
 

 

 
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                           CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                       YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                   PROTOKOL NO:  
 

İşlem Kim Tarafından Yapılacak?  

Tedaviniz fibrinolitik tedavi konusunda deneyimli bir hekim veya hemşire tarafından uygulanacaktır. Doktorunuz 

sağlığınız hakkında sorular soracak ve muayenenizi yapacaktır. EKG’niz çekilecek ve kan bulgularınızı 

değerlendirmek amacıyla kan örnekleri alınacaktır. Kalp ritminizi devamlı gösteren monitörlere bağlanacaksınız ve 

almanız gereken diğer ilaçlar ağızdan veya damar yolundan uygulanacak.  

Bu tedavi yöntemini uygulamak amacıyla sizin kolunuzda ikinci bir damar yolu açılabilir. 
 

İşlemin Beklenen Faydaları Nelerdir?  

Fibrinolitik tedavi kısa zaman içinde verilerek pıhtının erimesi sağlanabilirse, kalpte oluşacak yara (infarktüs) alanı 

küçük olur ve kalp işlevleri bozulmadan kalır veya çok az etkilenir.  

Erken zamanda uygulanan bu tedavi yöntemi ile kalp krizi geçiren hastaların yaşam süreleri uzatılabilmektedir. 

Ayrıca ilaçla yapılan bu işlem sonucunda, göğüs ağrınızda veya hastaneye başvuru şikâyetlerinizde azalma, ciddi 

kalp ritim bozukluklarının ve kalp durmasının önlenmesi beklenmektedir. Kalp damarlarının açılması daha iyi 

çalışmasına neden olacaktır. 
 

İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar 

 Kalp damarında oluşan pıhtının erimesi sağlanamadığı için kalpte oluşacak yara (infarktüs) alanı büyük olur ve 

kalp işlevleri bozulabilir.   

 Hastanın yaşam süresi kısabilir. 

 Göğüs ağrısı ve hastaneye başvuru şikâyetlerinde azalma olmaz, hatta artış gözlenebilir. 

 Kalp durması gelişebilir. 

 Ciddi kalp ritim bozuklukları oluşabilir. 

 

Alternatif Yöntemler Nelerdir?  

Başlıca alternatif tedavi yöntemi, kalp anjiyografisi yaparak damarın mekanik olarak balonla açılmasıdır. Bu işlemi 

uygulamak zaman alabilmektedir. Zaman kaybı tedavinin başarısını etkiler. Bu nedenle doktorunuz alternatif tedavi 

seçeneklerini de göz önünde bulundurarak en uygun tedavi yöntemini size açıklayacaktır.   

 

İlaca Bağlı Oluşabilecek Riskler Nelerdir ?  

Fibrinolitik tedaviye bağlı gelişebilen başlıca riskler ölüm, inme (felç), kanama ve allerjik reaksiyonlardır.  

En ciddi risk tedavi sırasında veya sonrasında beyin kanamasına bağlı olarak hastanın felç geçirmesi (inme) veya bu 

kanamaya bağlı ölümdür. Bu risk er yüzde birin altındadır. İnme riski hastanın yaşına, özelliklerine, mevcut diğer 

hastalıklarına (tansiyon yüksekliği, daha önce inme geçirmiş olma vb) bağlı değişebilir.  

Kullanılan ilaç kuvvetli bir pıhtı eritici olduğundan hastada kanamalar oluşabilir. Hafif miktarda ciltte ve iğne giriş 

yerlerinde kanamalar sıktır. Ciddi, kan verilmesini gerektirecek kanamalar daha nadirdir. Ciddi kanamalar mide 

veya idrar yolundan veya başka bölgelerden olabilir. 
 

İşlemin Tahmini Süresi?  

Bu tedavi yönteminin uygulanması oldukça basittir. Kullanılacak ilaç açılan damar yolundan, belirlenen ilaca bağlı 

olarak belirli sürelerde verilecektir. 

 

İşlemin Tahmini Süresi:……………………………….. 
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Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri 

 Damar çeperine yapışan trombusları eritirir. 

 Enzim yapısındadırlar. 

 Pıhtılaşma sonucu oluşan fibrini fibrinoliz ile (tromboliz ile) kimyasal olarak parçalar. 

 

Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri 
 Stresi azaltmak 

 Fazla kiloları vermek 

 Düzenli spor yapmak 

 Sigarayı bırakmak 

 Göğüs ağrısını tetikleyebilecek çok soğuk havalarda ve yemeklerden sonra (tok karnına) ağır işlerden  kaçınmak. 

 

Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi yardıma Nasıl Ulaşabileceği  

 En yakın hastaneye müracaat ederek. 

 

Bu tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin oluşabileceği, bu 

tedavi yerine uygulanabilecek başka bir tıbbi yöntemin bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim. 
 

 

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

veriyorum” yazınız. 

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

 

 

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: 

 

 

 

 

  HAZIRLAYAN      KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
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