
 

Acil sevklere yönelik hasta bilgileri 
Bu bilgilendirme formu, Diş Hekiminizin veya Göz Hekiminizin 

neden sizi hastaneye sevk ettiğini, bunun ne anlama geldiğini ve ne 
yapmanız gerektiğini açıklamaktadır 

 
Neden acilen hastaneye sevk edildim?  
Acilen hastaneye sevk edildiniz, çünkü Diş Hekiminiz veya Göz Hekiminiz belirtilerinizin ek 
inceleme gerektirdiğini düşünerek sizi bir uzmana sevk etti. Sorununuzun ne olduğunu 
bulmak için bir an önce muayene randevusu verilebilir. 
 
Bu durum kanserim olduğu anlamına mı geliyor? 
Kanser olasılığı dâhil, bu belirtilerin ilişkilendirilebileceği birçok yaygın sağlık sorunu 
bulunmaktadır.  Acilen sevk edilen çoğu kişi kanser değildir.  
 
Kanser tanısı konulması durumunda, tanının erken konulması, tedavinin daha etkili 
olabileceği anlamına gelmektedir ve acil şekilde muayene edilmenizin önemli olmasının 
sebebi budur.  
 
Bu sevk işlemi acil olduğundan size iki hafta içinde bir hastane randevusu verilecektir, 
fakat bu bir hafta içinde de olabilir.  Hızlı bir şekilde tanı konulabilmesi için önümüzdeki 
dört hafta boyunca ek testler için gelmeniz gerekebilir.  
 
 
Diş Hekiminizin veya Göz Hekiminizin neleri bilmesi gerekiyor?  

• Hastane sizinle telefon aracılığıyla iletişime geçebileceğinden, Diş Hekiminizin veya 
Göz Hekiminizin varsa cep telefonu numarası dâhil telefon numaranızı ve doğru 
adresinizi bildiğinden emin olun 

• Önümüzdeki iki hafta içinde randevunuza gidemeyecekseniz, lütfen Diş Hekiminize 
veya Göz Hekiminize bu durumu bildirin  

• Bir tercümana ihtiyacınız varsa bu durumu Diş Hekiminize veya Göz Hekiminize 
bildirin, böylece size bir tercüman ayarlayabilirler 

• Önümüzdeki iki hafta içinde hastane sizin için bir randevu planlamadıysa, lütfen Diş 
Hekiminiz veya Göz Hekiminiz ile iletişime geçin  

 
Daha sonra ne olacak?  
 
Diş Hekiminiz veya Göz Hekiminiz bilgilerinizi hastaneye iletecektir. Ardından hastane bir 
randevu planlamak için sizinle iletişime geçecektir. Hastane, randevuya gittiğiniz gün 
yapılacak testler dâhil size randevu ile ilgili ek bilgiler de gönderebilir.  
 



 

Randevu tarihini kabul ettikten sonra randevunuza gitmeniz çok önemlidir. Randevunuza 
gidemeyecek durumdaysanız, bir an önce hastaneyi haberdar etmek için lütfen 
doğrulama belgenizde yer alan numarayı arayın. 
 
Hastanede ne olacak?  
 
Hastane randevunuza gittiğinizde, genellikle bir uzman ile görüşürsünüz veya bir tanılama 
testi uygulanır.  Randevunuz esnasında herhangi bir testin uygulanmasının gerekip 
gerekmediği size önceden bildirilecektir, bu nedenle lütfen size önceden verilen 
talimatlara uyduğunuzdan emin olun. 
Tıbbi ekibin sizinle yapacağı konuşmayı anlama konusunda endişeleriniz varsa, yardımcı 
olması için yanınızda bir arkadaşınızı veya bir aile ferdinizi getirebilirsiniz.  
 
Sormak istediğiniz başka soru var mı?  
Hastaneye sevkiniz konusunda herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, sevk işleminizi 
yapan kişiyle konuşmak için lütfen diş hekiminizi veya göz hekiminizi arayın. 
 
Ek bilgilere yönelik faydalı bağlantılar  
 
https://www.cancerresearchuk.org/ 
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support 
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