
 

  

Acil sevkler ile ilgili olarak hastalara yönelik bilgi 
Bu bilgi yaprakçığı Genel Pratisyen (GP) aile doktorunuzun ya da 

dişçinizin sizi neden dolayı hastaneye sevk ettiğini, bunun ne 
anlama geldiğini ve ne yapmanız gerektiğini izah etmektedir 

 

Neden dolayı acil olarak hastaneye sevk edilmiş bulunuyorum? 
Belirtilerinizin daha ayrıntılı olarak tetkik edilmesi gerektiğini düşünmekte 
olduğundan dolayı Genel Pratisyen (GP) aile doktorunuz ya da dişçiniz sizi acil 
olarak bir uzman hekime sevk etmiş bulunmaktadır. Kanser ihtimali de bunlara 
dahil olmak üzere, bu belirtilerin ilişkilendirilebileceği çok sayıda olağan hastalık 
mevcuttur.    
 

Bu sevkin acil olmuş olması, size iki hafta içerisinde hastanede bir randevu teklif 
edilecek olduğu anlamına gelmektedir.  
 

Bu bende kanser olduğu anlamına mı gelmektedir? 
Acil olarak sevk edilmiş olmanız sizde aslında kanser olduğu anlamına gelmez. 
Acil olarak sevk edilen kişilerin çoğunda kanser yoktur. Ancak, sıkıntılarınızın 
nereden kaynaklandığını öğrenmemize yardımcı olması için bir uzman hekim 
görmeniz ya da bazı tetkikler yapılması gerektiğinden dolayı sevk edilmiş 
bulunuyorsunuz.  
 

Kanser teşhis edilmesi durumunda, bu teşhisin erken yapılmasını temin etmek 
yapılacak olan tedavinin daha etkili olacak olması ihtimalini arttıracağı anlamına 
gelmektedir ve işte bundan dolayı sevk işlemini takip eden 2 hafta içerisinde 
görülüyor olmanız önem arz etmektedir.   
 

Ne yapmam gerekmektedir?  

 Genel Pratisyen (GP) aile doktorunuzun ya da dişçinizin doğru adresinize 
ve, eğer varsa cep telefon numaranız da dahil olmak üzere, telefon 
numaranıza sahip olmasını temin ediniz. 

 Önümüzdeki iki hafta içerisinde bir randevuda hazır bulunabilecek durumda 
olmanızı temin ediniz. Eğer önümüzdeki iki hafta içerisinde bir randevuda 
hazır bulunabilmeniz mümkün değilse, bunu lütfen Genel Pratisyen (GP) 
aile doktorunuza ya da dişçinize bildiriniz.  

 Eğer bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen randevunuzdan önce bunu 
hastaneye bildiriniz.  

 Acil randevunuzu bir kere kabul ettikten sonra, bakımınızın gecikmemesi 
açısından bunda hazır bulunuyor olmanız önem arz etmektedir. 

 Eğer hastane randevunuza iki kere gelmezseniz, Genel Pratisyen (GP) aile 
doktorunuza ya da dişçinize geri sevk edileceksiniz. Bu, randevunun bir 
başka kişiye verilebilmesini sağlamak için yapılacaktır.   



Bundan sonra ne olacaktır? 
Hastane size birkaç gün içerisinde size ya mektup ya da telefon yoluyla bir 
randevu gönderecektir. Eğer Genel Pratisyen (GP) aile doktorunuzu ya da 
dişçinizi gördüğünüz tarihi takip eden bir hafta içerisinde herhangi bir haber 
almadıysanız, lütfen kendilerine size herhangi bir randevunun gelmemiş 
olduğunu bildiriniz.  
 
Size bir kere bir randevu verildikten sonra bunda hazır bulunuyor olmanız 
önem arz etmektedir. Eğer randevunuza gelemeyecek durumdaysanız lütfen 
bunu derhal hastaneye bildiriniz. Bunun sonrasında ise alternatif bir randevu  
ayarlamanız gerekecektir.    
 
Hastanede neler olacaktır? 
Hastane randevunuz sırasında genelde uzman bir hekim göreceksiniz ve 
kendisi size bir sonra neler olacağı konusunda daha fazla bilgi verecektir. Öte 
yandan hem uzman hekiminizin hem de Genel Pratisyen (GP) aile 
doktorunuzun ya da dişçinizin belirtilerinizin nereden kaynaklandığını 
anlamasına yardımcı olması için bazı tetkiklere de ihtiyacınız olabilir. 
Randevunuz sırasında size herhangi bir tetkik yapılması gerekip gerekmediği 
önceden söylenecek olduğundan dolayı, size önceden verilmiş olan her türlü 
talimatı takip etmeyi lütfen temin ediniz.  
 
Tıbbi ekibin anlattıklarını anlamak konusunda endişeleriniz olduğu takdirde 
size yardımcı olması için bir arkadaşınızı ya da bir aile üyenizi yanınızda 
sizinle birlikte getirebilirsiniz.    
 
Herhangi bir sorunuz var mı? 
Hastaneye sevk edilmeniz ile ilgili olarak herhangi bir endişeniz ya da 
sorunuz olması durumunda, sizi sevk etmiş olan kişi ile konuşmak üzere 
lütfen Genel Pratisyen (GP) aile doktorunuzun ya da dişçinizin 
muayenehanesini arayınız.     
  

 


