
 

 

 
HASTA ADI/SOYADI:                CİNSİYET          : 

DOĞUM TARİHİ:                                        YATIŞ TARİHİ  : 

TANI:                                                                                                      PROTOKOL NO:   

 
Genel Bilgi:  
Santral venöz kateterizasyon; kalbe direkt katılan bir vene, çeşitli özelliklerde katater yerleştirilmesi 

işlemidir.Uygulanacak olan santral ven/ kalıcı santral ven katateri ( Port katater) yerleştirilmesi işlemi bilimsel ve 

etik olarak bütün dünyada da kabul edilmiş bir uygulamadır. Size işlem öncesinde kalp atımlarınız ve oksijen 

düzeyinizi ölçen ve acı vermeyen aletler yerleştirilecektir. Port için damar yolu açılacak sedasyon yapılacak ve 

maske ile oksijen verilecektir. İşlem sağ / sol boyundan, sağ / sol köprücük kemiğinizin altından veya kasık 

bölgesinden lokal anestezi ile yapılacaktır. Bu bölge uyuşturulacaktır. Buradaki damarlarınız elinizin üzerindeki 

ya da kolunuzun içindeki damarlarınızdan farkı, biraz daha büyük ve kalbe yakın olmasıdır.  

 

Santral Venöz Kateterizasyon İçin Temel Endikasyonlar:  

 Santral venöz basınç ölçümü  

 Uzun süreli tedavi; haftalar, aylar veya yıllar  

 Yüksek konsantrasyonlu sıvı ve ilaçların verilmesi  

 Total parenteral beslenme  

 İrritan ilaçlarla kemoterapi  

 Yüksek konstrasyonlu antibiyotik solüsyonları  

 Tekrarlayan kan ve kan ürünleri kullanımı  

 Hemodiyaliz, plazmaferez  

 Tekrarlayan venotomiler  

 Daha önceki yoğun tedavi, cerrahi ve doku hasarına bağlı  

 Periferal venöz yolların yokluğu  

 

İşleme Ait Komplikasyonlar ve Alınacak Önlemler;  
Damarların Bulunamaması: Böyle bir durumda başka bir damar bölgesi denenecektir. 

 

Arteryel Ponksiyon ( Atardamara girilmesi): Derhal damardan çıkılarak kanama durdurulduktan sonra tekrar 

damar yolu aranacaktır.  

 

Pnömotoraks ( Akciğere girilmesi): İşlem yapılırken çok derin nefes alınmayacak ve ani hareket edilmemesi 

gerekmektedir. Ancak yine bu problem geliştiyse akciğerdeki havayı çıkarmak amacı ile göğüs kafesinize bir alet 

yerleştirilecek ve yaklaşık 1 hafta takip edileceksiniz. Havanın tamamen çıktığı kesinleştikten sonra bu alet 

göğüs kafesinizden çıkartılacaktır.  

 

Sinir Hasarı: Geçici olarak o bölgeden geçen sinirlerin hasarlanmasına bağlı olarak, uygulama yerinin bölgense 

göre göz kapağında düşme, ses kısıklığı, el yada kollarda uyuşma karıncalanma olabilir.  

 

Hava Embolisi: Çok nadir görülen fakat oldukça tehlikeli ölüme sebep olabilen bir problemdir. Kataterin 

yerleştirilmesi sırasında veya sonrasında gelişebilir. Tedavisi için yoğun bakımda takip ve tedavi yapmak gerekir.  
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Ritim Bozuklukları: Kataterin ucunun kalbe girmesi sonucu gelişir ve daha sonra tedavimiz sırasında pozisyon 

değişikliğine bağlı olarak gelişebilir. Tedavisi o an yapılabildiği gibi kalp yırtılmasına neden olarak açık kalp 

cerrahisi de gerekebilir.  

 

Katater Embolisi: Kataterimizin kopması sonucu gelişebilir. Açık kalp cerrahisi gereklidir. 

 

Tromboflebit – Tromboz: Uygulama yapılan damarların tıkanması veya dolaşımının bozulması demektir. Kalp 

damar cerrahisi ile tedavisi yapılacaktır. 

 

Lokal veya Sistemik Enfeksiyon: Kataterin girişim yerinden kaynaklanan enfeksiyon tüm vücuda yayılabilir. 

İşlemin steril şartlar altında yapılması ile bu problem önlenebilir. Ancak tüm takipler yeterli olsa bile kişiden 

kişiye göre değişen reaksiyon neticesinde enfeksiyon gelişebilir.  

 

Katater Yerinde Ağrı: Geçici bir durumdur. Doktorunuzdan talep edeceğiniz ağrı kesiciler ile ağrı rahatlıkla 

kontrol altına alınabilir.  

 

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 



 

 

 

   


