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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

ANESTEZİ HEKİMİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ MESUL MÜDÜR 

REF: HHD06 Tanı ve tedaviye yönelik işlemler öncesinde hasta rızası alınmalıdır. 

 

HASTANIN AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARDA YAZILI OLARAK RIZASININ ALINMASI 
A. İŞLEMİN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI: 
İşleminiz ………………………….tarafından gerçekleştirilecektir. 
B. İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR 
Size uygulanacak olan cerrahi işlem sırasında yapılanları hissetmemeniz ve hatırlamamanız amacıyla genel anestezi 
uygulanacaktır. Bu anestezik metotların hangisinin hangi hastaya uygulanacağına, yapılacak cerrahi işlemin tipine ve hastanın 
tıbbi durumuna en uygun metot olması kaydıyla cerrah ve anestezisttin ortak görüşü sonucu karar verilmekte; alternatif 
metotların olması durumunda ise uygulanacak anestezi metodunun belirlenmesinde, cerrah ve anestezist kadar hastanın tercihi 
de önemli bir yer tutmaktadır. 
C. İŞLEM UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR 
Anestezinin uygulanamaması neticesi ameliyatınız yapılamayacak olup, mevcut hastalığınız ilerleyebilir ve buna bağlı ek 
problemler oluşabilir. 
D. VARSA İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ 
Alternatif tedavi yöntemi mevcut tıbbi yaklaşımlar içinde yoktur. 
E. İŞLEMİN RİSKLERİ-KOMPLİKASYONLARI 
Ameliyat öncesi hazırlık amacıyla, verilen ilaç ağız kuruluğu, geçici unutkanlık ve uyku hali yapabilir.  
Hasta ve hastalığa bağlı ölüm riski bulunmaktadır.  
1. Solunumla ilgili olanlar: 
Kusma sonucu mide içeriğinin solunum yoluna kaçması: En önemli ve sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Bunu önlemek için, 
eğer başka bir sorun yoksa (on iki parmak bağırsağı, yemek borusu darlığı gibi) en az 8 saat öncesinden katı yiyecek ve 6 saat 
öncesinden sıvı içecek alımını kesmeniz gerekmektedir. Acil durumlarda bu süre daha kısa tutabilir. Bebekler ve çocuklar için 
açlık süreleri 2-6 saat arasında değişmektedir. Bu konuda size doktorunuz tarafından bilgi verilecektir. 
Anestezi sırasında havayolu açıklığının sağlanamaması: Dilin büyük, çenenin küçük, soluk borusunun daha önde olması ve size 
özel bazı yapısal nedenlerle tüpün soluk borusuna yerleştirilme işlemi gerçekleştirilmeyebilir.  
Çeşitli organlarda yaralanmalar: Tüpün yerleştirilmesi esnasında solunum yolundaki bazı organlarda (dudak, dil, diş, boğaz, 
soluk borusu, akciğer) yaralanmaları olabilir. 
İleri derecede solunum yetmezliği: Bazen operasyon sonrasında başta ağrıya bağlı olmak üzere solunum sıkıntısı olabilir. (ağrı 
tedavisi uygulanarak yardımcı olunur.) 
Boğaz ağrısı: Ameliyattan sonra oldukça sık görülmekle birlikte nadiren ciddi bir probleme neden olur. 
2. Dolaşımla İlgili Olanlar: 
Toplardamara serum vermek için takılacak özel iğnenin, çok ender olarak karşılaşılan yapısal farklılıklara bağlı olarak yanlışlıkla 
atardamara takılması: Buradan bir ilaç verilirse parmaklardan bazılarını ve kolunuzu kaybetme riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bazı 
ameliyatlarda, tansiyonunuzu daha yakından takip edebilmek için atardamar içine özel iğne uygulanır. Bu durumda bile çok 
nadir de olsa yukarıda belirtilen hasarlar oluşabilir. 
Kalple İlgili Sorunlar: İleri derecede kalp yetmezliği, kalp blokları, kapak hastalıkları, geçirilmiş kalp krizi gibi hastalıklar anestezi 
ve operasyonun neden olacağı riskleri arttırmaktadır. Ayrıca, bazı hastalarda çok nadirde olsa ameliyat esnasında ve 
sonrasında kalp krizi oluşabilmektedir. 
Büyük damarlara katater uygulamalarına bağlı oluşabilecek sorunlar: Bu uygulamalar yalnızca, ameliyat sırasında kan kaybı 
olacağı düşünülen, ciddi derecede kalp rahatsızlığı olan ve ameliyat sonrası uzun süre damar yolu gereken hastalarda 
uygulanmaktadır. Takılacağı yere göre (boyun, kasık, kol… vb) kanama, göğüs içinde hava toplanması gibi istenmeyen sonuçlar 
oluşabilir. 
3. İlaçlara Bağlı Sorunlar: 
Bütün ilaçlarda olduğu gibi, anestezi sırasında kullanılan ilaçlar da bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. İlaçlara 
gelişebilecek diğer sorunlar ise şunlardır: 
a) İlaçların istenmeyen yan etkileri  
b) Tansiyon düşüklüğü veya yükselmesi 
c) Nabız azalması veya artması 
d) Kalp ve solunum Durması 
e) Ateş yükselmesi (Malign Hipermi): Çok nadir (1/10.000 oranında) olmakla birlikte anesteziye bağlı önlenemeyen ateş 
yükselmesi gelişebilir ve bu durum, en iyi olanakları olan hastanelerde bile, yüksek oranda ölümcüldür. 
4. Diğer: 
Teknik, ekipman ve kadro yetersizliklerine bağlı oluşabilecek problemler 
Genel anesteziye bağlı ölüm oranını belirlemek güç olmamakla birlikte 1/10.000-1/250.000 olarak kabul edilmektedir. Bütün 
anestezi işlemleri sırasında ya da sonrasında beklenen ya da beklenmeyen yan etkiler veya kalıcı ve geçici problemlerin 
giderilebilmesi için azami önlemler alınmaktadır. 
Uyku Hali: Uygulanacak ilacın miktarına göre gelişebilir. (Hastanın genel durumuna uygun olmak kaydıyla aşırı stres varlığında 
veya cerrahi rahatlık için bizzat anestezist tarafından bilinçli olarak uygulanabilir.) 
Geçici unutkanlık ve sersemlik hali: Kullanılan ilaçları yan etkisi olarak gelişmekle beraber sedasyon uygulanmış hastaların 
ameliyat sonrası dönemde araba kullanmak gibi dikkat gerektiren ve kendisine zarar verebilecek işlerle uğraşmaması, gelecekte 
kendisinin maddi zarara uğratabilecek resmi belgeleri imzalamaması gerekmekte ve önerilmektedir. 
5. Anestezi uygulamaları: 

