedir. Bölgesel (spinal ve epidural) anesteziden kaynaklanabilecek başağrısı ve uzun süreli bel ağrısı 

dahil olmak üzere diğer riskleri anlıyorum. Anestezinin 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(unvan ve 

kişi) tarafından veya onun gözetiminde verilmesine izin veriyorum. 

KAN ÜRÜNLERİ: Gerekli olduğunda kan ürünlerini kullanılmasını kabul ediyorum. 

ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEMEYEN  DURUMLARIN TEDAVİSİNE ONAY: Hekimimin durumumun gerektirdiği 

planlanmış işlemden başka ek veya değişik işlemleri gerektirecek farklı durumları girişim esnasında açığa  

çıkabileceğini anlıyorum. Bu durumda, hekimimin, durumumun ve sağlığımın gerektirdiği uygun ek girişimi 

yapmasını kabul ediyorum. 

TEDAVİNİN ÜCRETİ: Bu süreç içinde belirlenen ödeme tutarı, (TEŞHİS AMAÇLI TAHLİLLER HARİÇ) yumurta 

toplama operasyonunda verilecek olan anestezi de dahil olmak üzere ……………………....... TL  (KDV HARİÇ) dir. 

Tedavi sürecinde kullanılacak ilaçlar bu fiyata dahil DEĞİLDİR. 



SONUÇ: Tıbbi uygulamaların kesin bir bilim olmadığını, sonuç veya tedavi konusunda garanti verilemeyeceğini 

anlıyorum. Onay belgesinde ve hekimimle olan görüşmemde bana durumum, uygulanacak işlem ve riskleri, 

tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Bu konuda sorumlulukların bize ait olduğunun bilincinde 

olduğumuzu hiçbir şiddet, tehdit, maddi ya da manevi baskı altında olmaksızın önerilen yardımcı üreme 

teknikleri kullanımını kabul ettiğimizi ve ameliyat ile ilgili doğacak sonuçları gerek birbirimiz gerekse hekim ve 

hastane aleyhine kullanmayacağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve bana önerilen                                                                                                                                      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….iişlemine onay 

verdiğimizi beyan ederiz. Kendimize ait transfere uygun embriyoları transfer sonrası artan olursa, dondurulması 

konusunda ayrıca bilgilendirme ve onam işleminiz yapılacaktır. 

Lütfen el yazınız ile ‘’sözlü ve yazılı olarak dondurulmuş yumurtalarla ilgili ve başarısızlık durumu da dahil her 

konuda uygulama ile ilgili yeterli bilgilendirildim.’’ İfadesini yazınız. Ve formu imzalayınız. Okuryazar değilseniz 

sol elin başparmağını basarak imzalayınız. 

Hasta ya da hukuksal olarak sorumlu kişi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hasta Adı- Soyadı:         İmza: 

Tarih:           Saat: 

 

 

ÜYTE Sorumlusu Hekim      ÜYTE Laboratuar Sorumlusu 

İmzası: 

 

 


