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           “Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.  
									ELEKTRONİK	NÜSHA.	BASILMIŞ	HALİ	KONTROLSUZ	KOPYADIR.	 	

           Hastanın Adı Soyadı: ……………………………… 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İŞLEMİ RİSKLERİ; 

 
1.   X-Işınının fetüse olan zararlı etkileri nedeniyle HAMİLE olan bayanlar bu tetkike GİREMEZ. 

2.   Tetkik sırasında kullanılan iyotlu kontrast maddeye bağlı olarak ALERJİK REAKSİYON gelişebilir. Bu 

sıklıkla hafif (kaşıntı, döküntü,titreme, bulantı, kusma gibi) veya da az sıklıkla  şiddetli (hipotansiyon, 

nefes darlığı, şok, organ yetmezliği, gibi) olabilir. Bu durumlar erken veya geç (saatler sonra) gelişebilir. 

Erken reaksiyonlarda ani müdahale yapılabilir, ancak nadiren de olsa uygun müdahaleye rağmen reaksiyon 

durdurulamayabilir. 

3.  Alerjik reaksiyonun belirlenmesi için bir test mevcut değildir. Allerjik reaksiyon öngörülebilir bir durum  

      değildir. Önceden yapılan kontrastlı tetkiklerde allerjisi gelişmemiş olması allerji gelişmeyeceğinin garantisi  

      değildir. Kontrast verilmesi gereken tetkiklerde gelişebilecek allerjik reaksiyondan radyolog sorumlu değildir.  

      Sadece ölümcül olabilen alerjik reaksiyon değil, kontrast madde prospektüsünde belirtilen diğer olası yan 

                   etkiler ve komplikasyonlar da  öngörülemez. (Lütfen prospektüsü inceleyiniz). Kontrast madde tetkikin  

                   tanısal olabilmesi açısından gereklidir. Kontrast madde verilmediği durumlarda değerlendirmenin  

                   suboptimal olacağı bilinmelidir.  Bu açıklamalarla kontrast madde ile ilişkili gelişebilecek öngörülemez  

                   komplikasyonlardan radyoloğu sorumlu tutamayacağımı okudum anladım. 

4.   Bilinen  alerjik  hastalığı  (bronşiyal  astım, ilaç alerjisi, gıda  alerjisi, polen  alejisi)  olanların  ve  daha 

      önce contrast maddeye  karşı  alerjisi  gelişenlerin  tomografi  teknisyeni  veya  bölüm  hemşiresine  bu 

      durumu bildirmeleri gerekmektedir. Bu durumlarda tetkik öncesinde   ilaç (antihistaminik ve kortizon) 

       kullanılarak tetkik yapılır. Ancak yapılan premedikasyona rağmen alerjik reaksiyonun gelişmeyeceği garanti 

       edilemez. 

5.   Kontrast  madde  açılan  damar  yolundan  otomatik  enjektör  ile  enjekte  edilir.  Damar  yolunun  çalışıp 

çalışmadığı serum fizyolojik ile test edilir. Ancak nadiren de olsa, pompa ile yüksek hızda verilen kontrast 

madde damar duvarlarını zayıflığına bağlı olarak, damar duvarında yırtılmalara neden olabilmekte, sonuç 

olarak kontrast madde damar dışına yani doku içine enjekte olarak dokuda şişme ve sişmeye bağlı ağrıya 

sebep olabilmektedir. 

(VARSA)> Hastaya özel riskler 
yazınız:………………………………………………………………………………………………………… 

 
Önerilen işlem konusunda aydınlatıldığınızı, işlemi kabul edip etmediğinizi yazarak belirtiniz.  

‘Okudum,anladım, istişare ettim’ yazarak imzalayınız. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
İşbu Form yukarıdaki ve aşağıdaki boşluklar doldurulduktan sonra imzalanmıştır. 
 Adı-Soyadı Tarih-Saat İmza 

Hasta  / Hasta Yakını 
   

Doktor/Teknisyen 
   

Tanıklık eden    

Notlar:1. Hasta 18 yaşından küçük, bilinci kapalı, yapılacak işlemi anlayabilecek durumda değil ya da imza yetkisi yoksa  
onay vekili tarafından verilir. 


