
 

 

HASTANIN  

Adı /Soyadı: ..…………………………...  

Protokol Numarası: ..…………………………...  

Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı ………………………...  

Acil Durumda Onam Almak İçin Ulaşılacak Yasal Temsilcilerinin Adı/Soyadı ve Telefon Numaraları  

1- ..…………………………...  

2- ..…………………………...  

Sorumlu Hekimin Adı/Soyadı: .……………………………...  

 

GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRME (AYDINLATMA):  

Kalbimizin tıpkı bir şehrin elektrik şebekesine benzer bir sistemi olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekte de sağ  
kulakçıkta yer alan ana merkezden (sinüs düğümü ) çıkan uyarılar kulakçıklarla karıncıklar arasında yer alan bir 
ara istasyondan  (atriyoventriküler  düğüm )  kısa  bir  bekleme  ile  geçtikten  sonra yine  özelleşmiş  iletim 
yolları ile karıncıklara yayılır ve böylece ana merkezde üretilen elektriksel uyarı tüm kalp kası hücrelerine 
iletilerek kalbin kasılması sağlanmış olur.  

  

Geçici Kalp Piline Neden Gereksinim Duyulur? Uyarı merkezinin  (sinus düğümü) yeterli hızda uyarı 
oluşturamaması veya iletim yolları üzerinde herhangi bir kesinti olması nedeniyle kalp atışlarının aşırı 
yavaşlaması halinde hastanın normal yaşamını sürdürebilmesi için gerekli kalp atış hızını sağlamak üzere vücuda 
yerleştirilen kalp pillerine gereksinim duyulur.  
 

Geçici Kalp Pili Takılması İşlemi Nasıl Yapılır? İşlem genelde lokal anestezi ile; boyunda, göğüste veya 

kasıkta kalbe giden büyük toplar damarların içinden elektrod denilen ince tellerin kalbin içine yerleştirilmesi 

ve bunun vücut dışındaki bir jeneratöre bağlanması şeklinde yapılır. Bu işlem yatak başında yapılabileceği gibi 

skopi (Röntgen cihazı) altında da yapılabilir. İşlem genelde 20-30 dakika sürer. Geçici pil gereksinimi ortadan 

kalktığında, kalbin içine yerleştirilen tel dışarı çıkarılır. 

 

Geçici Kalp Pili Takılması İle İlişkili İstenmeyen Olaylar Söz Konusu Olabilir Mi, İşlemin Riski Nedir? 
Geçici kalp pili uygulaması küçük ölçekli  bir  cerrahi  işlemdir.  Dolayısıyla  uygulamada  bazı  komplikasyon  

dediğimiz istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Geçici pil takılmasına bağlı olarak damarda yırtılma, anevrizma 

(genişleme), atar ve toplar damar arası fistül tabir edilen açıklıkların oluşumu, kanama, hematom (damardan 

sızan kanın yaptığı şişlik) gibi istenmeyen olaylar meydana gelebilir. Bunun dışında, boyun damarından 

girişim yapılan hastalarda, akciğerin zedelenmesine bağlı akciğer zarında mayi veya hava birikmesi ve buna 

bağlı nefes darlığı gelişebilir. Bu durumda akciğere iğne ile girilerek veya tüp yerleştirilerek tedavi gerekebilir. 

Çok nadiren de olsa damar içinde pıhtı oluşumu ve bu pıhtının hayati organlara gitmesi görülebilir. Yine kalp 

duvarında delinme ve buna bağlı olarak kalp zarında sıvı birikmesi olabilir. Bu durum nadiren hayatı tehdit 

edici olabilir. Bu durumlarda, bu tür hastalara kalp cerrahisi tarafından müdahale yapılması gerekebilir.  

Tıbbi durumumun tanı ve tedavisi ile ilgili yapılacak girişim/tıbbi-cerrahi tedavi konusunda bilgi aldım. Bu 

formda tanımlananlar dışında herhangi bir ilave girişimin, yalnızca sağlığıma yönelik ciddi zararların 

önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için uygulanabileceğini anlıyor ve kabul ediyorum. Oluşabilecek 

komplikasyonlar ve olası riskleri konusunda bilgilendirildim. 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. 
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Doktorum tarafından bana anlatılan ve yukarda da yazılı olan bütün bu sakıncaları, riskleri ve yan etkileri 
OKUDUM, anlamadıklarımı SORDUM ANLADIM, istemediğim takdirde tedavi/girişime rıza vermek 
zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi, tüm riskleri ve komplikasyonları 
BİLEREK, kendi rızamla sağlığım için tıbbi işlemin yapılmasının daha iyi olacağına KARAR ve ONAY 
VERDİM.  

 
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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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