- Spinal Anestezi: Bel bölgenizde, omurlar arasında bulunan omuriliğin içinde bulunduğu sıvıya, çevreleyen zarlardan 
geçerek ince bir iğne ile lokal anestezik verilerek belden alt kısmında ağrı his duyusu ve hareketin kaldırıldığı anestezi 
uygulamasıdır. 
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- Epidural Anestezi: Sırt veya bel bölgenizde omurlar arasında omuriliği saran zarları ile bu bölgedeki doku arasında epidural 
boşluk olarak bilinen aralığa çok ince bir plastik tüp yerleştirilmesi ve bu tüp içerisinden lokal anestezik verilmesi ile yalnızca 
uygulamaları bölgenin altında ağrının ortadan kaldırıldığı anestezi uygulamasıdır.  
- Bunların dışında anestezistinizin gerekli göreceği özel uygulamalar yapılabilir. Eğer yapılmasına karar verilirse, bu 
uygulamalar size detaylı olarak anlatılacaktır.  
- Sedasyon Uygulaması: Özellikle lokal (bölgesel) anestezi uygulamaları ile yapılacak işlemlerde, hastanın uyanık olması 
göz önüne alınarak, hastanın girişime bağlı oluşabilecek stresini azaltmak için sakinleştirici ilaçlar verilmesi işlemine sedasyon 
denilmektedir. Bu uygulamalar bilimsel ve etik olarak bütün dünyada kabul edilmiş uygulamalardır. Ayrıca bu formu 
imzalamakla siz tüm sorumluluğu almış olmadığınız gibi doktorun sorumluluğu da ortadan kalkmış olmayacaktır. Bu form sizi 
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
- Genel Anestezi: Hasta vücudunu geneline uygulanan anestezi tipi olup uzun süren ameliyatlarda ameliyat tipide göz önüne 
alınarak tercih edilir.  

