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HASTANIN ADI-SOYADI: TARİH: 

PROTOKOLÜ: DOKTOR: 

Sayın Hastamız; 
 Bu form sizi/ hastanızı tedirgin etmek için deği, bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca bu formu imzalamakla siz tüm 

sorumluluğu almış olmadığınız gibi anestezistin sorumluluğu da ortadan kalkmış olmayacaktır. Ameliyat olabilmeniz için 
sizlere anestezi vermek bizlerin asli vasifesidir. Ancak bu işlemi izniniz olmadan ve sizleri bilgilendirmeden Türk Ceza 
Kanunun ve Mesleki Yönetmeliklerimize göre gerçekleştiremiyoruz. 

 Eğer bilgilendirme formunu okumak istemiyorsanız konu edilen bilgileri okumak istemediğinizi ve yapılacak her türlü işleme 
onay verdiğinizi okunaklı bir biçimde el yazısı ile yazarak imzalayınız. Bu sizin bilgi almama hakkınızdır. 

 
YAPILACAK OLAN İŞLEM: 
ANESTEZİ UYGULAMA İLKELER İ 
 Uygulanacak cerrahi işlem sırasında yapılanları hissetmemeniz, ağrı duymamanız ve hatırlamamanız için size, anestezi 

uygulayacağız. Genel anestezi hastanın işlem boyunca tamamen uyutulması demektir. Bu form sadece bilgilendirmek ve 
yapılacak işlemler için izninizi almak amacıyla hazırlanmıştır. 

 Size ameliyat öncesi ameliyata hazırlık amacıyla bir gün önceki gece ve ameliyat alınmadan önce, anestezistiniz uygun görürse 
bir ilaç verilecektir. Bu ilaç, ağız kuruluğu, geçici unutkanlık ve uyku hali yapabilir. 

 Daha sonra ameliyat salonuna alınacaksınız. Bu sırada: 
� Kalbinizin durumunu değerlendirmek için vücudunuza EKG elektrotları bağlanacak. 
� Serum takılması amacıyla damarınıza özel bir iğne yerleştirilecek. 
� Parmağınıza, kanın oksijenlenmesini gösteren küçük bir cihaz takılacak. 
� Kolunuza tansiyon aleti bağlanarak tansiyonunuz ölçülecek. 

Bunların dışında anestezistiniz uygun göreceği özel uygulamalar yapabilir. Eğer yapılacaksa bu uygulamalar için size detaylı 
bilgi verilecektir. 

 

İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR : 
Uygulanacak cerrahi işlem süresince hastanın yapılanları hissetmemesi ve ağrı duymayarak rahat etmesinin sağlanması 
A-GENEL ANESTEZ İ (NARKOZ)  
Damarınıza takılan iğneden verilecek ilaçlarla veya maskeden solutulacak oksijen ve anestezik gaz ile uyumanız sağlanacak, 
gerekirse ilaçlarla solunumunuz durdurularak aletler yardımıyla kontrol edilecektir. Bu işlemleri hatırlamayacaksınız. Solunum 
kontrolü için gerekli görülürse soluk borunuza takılacak bir tüp ile oksijen ve anestezik gaz verilmeye devam edilecektir. Tam 
uyku hali nedeniyle psikolojik yükü azdır.Komplikasyonlarda solunum yolu güvence altındadır.Etkisini cok hızlı gösterir. Bu 
işlemlerden sonra ameliyata başlanmasına izin verilecektir.  
B-BÖLGESEL ANESTEZ İ  
Anestezi korkusu olan hastalarda işlem boyunca uyanık kalarak yapılan bölgesel anestezide operasyonun yapılacağı yere göre 
belinizden, koltuk altınızdan, boynunuzdan , bacaktan veya kasığınızdan bir iğne ile ilaç verilecek vücudunuzun o bölümü 
uyuşturulacaktır. Spinal anestezide bel bölgenizde, omurlar arasındaki bulunan beyin omurilik sıvısının içinde bulunduğu 
bölgeye, ince bir iğne ile uyuşturucu madde verilerek belden alt kısımda ağrı, his duyusu ve hareketin ortadan kaldırıldığı 
anestezi uygulamasıdır. 
Bu durumda uygulanacak cerrahi işlem sırasında yapılanları hissetmemeniz ve ağrı duymamamızı sağlayacaktır.  

 

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR : 
Yapılacak ameliyat işlem gerçekleştirilemez. 

