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Sayın hasta Sayın Veli/Vasi 

Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayın! 

Bu işlem kalp rahatsızlıklarının tanısında çok değerli bir yöntemdir. Hekim size işlemden önce işlemin yapılış şekli, 

riskleri ile ilgili bilgi verecektir. Bunun sonunda serbest iradeniz ile ilgili bilgi verecektir. Bunun sonunda serbest 

iradeniz ile işlemin yapılıp yapılmayacağına karar vereceksiniz ve bu belge hekim ile yapacağınız görüşmeye 

yardımcı olacaktır.  
 

Egzersiz Stres Testi Nedir, Neden Bu İşleme Gereksinim Duyulur? 

Egzersiz stres testi, fiziksel aktiviteye karşı kalbinizin performansının kaydıdır. 

Göğüs ağrısının nedenini araştırma, kalp ritm bozukluklarını değerlendirme ve kapak hastalığınız varsa ameliyat 

zamanını belirleme gibi birçok alanda kullanılan faydalı bir testtir. 

Siz bir koşu bandı üzerinde önce yavaş, daha sonra giderek artan eğim ve hızda yürürken kalp ritminiz ve kan 

basıncınız takip edilecektir. 

Egzersiz sırasında kalp hızı arttırılarak, kalbin iş yükü ve oksijen ihtiyacını karşılayamaz. Test sırasında koroner 

damar darlığı, takip edilen kalp elektrokardiyogram ritmi, kan basıncı ve şikayetlerinizde değişikliğe neden olarak 

tespit edilir.  

Bu test göğüs ağrınızın, bazı durumlarda çarpıntınızın nedeninin tespit edilmesi ve tedavinin yönlendirilmesi için 

çok önemlidir. 
 

Girişimin Yapılmaması Durumunda Neler Olabilir? 

Egzersiz stres testi, mevcut riskleri yanında yaygın ve güvenle kullanılan bir testtir ve kalp hastalıklarının tanısı ve 

takibinde çok önemli yer tutmaktadır. 

Yapılamaması durumunda, hastanın hastalığıyla ilgili yeterli bilgi edinilemeyeceğinden, gerekli olabilecek girişim 

ve tedavilerin planlanması sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilemeyebilecektir.  
 

İşlemin Alternatifi; Myokart Perfüzyon Sintigrafisi’dir. 
 

Egzersiz Stres Testi Nasıl Yapılır? 

İşlem 15-20 dakika kadar sürer. 

Teste başlamadan önce göğsünüze, kalp atışlarınızı görüntülemeye yarayan elektrotlar yapıştırılır.  

Bu elektrotlar sayesinde kalp ritminiz bir kablo yardımı ile monitöre iletilir. 

Aralıklarla kan basıncınız ( tansiyon ) ölçülerek kayıt alınır. 

Test başlangıç değerlendirme yapıldıktan sonra başlatılır. Testin başlaması ile yürüyüş bandı hareket etmeye başlar, 

3 dakikada  bir hem hız hem de  eğim arttırılarak teste devam edilir. 

Siz devam edemeyeceğinizi söylediğinizde ya da doktorunuz test sonlandırma kriterleri ortaya çıktığında testi 

sonlandırır. Kısa bir dinleme dönemi kayıt alınmaya devam edilir. Test sonucu aynı gün içinde size teslim edilir. 

Test sonrası günlük yaşamınıza dönebilirsiniz. 
 

Ortaya Çıkabilecek Yan Etkiler:  

Egzersiz stres testi sırasında veya hemen sonrasında, nadir olmakla birlikte, işlemle ilgili sorun ve istenmeyen 

olaylarla (komplikasyonlarla) karşılaşılabilmektedir.  

Test sırasında kalp hızınızda yükselme beklenmektedir. Bu artış aşırı miktarda olabilir veya kalp ritminiz 

bozulabilir. Çok nadir olmakla birlikte kalpte hayatı tehdit edecek ritm bozuklukları, kalp krizi geçirme ve ani kalp 

durması gelişebilmektedir. Tüm bu komplikasyonlara yönelik müdahale için gerekli ekip, teçhizat hastanemizde 

bulunmaktadır. İşlem sırasında kan basıncı aşırı yükselebilir veya düşebilir. Keza işlem sonrası kendinizi kötü, aşırı 

yorgun hissedebilirsiniz. Sayılan bu tür komplikasyonların çoğunun tedavi ile telafi edilmesi imkanı vardır. Hastaya 

ilaçlarını (özellikle kalp ve tansiyon ilaçlarını) düzenli olarak kullanması ve zamanında kontrolü için polikliniğe 

gelmesi önerildi. 
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Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması: 

Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi 

olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi 

edindim. 

Tedavi/girişim’den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım 

Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılabileceği 

açıklandı. 

Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı 

Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi 

durdurabileceğimi biliyorum. 

 

İşlemin Tahmini Süresi: 15-20 dakika 

Lütfen kendi el yazınızla’’ 2 sayfadan oluşan bu onamı okudum, anladım ve kabul ediyorum’’ yazınız ve 

imzalayınız. 
 

…...................................................................................................................................................................................... 

   

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                          ÇEVİRMEN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                   TARİH/Saat:                                                                         

İMZA:                                                                                              İMZA:        

 

 

 

VASİ / YAKINI ADI-SOYADI:                                                    TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                   TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                               İMZA: 

 

 

 

 

Ben “Rıza Belgesi” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde 

aktardım. 

 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
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