Girişim salonuna alındığınızda: 
- Kalbinizin durumunu öğrenmek için EKG elektrotları vücudunuza yapıştırılacak, 
- Elinize serum takılacak, 
- Parmağınıza kanın oksijenlenmesini gösteren bir cihaz takılacak, 
- Kolunuza tansiyon aleti takılacak, 
- Burnunuza yüksek miktarda oksijen alabilmenizi sağlayacak bir kanül takılacaktır. 

Bunların dışında doktorunuzun gerekli göreceği özel uygulamalar yapılabilir. Eğer yapılacaksa bu uygulamalar hakkında size 
detaylı bilgi verilecektir. 
Bu işlemler tamamlandıktan sonra elinize takılmış olan serumla genel tıbbi durumunuza uygun olan bir veya birkaç sakinleştirici 
ilaç verilecektir. 
6. Çocuk hastalarda ebeveynlerden ayrılmaya bağlı olarak ağlama ve şiddet davranışları görülebilmektedir. Bu yüzden çocuk 
hastaları sakinleştirmek için, hasta girişim salonuna alınmadan kısa süre önce burundan, ağızdan veya varsa- serumu ile, 
sedasyon konusunda eğitim almış bir kişi tarafından uygulanan dozda sakinleştirici ilaçlar yapılabilir ve bu ilaçlar çocuklarda 
uyku haline sebep olabilir.  
Sedasyon uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek bazı sorunlar, nedenleri ve gelişmemesi için alınabilecek önlemler şunlardır: 

- Solunumla İlgili Olanlar: 
Kusma sonucu mide içeriğinin solunum yoluna kaçması: En önemli ve sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Bunu önlemek için, 
Eğer başka bir sorun yoksa (on iki parmak bağırsağı, yemek borusu darlığı gibi) en az 8 saat öncesinden katı yiyecek ve 6 saat 
öncesinden sıvı içecek alımını kesmeniz gerekmektedir. Acil durumlarda bu süre daha kısa tutulabilir. Bebekler ve çocuklar için 
açlık süreleri 2-6 saat arasında değişmektedir. Bu konuda size doktorunuz tarafından bilgi verilecektir. 
Geçici olarak Solunumun Durması: Verilen ilaç miktarına bağlı olarak hastalarda kısa süreli olarak solunumun durması 
görülebilir. Hastanın işlem süresinde solunum fonksiyonları takip monitörlerde takip edilmekte olup böyle bir durumun geliştiği 
fark edilecek olursa hastanın solunumu sedasyonu veren görevli tarafından çeşitli metotlarla desteklenir.  

- Dolaşımla İlgili Olanlar: 
Toplardamara serum vermek için takılacak özel iğnenin, çok ender olarak karşılaşılan yapısal farklılıklara bağlı olarak yanlışlıkla 
atardamara takılması: Buradan bir ilaç verilirse parmaklardan bazılarını ve kolunuzu kaybetme riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bazı 
ameliyatlarda, tansiyonunuzu daha yakından takip edebilmek için atardamar içine özel iğne uygulanır. Bu durumda bile çok 
nadir de olsa yukarıda belirtilen hasarlar oluşabilir. 
Kalple İlgili Sorunlar: İleri derecede kalp yetmezliği, kalp blokları, kapak hastalıkları, geçirilmiş kalp krizi gibi hastalıklar anestezi 
ve operasyonun neden olacağı riskleri arttırmaktadır. Ayrıca, bazı hastalarda çok nadirde olsa ameliyat esnasında ve 
sonrasında kalp krizi oluşabilmektedir. 