 

VAR İSE İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ: 
Her operasyon için yapılan tetkik ve konsultasyon sonrası anestezi uzmanının belirlediği ve hastanın onayı alınarak uygun 
anestezi seçilir.( genel – bölgesel anestezi gibi ) 

 

İŞLEMİN RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI: 
(Aşağıda anlatılan risklerin gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür.) 

� Operasyona alınacak hastanın ameliyathaneye girişinden, ameliyat sonrası dönemde dahil mevcut kalp akciğer sistem 
hastalıkları nedeniyle yada cerrahi ve anestezi stresine bağlı nedenlerle myokard infarktüsü (kalp krizi) geçirebilir. 

� Anestezik ilaçlara bağlı olarak anaflaksi (alerjik reaksiyon), Kardiak arrest (kalp durması) gelişebilir, tedaviye cevap 
vermeyip kaybedilebilir. 
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� Anestezinin başlangıç döneminde çene çıkabilir, dişler ve protezler kırılabilir. 
� Anestezik ilaçlara bağlı olarak böbrek yetmezliği, karaciğer harabiyeti, kalp yetmezliği, akciğer ödemi görülebilir. 
� Ameliyatın türüne bağlı olabileceği gibi hastanın mevcut hastalıklarına, kilosuna, kullandığı ilaçlara, yaşına bağlı olarak 

yağ, pıhtı, hava embolisi gelişebilir ve sonuçta felç ve ölüm görülebilir. 
� Çok nadir olmakla birlikte hastanın tetkik edilemeyen özelliğine bağlı ve bazı anestezik ilaçlarla tetiklenebilen çok yüksek 

ateşle başlayıp ölüme sebebiyet veren hipertermi ( ateş yükselmesi) görülebilir. 
� Hamilelikte anestezi bebek için risklidir. 
� Omurilik içine yapılan bölgesel anestezilerde (epidural, spinal, caudal) enfeksiyon, baş ağrısı, kısmi felç, yüz felci 

gelişebilir. Kalp yetmezliği gelişebilir. 
� Sinir çevresine yapılan bölgesel anestezilerde, duyu kaybı, kısmi felç gelişebilir. 
� Solunum desteği için takılan tüp nedeniyle dudak, ağız,dil, boğaz, soluk borusu, akciğerler zarar görebilir. 
� Tüp çıkarıldıktan sonra geçici boğaz ağrısı ses kısıklığı, yutma zorluğu olabilir. 

 

İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ : 

İşlemin süresi yapılan ameliyata göre değişiklik göstermektedir. 

 
HASTANIN SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK OLAN YA ŞAM TARZI ÖNER İLERİ : 
• Taburculuk esnasında ameliyat sonrası tavsiyelere uyunuz, beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz. 

• İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde önerdiği zamanda ve önerdiği sürede alınız. 
• Taburcu olurken size verilen bilgi formunda pansuman, kontrol günleriniz ve tedaviniz belirtilecektir. 

 
GEREKT İĞİNDE AYNI KONUDA TIBB İ YARDIMA NASIL ULA ŞABİLECEĞİ : 
Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığında  doktorunuzla görüşünüz.  
Hastanemiz iletişim numaraları :444 50 42 
 
KULLANILACAK İLAÇLARIN ÖNEML İ ÖZELL İKLER İ : 
Cerrahi işlemlerde kullanılabilecek ilaç gruplarının önemli özelliklerinin aşağıda gösterilmiştir; 
 

 
 

Anestezik İlaçlar : 
Bütün duyu çeşitlerini içine almış olarak 
duyunun algılamasını ortadan kaldıran 
maddelerdir. Hastanın ameliyat esnasında suur 
kaybını sağlayan ve uyku halininin devamlılığını 
sağlayan ilaçlardır. 
 

Antipiretikler: 
Hastalık yada hastalıkların belirtilerinden dolayı 
ortaya çıkan alıcının yaraına olan ateşi 
düşürmek amacıyla kullanılan ilaç grubudur. 

İnsülinler : 
Vücutta üretilen insülinin azlığı yada tamamen 
durması sonucu kan şekeri düzeyinin normal 
sınırlarda tutmak için dışarıdan SC yolla verilen 
ilaçlardır. 

İnhalerler: 
Solunumu daha iyi bir hale getirmek için 
solunum yolundaki kasları gevşeten ilaçlardır.  
(astım belirtilerini ortadan kaldırmak gibi...) 

