
 
 

 
 

 
HASTA ADI SOYADI UYGULAMA ALANI  

REÇETE  KONTROLÜ 
KALÇA OMUZ UYLUK DĠĞER 

SAĞ SOL SAĞ SOL SAĞ SOL SAĞ SOL VAR YOK 

          

 

Sayın Hasta / Sayın Veli; Bu form sizi bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bilgilendirme sonunda tamamen 

özgür iradenizle işlemi yaptırma veya reddetme hakkına sahipsiniz. 

Bazı ilaçlar sadece kas içi veya cilt altına verilmek için hazırlanmıştır, başka yoldan verilemez. İlacın bu yollardan 

uygulanması kısa sürede ve etkili olmasını sağlar. 

Damar Ġçi -Ġntravenöz-Enjeksiyon ĠĢlemi Nedir Ve Neden Yapılır? İlaçların damar içinden hastaya verilmesi 

işlemidir. Bazı ilaçların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yapılır. Bazı ilaçlar ise sadece damardan verilir. 

Damar Ġçi -Ġntravenöz-Enjeksiyon Kim Tarafından, Nerede Ve Nasıl Yapılır, Tahmini Süresi Nedir?Bu 

işlem yetkili sağlık çalışanı (hemşire, sağlık memuru, ATT VB.) tarafından acil servis içinde yapılacaktır.  

İşlem süresi, yapılacak ilacın özelliğine göre 1 –3 dakika sürer. 

 Damar Ġçi -Ġntravenöz- Enjeksiyon ĠĢlemi Ģu Ģekilde yapılır 

Öncelikle, zerk edilecek ilacın verilmesine engel durumlar (örneğin diyaliz fistülleri, kolda ödem, verilecek ilaca 

karşı daha önce alerji gelişimi gibi) sorgulanır. Eğer sorgulanmadı ise bu durumu doktor ya da hemşirenize 

bildiriniz. Enjeksiyon yapılacak uygun damar belirlenir, üst kısmından turnike bağlanarak damarın belirginleşmesi 

sağlanır. Damara girilecek bölge alkolle temizlenir. İğne veya branül ile damara girilir, işlem enjektörle 

yapılıyorsa damarın içinde olup olunmadığı çok az miktarda kan çekilerek kontrol edilir. Turnike açılır ve ilaç 

damara verilir. İğne veya branül damardan çıkarılır, kanama duruncaya kadar üzerine pamukla bastırılır. 

Damar Ġçi -Ġntravenöz-Enjeksiyon ĠĢlemin Beklenen Faydaları Nelerdir? Bu şekilde uygulanan ilaçlar 

buradan dolaşım sistemine geçerek, şikâyetlerinizin düzelmesini sağlayacaktır. 

Damar Ġçi -Ġntravenöz-Enjeksiyon ĠĢlemine Bağlı GeliĢebilecek Ġstenmeyen Etkiler Nelerdir?1. İğne girerken 

ve işlemden sonra ağrı 2. İşlem yapılan yerde morarma 

Damar Ġçi -Ġntravenöz-Enjeksiyon ĠĢlemin Riskleri Nelerdir? 
İğnenin damar dışına çıkması,  ilacın deri altında ve damar etrafındaki yapılarda birikmesi.  İğne yeri etrafında kan 

toplanması.  Mikrop kapma sonucu damar boyunca ağrı, kızarıklık, şişlik gelişmesi. Damarın iltihabı veya içinde 

pıhtı gelişmesi. İğnenin atardamara girmesi.  Damar içine hava girmesi ve hava tıkacı oluşturması. Yapılan ilaca 

karşı alerji veya alerjik şok gelişmesi. Yukarıda bahsedilen tüm risklere rağmen, doktorunuz bu girişimin 

sizin/hastanızın yararınıza olacağını bu yüzden girişimin yapılması gerektiği düşünmektedir. 