- İlaçlara Bağlı Sorunlar: 
Bütün ilaçlarda olduğu gibi, anestezi sırasında kullanılan ilaçlar da bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. İlaçlara 
gelişebilecek diğer sorunlar ise şunlardır: 

a) İlaçların başka istenmeyen yan etkileri  
b) Tansiyon düşüklüğü veya yükselmesi 
c) Nabız azalması veya artması 
d) Kalp ve solunum durması 
- Diğer: 

Uyku Hali: Uygulanacak ilacın miktarına göre gelişebilir. (Hastanın genel durumuna uygun olmak kaydıyla aşırı stres varlığında 
veya cerrahi rahatlık için bizzat anestezist tarafından bilinçli olarak uygulanabilir.) 
Geçici unutkanlık ve sersemlik hali: Kullanılan ilaçları yan etkisi olarak gelişmekle beraber sedasyon uygulanmış hastaların 
ameliyat sonrası dönemde araba kullanmak gibi dikkat gerektiren ve kendisine zarar verebilecek işlerle uğraşmaması, gelecekte 
kendisinin maddi zarara uğratabilecek resmi belgeleri imzalamaması gerekmekte ve önerilmektedir. 
F. İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ: 
Anestezi uygulamasının süresi Ameliyat süresine bağlı olarak değişebilmektedir. 
G. KULLANILACAK İLACLARIN MUHTEMEL İSTENMEYEN ETKİLERİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Anestezi sırasında yapılacak uygulamaya özel ilaçlar Anestezi hekiminiz tarafından uygulanacaktır. Uygulama öncesinde 
damar yolunuz açılacak ve ameliyat öncesi ilaçlar hekiminizin önerisi doğrultusunda klinik hemşiresi tarafından uygulanacaktır. 
Anestezi sırasında uygulanacak ilaçların çeşidi, dozu ve süresi sizin varsa hastalıklarınız, kullandığınız ilaçlar, kilonuz, yaşınız, 
yapılacak ameliyatın cinsi ve süresine göre değişkenlik gösterecektir. Kullanılacak ilaçlardan dolayı ameliyattan sonra bulantı, 
kusma, baş ağrısı, kas ağrıları oluşabilir. 
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H. HASTANIN İŞLEM ONCESİ VE SONRASI DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR İLE DİKKAT EDİLMEMESİ 
DURUMUNDA YAŞANABİLECEK SORUNLAR 

Anestezi uygulamasının öncesinde ve uygulama sonrasında size hekim ve sağlık görevlilerince bildirilen aç kalma 
talimatlarına uymanız kritik önem taşımaktadır. 

İ. GEREKTİĞİNDE AYNI KONUDA TIBBÎ YARDIMA NASIL ULAŞABİLECEĞİ 
Gerektiğinde kendi doktorunuza çalışma saatlerinde hastanemizden (0232) 464 79 79’dan veya çalışma saatleri dışında ise 
nöbetçi uzman doktorumuza ulaşabilirsiniz 

J. KIŞIYE AIT ÖZEL BILGILER: 
 
 

□ Alternatif tedavi yöntemlerini ve bunların risklerini biliyorum.  
□ Müdahalenin risk ve yan etkilerini biliyorum.  
□ Başarı olasılığını biliyorum.  
□ Tedavi olmadığımda ne 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. 
□ Bu formda yazılanları okuduğuma dair formu imzalıyorum.  
Bu formda yazılanları okuduğuma dair formu imzalıyorum. 

Bilgilendirildim. Okudum anladım kabul ediyorum. (El yazısı ile alttaki satıra aynı ifade hasta tarafından yazılacaktır.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
 

K. İŞLEMİ UYGULAYACAK HEKİMİN ADI, SOYADI, UNVANI VE İMZASI 
Op. Dr /Prof dr : 
İmza   : 
Tarih /saat : …/…  - …/.. 
  

L. HASTANIN ADI, SOYADI VE İMZASI 
Hasta veya velisi 
Adı Soyadı : 
İmza  : 
Telefon No  : 
Tarih /saat : …/…  - …/.. 
 
Tanıklık eden kişi (Akrabası-Sağlık Çalışanı) 
Adı ve Soyadı : 
İmza  : 
Telefon No  : 
Tarih /saat : …/…  - …/.. 
 
M. DİĞER BİLGİLER: 
Yatış Tarihi  : 
Tedavi/Ameliyat Tarihi : 
Kontrol Tarihi  : 

 