Kortikosteroidler: 
Romatizmal hastalıkların ve romatizma dışı 
pekçok hastalığın tedavisinde de çok geniş 
kullanıma sahiptir. Güçlü bir antiinflamatuar ve 
immündilatör etki gösterir 

Antiemetikler : 
Kusmayı önlemek amacı ile kullanılan ilaçlardır. 
Oral yoldan alınamadığı durumlarda parenteral 
ve ya rektal yolla verilirler. 
 

Betalaktamlar 
Bakterisidel  ( Mikroorganizmaları öldürücü) 
etki gösteren bu antimikrobiyaller orta ve ağır 
derecedeki enfeksiyonların tedavisinde 
kullanılan ilaçlardır 

Antihipertansifler : 
Kan damarlarını genişleterek başka deyişle 
daralmasını ve büzülmesini önleyerek ve kalbin 
iş yükünü azaltarak kan basıncını düşürürler 

Serumlar: 
Bazıları elektrolit ihtiva etmemekle beraber 
geneli sıvı kaybı yerine konmasında vücudun 
sıvı elektrolit düzeyinin düzeltilmesinde 
kullanılır. 

 Bronkodilatörler : 
Bronş ve bronşiyolleri genişleten ilaçlardır.  
( Nefes almayı kolaylaştırırlar ) 
 

Antianemikler : 
Meydana gelen kansızlık problemini düzeltmek 
veya en aza indirmek için kullanılan demir yüklü 
preparatlardır. 

1. Kuşak Sefalosporinler: 
Hastaya anestezi indüksiyonu sırasında yada 
ameliyattan en az 60 dakika önce verilen 
hastada  oluşabilecek cerrahi alan 
enfeksiyonlarına karşı koruyan ilaç 
topluluğudur. 

Antikoagülanlar : 
Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlardır. 

Antihistaminikler: 
Allerjiyi ortadan kaldırmak için kullanılan 
ilaçlardır. 

Analjezikler: 
Hastalık ya da hastalık belirtilerinden 
kaynaklanan ağrıları ( fizyolojik sistemleri yada 
patolojik durumları )alıcının yararına genel 
durumu hafifletmek amacı ile kullanılan 
ilaçlardır. Şuursuzluk yapmadan ağrıyı azaltırlar 

Narkotik analjezikler 
Ameliyat sonrasında yada son evre CA 
ağrılarının giderilmesinde kontrollü bir şekilde 
kullanılan hasta ve hasta yakınlarının 
ulaşamayacağı kilitli dolap altında tutulan 
ilaçlardır.Merkezi sinir sistemini uyuştururlar. 

Lokal Aneztezikler: 
Bu ilaçlar spinal aneztezi yada epidural 
aneztezide hastanın ağrı duymasını engelleyen 
ve harektlerini kısıtlayan ilaçlardır. Ancak 
dokunma hissini ortadan kaldıramazlar. 
Hastanın ameliyat bölgesi ve cevresinin agrı 
hıssi ortadan kalkar. 
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İŞLEMİ YAPAN DOKTOR ADI SOYADI : ONAY ALINAN TARİH: 

ÜNVAN: ONAY ALINAN SAAT : 

İMZA / KAŞE 

 

 

Üsteki Açıklamalar Doğrultusunda Doktorumun Bana Anlattığı; 

• Alternatif tedavi yöntemlerini ve bunların risklerini biliyorum ; 

• Yapılacak olan işlemin risk ve yan etki komplikasyonlarını biliyorum; 

• Başarı olasılığını biliyorum; 

• Tedavi olmadığımda neler olabileceğini biliyorum; 

• Bana söylenenlerin tümünü anladım; 

• Doktorum tüm sorularımı cevapladı; 

• Aydınlatılmış onam formunun anlamını biliyorum; 

• Bana müdahale yapacak kişileri biliyorum; 

• Kendi özgür irademle karar veriyorum; 

• Yapılacak olan işlemi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum; 

   

  ***( Hasta/ hasta yakını tarafından’’ okudum,anladım ve her türlü girişimsel uygulamayı kabul ediyorum’’ kendi el 

yazısı ile yazıp imzalaması   gerekmektedir.) 

 
Hastanın                                 Hasta yakının    Şahit  

           Adı- Soyadı                                  Adı- Soyadı               Adı-Soyadı  
              İmza:             İmza:     İmza:  

 


