
RAHİM AĞZI (SERVİKS) KANSERİ TARAMASI 
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

 
Bu form size uygulanacak işlemin nasıl yapılacağı, riskleri, işlemin sonuçları ve işlem 

uygulanmazsa karşılaşabileceğiniz durumlar hakkında bilgi vermektedir. Bilgilerden herhangi birini 
anlamakta güçlük çekerseniz sağlık personelinin açıklaması için lütfen danışınız. 

 
Yapılacak test, rahim ağzında oluşabilecek bir kanser öncesi lezyonun tespiti için alınan 

sürüntü örneği olup rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için önemli bir tanı yöntemidir. 
 
YAPILMASI PLANLANAN GİRİŞİM (LER) 

Adet dönemi dışında, yapılacak olan işlem jinekolojik muayene olmayı gerektirmektedir. 
Muayene sırasında sağlık personeli tarafından örnek alma çubuğu ile rahim ağzınızdan sürüntü örneği 
alınacaktır.   

 
OLASI YAN ETKİ(LER) 

İşlem her hangi bir komplikasyon içermemektedir ve ağrılı değildir. Örnek alındıktan sonra bir 
iki damla kanamanız olabilir.  
 

Yapılacak işlem(ler), T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi 
Başkanlığı adına uygulanmaktadır.  

 
AYDINLATILMIŞ ONAM 

Ülkemizde uygulanan Ulusal Servikal Kanser Tarama Programı ile kadınlarımızın rahim ağzı 
kanserinden ölümlerin azaltılması amaçlanmaktadır.  

 
Rahim ağzı kanserine, HPV adında bir virüsün enfeksiyonu yol açmaktadır. Virüsün 

alınmasından kanser gelişmesine kadar yaklaşık 10-15 yıllık bir süreç olduğundan bu sürede rahim 
ağzı kanser öncülü lezyonların tespiti ve tedavisi mümkündür.  

 
HPV ve/veya smear testinin negatif olması, normal sonuçtur ve rahim ağzında aktif 

enfeksiyon veya kansere dönüşmüş ya da dönüşmekte olan hücre bulunmadığı anlamına gelir. 
Normal sonuç, servikal kanser olmadığını veya ileride asla olmayacağını garantilemez. 5 yıl sonra 
tekrar servikal kanser taraması yaptırmanız gerekir.  

 
HPV testinin pozitif olması normal olmayan bir sonuçtur ve rahim ağzında aktif enfeksiyon 

olduğunu gösterir. Smear testinin pozitif olması ise rahim ağzında kansere dönüşüm göstermiş ya da 
göstermeye başlamış hücre olduğunu gösterir. HPV ve smear testinin pozitif olması, kanser tanısı 
değildir, ancak ileri değerlendirme için uzman hekime gidilmesi gerektiğini gösterir. Uzman hekim 
tarafından rahim ağzında inceleme yapılacaktır. Rahim ağzında tedavi gerektiren bir sorun olup 
olmadığını belirlemek için uzman hekim rahim ağzını kolposkopi denilen aletle inceleyecek ve gerekli 
ise buradan parça (biyopsi) alacaktır.  
 

Yetersiz sonuç, HPV veya smear testi için alınan örneğin yeterli olmaması demektir. Yetersiz 
sonuç kanser olmadığı anlamına gelmez, sadece tekrar test yaptırılması gerektiğini gösterir. Sonuç 
yetersiz çıkarsa, test tekrarlanır. Bu gereklidir, çünkü sonucun yetersiz olması durumunda rahim ağzı 
kanseri ihtimali ekarte edilemez. 

 
Aşağıdaki imza ile formun içeriğini okuduğumu (bana okunduğunu), hastalık(lar) ve planlanan 

girişim(ler) hakkında tarafıma ayrıntılı bilgi verildiğini, olası yan etkilerin ve risklerin eksiksiz olarak 
anlatıldığını, istemem halinde soru sorma ve bilgi alma fırsatının bana sağlandığını, tarama sonucumu 
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takip etme ve alma sorumluluğumun bulunduğunu öğrendim. Yapılacak işlemleri kendi rızamla kabul 
ediyorum. 

 
LÜTFEN DİKKAT 

ÖNCEDEN RAHİM AĞZINDA KANSER ÖNCESİ LEZYON NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜYSENİZ/ 
TAKİP EDİLİYORSANIZ MUTLAKA BİLDİRİNİZ. 

 
EVET ………………………………………………………..         HAYIR 
 
Yukarıda “LÜTFEN DİKKAT” başlığı altında belirtilen ve bildirilmesi istenen durumlardan 

gerekli olanlar tarafımdan sağlık personeline bildirilmiştir. 
 
 

   
Taraması Yapılan Kişi ya da Kanuni Temsilcisi: 
 
Adı Soyadı: 
TC Kimlik No: 
Tarih: 
İmza: 
 
 
Tanık: 
 
Adı Soyadı: 
Taraması Yapılan Kişiye Yakınlığı: 
İmza: 
 
 

TETKİKİN REDDİ: 
Taraması Yapılan Kişi ya da Kanuni Temsilcisi: 
 
Adı Soyadı: 
TC Kimlik No: 
Tarih: 
İmza: 
 
 
Tanık: 
 
Adı Soyadı: 
Taraması Yapılan Kişiye Yakınlığı: 
İmza: 
 

 

Bilgilendirme Yapan Sağlık Personeli: 

Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 
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