HİSTEROSALPİNGOGRAFİ (HSG) ÖNCESİ BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Bu formun amacı, işlem ile ilgili sizi bilinçlendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır.
Kişisel sağlık durumunuza bağlı olarak, hekiminiz size farklı ya da ek bilgi verebilir.
Bu işlemin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul
etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır.

HSG Nedir?
Toplum arasında ilaçlı “Rahim Filmi” olarak da bilinen HSG tetkiki, kadın üreme yollarını
incelemeye yönelik bir röntgen işlemidir. Bu röntgenler rahmin (uterus) şeklinin ve tüplerin
(yumurtaların taşındığı kanallar) açıklığının değerlendirilmesini sağlar. Genellikle HSG adet
kanamasının bitiminden hemen sonra yapılır.
HSG çocuk sahibi olamayan veya düşük yapan çiftlerin araştırılmasında oldukça önemli bir
tetkiktir. Normal bir jinekolojik muayeneden daha fazla rahatsız eden bir girişim değildir.
HSG İçin Nasıl Hazırlanacaksınız?
Bu işlem için önceden randevu alınız. Doktorunuz uygulama öncesi bazı ilaçları kullanmanızı
gerekli görebilir. İşlem için genel veya lokal anestezi uygulanması gerekmemektedir. Yine de
işlem özel durumlarda genel anestezi altında gerçekleştirilecekse işlemden en az 8 saat önce
hiçbir şey yiyip içmemiş olmanız gerekmektedir.
HSG Nasıl Çekilir?
İşlem normal bir jinekoloji muayenesi gibidir. Radyoloji hemşiresi sizi düz bir masaya yatırır.
Doktor aynen muayenede olduğu gibi vajinaya spekulum yerleştirir. Serviks (rahim ağzı)
temizlenir. Rahim ağzı açıklığından rahim kanalı başlangıcına ince bir plastik kateter
yerleştirilip balonu şişirilir. Kateterden bir miktar görüntüleme sıvısı (kontrast madde) enjekte
edilirken doktorunuz ekrandan oluşan görüntüyü izler. Kontrast maddenin rahimden ve
tüplerden ilerleyişi ile oluşan görüntü 4-5 kez çekilen röntgen filmleri ile tespit edilir.
Tüpleriniz açık ise enjekte edilen maddenin karın boşluğuna geçmesi nedeniyle kasıklarınızda
hafif bir sızı hissedebilirsiniz.
İşlem Sonrası
İşlem sonrası önerilen tedaviyi en az üç gün kullanınız. Bu muayene sonrası yağlı, kahverengi
bazen ise hafif kanlı akıntınız olabilir. Bu dönemde enfeksiyon gelişmesini önlemek için
tampon kullanmayınız. 48 saat cinsel ilişkiye girmeyiniz. Eğer aşırı kanamanız, ateş, halsizlik
ve geçmeyen kasık ağrılarınız olursa doktorunuzla görüşünüz.
Hastanın/Hastanın Yasal Temsilcisinin
Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

İmzası:

Kilinik bilgi: (hastamızın daha önce geçirdiği ilgili girişimler -Tüp BEBEK gibi..-, ameliyat
ve takip edilen problem hakkında kısa bilgi ve yakın zaman için planlanan bir girişim var
mı?):