Damar Ġçi -Ġntravenöz-Enjeksiyon ĠĢlemin Yapılmaması Durumunda GeliĢebilecek Ġstenmeyen Durumlar 

Nelerdir? İlacın uygulanmaması durumunda tedaviniz yarım kalabilir, bu sizin/hastanızın mevcut durumunu 

ağırlaştırabilir, hayati tehlikeye yol açabilir. 

Damar Ġçi -Ġntravenöz- Enjeksiyon ĠĢlemin Alternatifleri Var mıdır? 

İlaçların damardan verilişi, diğer yöntemlere göre daha hızlı etki başlangıcı sağlar. Bazı ilaçlar sadece damar 

içinden verilebilir. Sadece damar içinden verilebilen ilaçlar için bu işlemin bir alternatifi yoktur. Ancak birçok 

ilacın damar içi enjeksiyon yerine ağızdan veya kas içi enjeksiyon şeklinde alınması da mümkündür. Doktorunuza 

bu ilacın başka bir yolla verilip verilemeyeceğini sorabilirsiniz 

Kas için enjeksiyon; Kolun üst dış kısmına, kalçanın üst dış kısmı, uyluğun üst ön kısmı. 

Cilt altı enjeksiyon; Sırtta kürek kemiği üstü, uyluğun dış yan kısmı, dirsekte 4-5 parmak yukarı deltoid kasın 

(Omuz) alt bölgesi, karında göbek çevresi. 

Bu uygulamalarla; Aşılar, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, bazı antibiyotikler, vitaminler vb. (IM), bazı hormon 

ilaçları, insülinler, kan sulandırıcılar vb. (SC) yapılan ilaçlara örneklerdir. 

Bu işlemlerin tüm basamakları doğru yapılmasına rağmen, bazı yapısal ve bünyesel farklılıkların da etkisiyle 

aşağıdaki yan etkiler görülebilir. 

Enjeksiyon ĠĢlemi Nedir? Bazı ilaçların daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İlaçların veriliş yöntemine 

uygun olarak hastaya verilmesidir.  

Enjeksiyon ĠĢlemi Nasıl Uygulanır? Öncelikle zerk edilecek ilacın verilmesine engel durumlar (örneğin kan 

sulandırıcı ilaç kullanımı verilecek ilaca karşı daha önce alerji gelişimi gibi) varise bu durumu doktor yada 

hemşirenize bildiriniz. Enjeksiyon yapılacak bölge alkol ile temizlenir, ilaç enjektöre çekilir ve iğne cilde 
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batırılarak kasa ulaşılır. Enjektöre aspirasyon yapılarak kan gelip gelmediğine bakılır, ilaç kas içine zerk edilir, 

sonrasında iğne geri çekilir.  
Enjeksiyon ĠĢleminin Riskleri ve Komplikasyonları: Aşağıda anlatılanlar bu işlemde görülebilecek olası riskler, 

komplikasyonlardır. İğne girerken ve işlemden sonra geçici ağrı oluşabilir. İğne kırılabilir. İğne yapılan yerde enfeksiyon 

oluşup (mikrop kapabilir), sonrasında apse veya kemik zarı iltihabı gelişebilir. Bu enfeksiyonun düzeltilmesi için bir cerrahi 

girişim gerekebilir. Enjeksiyon yerinden geçici kanama olabilir. Sinir yaralanması, buna bağlı kalıcı yada geçici bacak 

güçsüzlüğü, uyuşukluğu ve ağrı ortaya çıkabilir. Deride geçici renk değişikliği (morarma gibi)olabilir. Alerjik reaksiyonlar, 

şok, senkop veya ölüm görülebilir.  

Enjeksiyon ĠĢleminin Alternatif Tedavileri: Bazı ilaçlar kas içine yada cilt altına verilebilir. Sadece kas içine ya da cilt 

altına verilebilen ilaçlar için bu işlemin bir alternatifi yoktur. Ancak birçok ilacın kas içi enjeksiyon yerine ağızdan ya da 

damar içi enjeksiyon şeklinde alınması mümkün olabilir. Doktorunuza bu ilacın başka bir yolla verilip verilemeyeceğini 

sorabilirsiniz. 

