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Elektriksel Kardiyoversiyon İşlemi Ve Beklenen Faydaları  

Nabızda hızlanma ile birlikte kalp ritminin (düzenli atım) bozulduğu durumlarda, ritmi normale döndürmek için 

kalbe elektriksel şok verilmesi işlemidir. 

Ritm bozukluğu yaşamsal bulgularda, dolaşımda ve organ fonksiyonlarında bozulmaya yol açıyorsa; baş dönmesi, 

tansiyon düşüklüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, oksijen yetersizliği ve kalp yetmezliğine yol 

açıyorsa ritmi hemen elektrik şokuyla normale çevirmek için ve yukarıda sayılan belirtiler yoksa, ancak ilaçlarla 

ritm düzelmiyorsa, ilaç kullanıldıktan sonrasında elektrik şoku uygulanabilir.  
 

Elektriksel Kardiyoversiyon İşlemi Nasıl Uygulanır? 

 Hastanın yaşamsal bulguları monitöre bağlı olarak izlenir, damar yolu açılır ve oksijen desteği sağlanır. 

 Hastanın işlemi hatırlamaması ve ağrı duymaması için genellikle hastaya uyutucu ve ağrı kesici ilaçlar verilir.    

Hasta sıklıkla sonradan yapılan işlemi hatırlamaz ve ağrı duymaz. 

 Şok verici cihazın iki kaşığı; yüzeylerine jel sürülerek göğse yerleştirilir. 

 Kaşıklar üzerine yeterli miktarda basınç uygulanır, sonra elektrik şoku verilir. 

 Ritm bozukluğu düzelmiyorsa, gerekiyorsa enerji düzeyi artırılarak tekrar şok verilir. 

 İşlem sonrası hayati bulguların takibe devam edilir, uyutucu ilaçların etkisi geçene kadar oksijen desteğine 

devam edilir. 
 

Elektriksel Kardiyoversiyon İşlemi ‘nin Riskleri, Komplikasyonları 

Aşağıda anlatılanlar bu işlemde görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır. 

 İşlem öncesi uygulanacak ilaçlara karşı alerji gelişebilir. 

 Şok verilen göğüs duvarı bölgesinde çeşitli derecelerde yanık oluşabilir. 

 Kalp kasılma fonksiyonları uzun zamandır ritm bozukluğu varsa, ritm bozukluğu hemen düzelmeyebilir. 

 İşlem sonrasında farklı tipte ritm bozuklukları gelişebilir, hayatı tehdit eden kalp ritmlerine dönüşebilir, kalp 

atımı durabilir, bu durum hastanızın ölümüne yol açabilir.  

 Kalp dokusu hasarlanabilir Akciğere, beyine veya diğer organlara pıhtı atabilir. Bu durum sizde/hastanızda kalıcı 

felce veya nefes darlığında artışa yol açabilir.  

 Kalp pili varsa zarar görebilir. 
 

Elektriksel Kardiyoversiyon İşlemi‘nin Alternatif Tedavileri  

Ritm bozukluğu ve nabızda hızlanma baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, oksijen 

yetersizliği ve kalp yetmezliğine yol açıyorsa ritmi normale çevirerek öncelikli olarak elektrik şoku uygulamaktan 

başka bir alternatif yoktur. Bu belirtiler yoksa ilaçla tedavi mümkün olabilir ancak ritim ilaçla da düzelmiyorsa 

elektrik şoku verilir. 
 

Elektriksel Kardiyoversiyon İşlemi Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar 

Ritm bozukluğu ilerleyerek hayatı tehdit eder hale gelebilir, kalp atımı durabilir,bu durum hastanızın ölümüne yol 

açabilir. Kalbin pompa fonksiyonu bozulur, dolaşım ve solunum kötüleşir, suni solunum yapılması gerekebilir. 

Tansiyon düşüklüğü sonucu organlara yeterli kan gitmemesi sonucu hasta şoka girebilir. 
 

Elektriksel Kardiyoversiyon İşlemi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir? 

Kardiyoversiyon  sonrasında nefes darlığında artma, çarpıntı, göğüs ağrısı, vücudunuzun herhangi bir yerinde 

tutamazlık ya da konuşma bozukluğu gelişmesi durumunda sizin/hastanızın hemen bir sağlık kuruluşuna başvurması 

gerekmektedir. 
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Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri:…………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri 

Doktorunuzun önerdiği şekilde kontrollere gelinmesine özen gösterilmelidir. 

Taburculuğunuzda reçete edilmiş ilaçlarınız var ise belirtildiği zaman ve miktarda düzenli kullanmaya dikkat 

edilmelidir. Kendinizi zorlayacak ağır işlerden kaçınılmalıdır. 

 

Gerektiğinde Aynı Konuda  Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği:  

Hastanemiz Santral telefon No: 0252 613 35 48-49-50 

Dahili Numara, Santralden tedavi olduğunuz bölümün dahili numarasını bağlatabilirsiniz. 

Tedavinizi gerçekleştiren hekime müracaat ederek tıbbi yardım alabilirsiniz. 

 

İşlemin Tahmini Süresi:…………………………… 
 

Lütfen kendi el yazınızla “hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay veriyorum” 

yazınız. 
 

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

 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                   ÇEVİRMENİN 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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