Bu kısım hasta ile yapılan görüşmede doktor tarafından doldurulacaktır.

ANESTEZİ UYGULANMASINA ilişkin DOKTOR BİLGİLENDİRMESİ ve
HASTANIN ONAYI

Hasta
(Büyük kitap harfleriyle , yapıştırmalı etiket)

Ameliyat :

Tarihi: ----------Anastezi uzmanı (büyük kitap harfleriye )

Onay verebilecek durumda mı : ❑ EVET

HAYIR, çünkü : ---------------------------------------------------------------Onay vermeye yetkili olan kişi bilgilendirildi :


Adı (Büyük kitap harfleriyle): ----------------------------------------------- --------------------------------------- olarak.
Bilgilendirme görüşmesindeki temel bilgi :

Öngörülen
 Genel („tam narkoz “)
 Ağızdan hortumla
 Gırtlak maskesi/Maske
 İlaçlı uyuşturma („yarı baygınlık“)
 Gözetim
 Omurilik yakınında lokal anastezi
 Omurilik (spinal) anestezisi
 Omurilik zarı (epidural)/peridural anestezisi
(bel bölgesi)
 Omurilik zarı (epidural)/peridural anestezisi
(göğüs bölgesi)
 Spinal-Epidural- Birleşik anestezi
 Kaudal blok
 So ndalı ❑ So ndasız
 Periperik bölgesel anestezi
 Boğaz/Omuz/kol bölgesi
 Göğüs/leğen kemiği /ayak bölgesi
 So ndalı ❑ So ndasız

Öngörülen önlemler








Sidik torba sondası
Mide sondası
invazif arteriyel tansiyon ölçümü
Merkezi toplar damar sondası („Cava sondası“)
Yemek borusu üzerinden kalbin ultrason muayenesi

Kendisine/ başkasına ait kan, kan ürünleri
Uyanık halde ağızdan hortum
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❑ Bilgilendirici film

❑ Bilgilendirme formu

Alternatif
 Genel anestezi („tam narkoz “)
 Ağızdan hortumla
 Gırtlak maskesi/Maske
 İlaçlı uyuşturma („yarı baygınlık“)
 Gözetim
 Omurilik yakınındaki kısmi
 Omurilik (spinal) anestezisi
 Omurilik zarı (epidural)/peridural anestezisi
(bel bölgesi)
 Omurilik zarı (epidural)/peridural anestezisi
(göğüs bölgesi)
 Spinal-Epidural- Birleşik anestezi
 Kaudal blok
 So ndalı ❑ So ndasız
 Periperik bölgesel anestezi
 Boğaz/Omuz/kol bölgesi
 Göğüs/leğen kemiği /ayak bölgesi
 So ndalı ❑ So ndasız

Diğer önlemler / notlar

Anestezi öncesi ve sonrasına ilişkin davranış kuralları
( ) Davranış kurallarına ilişkin bilgilendirme alındı ( ) Davranış kuralları kabul edildi ( ) kabul edilmedi
Not : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muhtemel yan etkiler, zorluklar ve riskler
( ) Bilgilendirme istenmedi (Estetik ameliyatlarda ve hayat kurtarıcı organ ve doku nakillerinde mümkün değil )
Not : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Büyük bir özen gösterilmesine karşın ciddi zorluklar ortaya çıkabilmekte. Bunlar oldukça seyrek olmasına karşın bazı
durumlarda hayati tehlike yaratabilir, daha başka ameliyatlar yapılmasına (bu ameliyatların güçlükleri de vardır) ve
kalıcı hasarlara yol açabilmektedirler.

() Daha önceki hastalıklar nedeniyle olan riskler (soru formuna göre )
() Genel anestezi : Alerjik reaksiyonlar ( buna şok dahil), ilaçların yan etkileri, karşılıklı etkileri, ağızdan hortum