 Enjeksiyon ĠĢlemi Uygulanmazsa Neler GeliĢir: İlacın uygulanmaması durumunda tedaviniz yarım kalabilir, bu 

sizin/hastanızın mevcut durumunu ağırlaştırabilir, hayati tehlikeye yol açabilir. 

Enjeksiyon ĠĢlemi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir? Enjeksiyon yapılan yeri ovalamayınız. 

Enjeksiyon yerinde kızarıklık, ağrı, şişkinlik vb. durumlar gelişirse hekiminize başvurunuz  

ĠĢlemin Tahmini Süresi:Yaklaşık1-2dakikadır. 

ĠĢlemden Beklenen Faydalar: Doktorunuzun hastalığınızın tedavisi ile ilgili olarak sizin için uygun gördüğü ilaçları 

kullanmanız, iyileşmenize katkıda bulunacaktır. 

Reçeteyi yazan kendi hekiminden; Kullanılacak Ġlaçların Önemli Özellikleri: Hastanede bulunduğum süre içerisinde 

tanı ve tedavi için kullanılacak ilaçlarla ilgili önemli özellikler (ne için kullanıldığı, faydaları, yan etkileri, nasıl 

kullanılacağı) konusunda bilgi aldım. Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Gerektiğinde aynı 

konuda tıbbi yardıma (Kendi hekimine, farklı bir hekime, tedavi gördüğü kliniğe ve acil durumlarda da 112’ye) nasıl 

ulaşacağım konusunda bilgi aldım. 

Bize UlaĢabileceğiniz Telefon Numaraları: Hastane Tel:. 0252 613 35 48-49-50 

Reçetede veriliĢ yolu belirtilmeyen ilaçlar ancak acilde görevli olan hekimden onay alınarak uygulama yapılacaktır. 
(Lütfen bir sonraki uygulama için reçeteyi yazan doktorunuza veriliş yolunu yazdırınız.)(Yapılacak müdahaleyi ve yapacak 

sağlık personelini biliyorum, bana anlatılanları tümüyle anladım, tüm sorularıma yanıt verildi, yapılacak müdahaleden 

istediğim zaman vazgeçme hakkına sahip olduğumu biliyorum, bana yapılacak müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum. 

Aksini yazılı olarak bildirmediğim takdirde bu belge reçetemde yazan tedavi süresince hastanenize yapacağım enjeksiyon 

başvurularında da geçerli olacağını kabul ediyorum.Bu rıza belgesinden bir nüsha tarafıma 

verildi.)........................................................................................................................................................................(Bu bölüme 

hasta/yakını tarafından kendi el yazısı ile “OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM” yazılacaktır 

 

Not: Hasta 18 yaĢından küçük, bilinci kapalı, yapılacak iĢlemi anlayabilecek durumda değil ya da imza yetkisi yoksa 

onay vekili tarafından verilir. 

Yukarıda yazan bilgileri okudum, anladım. 
 

     Kabul Ediyorum                        Kabul Etmiyorum    

 

HASTANIN    ADI-SOYADI:                                          VASĠ/YAKINI ADI-SOYADI:                                                       

TARĠH/Saat:                                                                     TARĠH/Saat:                                                                                         

ĠMZA:                                                                                ĠMZA: 
 

                ÇEVĠRMEN  

       ADI-SOYADI-ĠMZA:                                                              

 

KAS ĠÇĠ(IM), CĠLTALTI(SC) 

ENJ.UYGULAYAN SAĞ.PER. 

 ADI-SOYADI-ĠMZA 

 

 

DAMAR YOLU (IV) AÇAN 

ADI-SOYADI-ĠMZA                                                              

 

 

 

 

IV.ĠLAÇ UYGULAYAN  

 SAĞ.PER. ADI-SOYADI-ĠMZA                                                              

TARĠH/Saat: TARĠH/Saat: 

 

TARĠH/Saat: TARĠH/Saat: 
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HAZIRLAYAN             KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   

 

 

Tel:.0252

