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HASTANIN                                                                                                                                                                                                         
ADI SOYADI     :                                                                                          DOSYA NO             :                                                                                                
BABA ADI         :                                                                                          PROTOKOL  NO    :                                                                                    
CİNSİYET/YAŞ :                                                                                           TELEFON                :                  

                                                     TIBBI ANAMNEZ                                 

Geçirilmiş Hastalıklar  :   

Romatizma    ………………………………                              Solunum Sistemi………………………………..…..                      

Diabetus  Mellitus ……………………….                              Sinir Sistemi         …………………………….……. 

 Hepatit     ……………………………………                               Üriner Sistem      ………………………….……….                

 Kardiyak ……………………………………..                              Diğer Hastalıklar  ……………………….…………             

Geçirilmiş Ameliyatlar  : 

Alerji:             Besin     …………………..               İlaç ……………………...             Diğer ……………………….      

Devamlı Kullanılan İlaçlar  :  

Antikuagulan      ………………………..                            Sinir Sistemi ……………………………………………… 

Hipertansiyon    …………………………                            Kalp                  ……………………………………….…… 

Antibiyotik           …………………………                           Solunum Sistemi ………………………………….…… 

Steroid           ………………………………                           M.A.O.I.         ……………………………………….……. 

Diğerleri  …………………………………… 

                                           HASTANIN VEYA VELİSİNİN RIZASI 

   Sizden okuyup, anlamanızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmek ya da yapılacak tıbbi uygulamalardan uzak tutmak 
için değil, bu uygulamalara rıza gösterip göstermeyeceğinizi belirlemede sizi bilgilendirmek ve onayınızı almak için 
hazırlanmıştır.    

   Genel sağlık durumunun hakkında vereceğim bilgiler (tıbbi anamnez) göz önünde tutularak gerekli cerrahi 
işlemlerin gerçekleştirileceği bildirilmiş ve verdiğim bilgiler doğrultusunda bana tedavi planı anlatılmıştır. Beklenen 
sonuçlar ve komplikasyonlar tarafıma açıklanmıştır. Uygulamalar sonucunda ağız köşelerinde gerilmeye bağlı 
kızarıklık ve çatlama, ameliyat bölgesinde şişlik ve/veya kızarıklık ile morarma, kanama, dişetlerinde, dudakta, dilde, 
dişlerde ve çene ucunda geçici veya kalıcı olarak duyu kaybı veya duyu azalması (uyuşukluk), enfeksiyon gelişmesi ve 
yaranın geç iyileşmesi, iltihap veya şişmeye bağlı ağız açmada kısıtlılık ve çok nadir olmakla birlikte zor ve derin 
bölgelerde yapılan operasyonlarda çenede kırık meydana gelebilir. Operasyon bölgesinde çeşitli nedenlerle iltihap 
(enfeksiyon) meydana gelebilir ve durum ikinci bir ameliyata neden olabilir. 

Doktorunuzun uyarı ve önerilerine sadık kalmanız başarı şansını arttıracaktır. Ancak bu tedavide de biyolojik 
nedenlerle başarısızlık görülebilir. 

HASTANIN VEYA VELİSİNİN  

ADI SOYADI : 

İMZA:   TARİH ……./…….. 
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ÖN TEŞHİS: 

TEDAVİ (OPERASYON): 

Mukoza  ret.                                             Odontojenik tümör oper   Küçük İmplant operasyonu 

Kemik ret.                                                  Odontojenik tümör oper    Büyük Alveol düzeltilmesi 

Kist operasyonu      Küçük                     Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu Alveol cer. Ted. 

Kist operasyonu      Büyük                     Ağız içi  bening tümörlerinin rezeksiyonu Sert doku greftleme 

Dil lezyonu eksizyonu                           Ağız tabanı dil ve laserasyonları onarımı Sinüs lifting 

Frenilum linguale plastiği                     Ağız vestibülü abse, kist veya hematom drenajı Nevralji cer. ted. 

Maxillektomie, parsiyel                        Submaxiller veya sublinginal abse drenajı Gingivektomi 

Cad-well luc operasyonu                       TME lüksasyonu kapalı redüksiyonu Abse drenajı 

Osteomyelit operasyonu                       Maxilla mandibula kırığı intermaxiller tesbit Sinüs plastiği 

Ora-antral fıstül ted.                              Mandibula ve maxilladaki kistik oluşumlara küretaj Alveol plastiği 

Sialolitotami (cerrahi)                            Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için Frenektomi 

Ototransplantasyon                               Ağız vestib. mukoza ve submuk. eksizyonu ve onarımı Vestibuloplasti 

Kanama Müdahalesi                              Torus operasyonu Biyopsi  

Kök ucu rezeksiyonu 

BİYOKİMYA  SONUÇ BİLGİLERİ : 

TEST ADI                       (+)             SONUÇ                (-) 

HBSAG (CARD TEST)   

PROT. ZAMANI (KOAGÜLOMETRE)   

ANTİ HIV EAVELOPE   

ANTİ HCV (ELISA)   

INR   

GLUKOZ   

                                                                       OPERASYONLA İLGİLİ NOTLAR 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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