vermedeki zorluklar, zatüreye neden olan aspirasyon ( kusmuğun nefes almada içeri emilmesi), akciğerde hasar
oluşması, gırtlakta, solunum yolları kaslarında kramplar, suni nefes desteği durumunda güçlükler, kalp, kan dolaşımı
ve nefes alma yetmezliği, ölüm, kalıcı hasarlar örneğin böbrek yetmezliği, beyinde hasar, büyük bir vücut ısısı
yükselmesi (kötü huylu vücut ısısı artışı), diş ve yapay diş hasarları, diş kaybı, burunda, ağızda, yutakta, gırtlakta
yaralanmalar, boğaz ağrıları, ses kısılması, yutkunma güçlükleri, ameliyat sırasında acı duyma, uyanma, ameliyat
sonrası bulantı, kusma, şaşkınlık (muhtemelen koruma amaçla bağlama), düşünme yeteneğinde kısıtlanmalar.
() İlaçla uyuşturma : Alerjik reaksiyonlar ( buna şok dahil), ilaçların yan etkileri, karşılıklı etkileri, ağızdan hortum
vermedeki zorluklar, zatüreye neden olan aspirasyon ( kusmuğun nefes almada içeri emilmesi), akciğerde hasar
oluşması, gırtlakta, solunum yolları kaslarında kramplar, suni nefes desteği durumunda güçlükler, kalp, kan dolaşımı
ve nefes alma yetmezliği, ölüm, kalıcı hasarlar örneğin böbrek yetmezliği, beyinde hasar, ağrı hissetme, ameliyat
sonrası bulantı, kusma, şaşkınlık (muhtemelen koruma amaçla bağlama), düşünme yeteneğinde kısıtlanmalar.
() Omurilik civarında lokal anastezi : Sidik boşaltmada rahatsızlıklar, tansiyon düşmesi, kalp atışlarında yavaşlama,
baş ağrısı(epidural bölgeye hastanın kendi kanının şırınga edilme gereksinmesi dahil), düşme tehlikesi, krapm
girmesi, bilinç kaybı, solunum yetmezliği (suni nefes desteği ihtiyacı dahil), kanamalar (beyin kanaması dahil), sırt
ağrıları, geçici ve kalıcı felç durumları/ uyuşma hissi, iltihaplanmalar ( beyin zarı iltihaplanması dahil), sinir ve
omurilikte yaralanmalar, yeterli etkiye sahip olmazsa alternatif yöntemlerine geçiş, alerjik reaksiyonlar, ilaç yan
etkileri, karşılıklı etkileri.
() Gözetim : Ağrı hissetme, stresli reaksiyonlar,
() Peripherik bölgesel anestezi : Ağrı hissetme, kanamalar, mikrop bulaşması, geçici ve kalıcı sinir hasarları ve felç
durumları, akciğer ve göğüs zarında yaralanmalar, akciğerde hasarlar, atardamarın ve doku yaralanmaları, yeterli
etkiye sahip olmazsa alternatif yöntemlerine geçiş, alerjik reaksiyonlar, ilaç yan etkileri, karşılıklı etkileri.
() Bölgesel de ve ağrı tedavisi için ameliyat sonrası sonda: Bölgesel de var olan riskler, yeterli etki olmazsa
sondanın yerinin değiştirilmesi, ağrılar veya çevresindeki dokuya ilaç verilmesi ( kan damarlarıları ve sinirler dahil),
düşme tehlikesi.
() İdrar torbası sondası : Ağrı hissetme, kanama, idrar yolları, sdik kesesi ve çevresindeki yapılarda mikrop bulaşma
veya yaralanmalar.
() Mide sondası, yemek borusu üzerinden kalp muayanesi : Ağrı hissetme, diş ve suni diş hasarları, diş kaybı, kanama,
ağız , yutak bölgesi, yemek boruları, mide ve yanlarındaki kısımlarda mikrop bulaşması ve yaralanmalar
() Damar girişleri (toplardamarlarda ve atardamarda): İğne yerlerinde ağrılar ve rahatsızlık duygusu, kanamalar,
damarların (kan dolaşım güçlükleri, psödoanevrizma oluşumu) veya sinirlerde, mikrop bulaşması ve doku
yaralanmaları- göğüs zarı yaralanması dahil- ( göğüs boşluğunda hava, solunum güçlükleri ), apse, doku ölümü,
kan zehirlenmesi (bakteri enfeksiyonu), kalıcı hasarlar ( yara izleri, ağrılar ve felç durumları dahil)
() Kan nakli ve kan ürünleri : Enfeksiyonlar (karaciğer enfeksiyonu ve HIV dahil ), kan nakli reaksiyonları, ( alerji ve
karaciğer yetmezliği dahil, ölüm, kan pıhtılaşması (damar tıkanıklığı , amboli, beyin kanaması).
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() Uyanık halde ağızdan hortum sokma : Ağrı hissetme, genel anastezinin riskleri.
() Ameliyat sonrası ilaç tedavisi : Ağır ağrı kesicilerde ( örneğin uyuşturucu maddeler) solunum sorunları, düşme
tehlikesi, ölüm, bulantı, kusma, iltihap sökücülerdrde mide, bağırsak kanamaları , böbrek hasarları.

() Bir veya birden fazla sallanan dişiniz olduğu ya da dişlerinizin kötü durumda olduğu konusunda ve ağızdan hortum
sokulması durumunda dişlerde hasarlar oluşabileceği konusunda bilgilendirildiniz. Sallanan dişlerinizin ameliyat
öncesinde bir diş doktoru tarafından tedavi etmeniz gerektiği konusunda bilgilendirildiniz.

Not : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planlanan ve alternatif anestezi uygulamaları, olağan akışları ve riskleri konusunda şahsen yapılan bilgilendirme
konuşması geniş bir biçimde bilgilendirildiğimi, bilgilendirme formunun bilgilendirme konuşmasının ana başlıklarla
tam olarak yansıttığını ve bilgilendirmenin içeriğini anlamış olduğumu onaylarım.
Bana çok özenle yapılan uygulamalarda bile bazı zorlukların engellenemeyeceği ve uygulama için garanti
verilemiyeceği açıklandı.
Başka sorum yok ve başka bir açıklamaya ihtiyacım yok.
Bana önerilen anestezi önlemlerini kendi irademle ve uygun bir düşünme süresi sonrasında kararımı veriyor ve
() a- Anestezi uygulamasının bu önlemlerini ve aynı şekilde tıbben gerekli değişiklikleri veya
genişletilmesini açık bir şekilde kabul ediyorum.

() b- Bu izni ameliyatı gerçekleştiren cerrahın bana açıkladığı aşağıdaki müdahelelerin
uygulanacak anestezide yapılacağı biçimde genişletiyorum:

() c. Planlanan operatif işlemin birbirinin benzeri birden fazla müdaheleden oluştuğunu ve aynı anestezi
uygulamasında kullanılacağını anladım.

() d. Aşağıdaki müdehaleyi reddediyorum:

(Yer ), Tarih

Hasta (imza):

-

-

, saat ------ : ------Yasal temsilcisi (imza):

Anestezi uzmanı (imza):

Tercüman (imza):

Dil :

Tercüman bilgilendirme görüşmesinin tam, doğru ve içeriğine sadık kalarak yukarıda belirtilmiş dile çevirmiş olduğunu
imzasıyla tasdik eder.
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