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“11 Nisan 1928 Tarih ve 1219 Sayılı, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’un 70. Maddesi” ve
“1
Ağustos 1998 tarihinde yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği” uyarınca: tıbbi, invaziv ve cerrahi müdahaleler öncesinde
hastalardan alınması gereken belgedir.
HASTANIN
ADI VE SOYADI:
PROTOKOL NO:

DOĞUM TARĠHĠ:
YATIġ TARĠHĠ:

ÇEVĠRMEN ĠHTĠYACI
 Çevirmen gerekli miydi?
Evet
Hayır
 Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var mıydı?
 ( Uluslararası hastalar için tercümanlık hattı 444 47 28 ) dir.

Evet

Hayır

Santral Venöz Kateterizasyon (Toplardamara Kateter YerleĢtirilmesi) konusunda bilgilendirilmek istemiyorum.
(Bu bölüm hasta/hasta yakını tarafından okunacak ve doldurulacaktır.)
…………………………………………………………………………………………..
Hasta Adı Soyadı
Yakını Adı Soyadı
İmza
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
Tarih-saat: …./…./…… - ……

LÜTFEN ĠġLEME GĠTMEDEN ÖNCE OKUYUNUZ.
Bu onam formu size/hastanıza anlatılan işlemin "nasıl?", "neden?" gerçekleştirilmek istendiğinin, bu "işlem
gerçekleştirilmez ise hangi sonuçlara yol açabileceği", "işlemin gerçekleştirilmesi sırasında ya da sonrasında hangi
yan etki ya da istenmeyen olaylar olabileceği", bu işlemin "alternatifinin olup olmadığı" konusunda sizi aydınlatmak
için hazırlanmıştır. Bu formu okuyup, imzalayarak işlem konusunda aydınlatıldığınızı ve işlemin yapılmasına rıza
gösterdiğinizi beyan etmektesiniz. Form içerisinde anlamadığınız noktaları doktorunuza sorabilirsiniz. Bu formu
okuyup anlayıp imzaladıktan sonra rızanızı geri çekmekte özgürsünüz.
SANTRAL VENÖZ KATETERĠZASYON NEDĠR VE NEDEN YAPILIR?
Kasık, boyun, köprücük kemikleri altındaki büyük toplardamarlara kateter denilen ince esnek bir borunun yerleştirme
işlemidir. Şu nedenlerle yapılır:
1. Dolaşımdaki kan hacmini ve kalp işlemlerini gösteren santral venöz basınç denilen değerin ölçülmesi için;
2. Yoğunluğu yüksek sıvı veya ilaçların damardan verilebilmesi için;
3. Hemodiyaliz, plazmaferez gibi işlemlerin yapılabileceği büyük damarlara erişimi sağlayabilmek için;
4. Geçici veya kalıcı kalp pilinin yerleştirilmesi için;
5. Kemoterapi, aşırı şişmanlık, yanık gibi nedenlerle el-kol, ayak-bacak damarlarına kateter takılamayan hastalar için;
6. Uzun süreli damardan tedavi gereken, tekrarlayan kan ve kan ürünleri gereken hastalar
Sizin/hastanızın durumunun bu maddelerden herhangi birisine uymadığını düşünüyorsanız işlemin hastanıza neden
yapılmak istendiğini doktorunuza sorabilirsiniz.
BU ĠġLEM KĠM TARAFINDAN, NEREDE VE NASIL YAPILIR, TAHMĠNĠ SÜRESĠ NEDĠR?
Bu işlem konusunda deneyimli bir hekim tarafından ameliyathane içinde yapılacaktır. İşlem yaklaşık olarak 15-30
dakika sürebilir ve şu şekilde yapılır:
1. Kateter takılacak bölge mikrop arındırıcı maddelerle temizlenip etrafı temiz steril örtülerle korunur. Bölgenin
etrafındaki deri ve deri altı uyuşturulabilir.
2. İşlem boyunca kalp ritmi ve diğer hayati bulgular monitörden takip edilir.
3. Özel iğne ile büyük toplardamara erişilir, iğnenin içindeki boşluktan damarın içine bir kılavuz tel ilerletilir.
4. Kılavuz tel üzerinden dilatator adı verilen plastik boru sokulup çıkartılarak kateterin geçebileceği genişlik sağlanır.
5. Kılavuz tel üzerinden yürütülen kateter damarın içerisine yerleştirilir.
6. Kılavuz tel çıkartılır ve kateter dikişlerle cilde sabitlenerek kullanıma hazır hale gelir.
7. Kateter boyun ve köprücük kemiği altı toplardamarlarına takıldıysa işlem sonrası akciğer filmi çekilebilir.

*:Lütfen el yazınızla “okudum, anladım” yazınız.
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BU ĠġLEMĠN BEKLENEN FAYDALARI NELERDĠR?
İhtiyacınız olan ilaç ve sıvıların daha hızlı ve yoğunlukta verilebilecektir.
BU ĠġLEME BAĞLI GELĠġEBĠLECEK ĠSTENMEYEN ETKĠLER NELERDĠR?
1. Kateter giriş yerinden kanama olabilir, üzerine baskı uygulayarak durdurulabilir.
2. Kılavuz tel veya kateter damar yapısından dolayı ilerlemeyebilir. Bu durumda işlemi sonlandırmak veya başka bir
bölgeden kateter takmak gerekebilir.
BU ĠġLEMĠN RĠSKLERĠ NELERDĠR?
1. Köprücük kemiği altından veya boyundan kateter takılırken, akciğer delinerek akciğer zarları arasında hava, kan,
lenf sıvısı toplanabilir. Bu durumu düzeltmek için göğüs tüpü takılması gerekebilir.
2. İğne toplardamar yerine atardamara girebilir. Bu durum atardamarın tıkanmasına, kalıcı sakatlık, ölüme yol açabilir.
3. Kateter takılırken kan dolaşımına hava girerek felce ve ölüme neden olabilir. Kateterin veya kılavuz telin bir kısmı
işlem sırasında veya çıkarılırken koparak dolaşıma kaçabilir ve ölümcül durumlara sebebiyet verebilir.
4. Ana damarlar işlem sırasında yırtılabilir, bölgeye kan toplanması (hematom) ve kan kaybından şok gelişebilir.
5. Kateter takılan yerde cilt ve altındaki yapılarda enfeksiyon gelişebilir. Enfeksiyon toplardamara, kemiğe, eklemlere
ve tüm vücuda yayılabilir, bu durum ölüme yol açabilir.
6. Kateter takıldıktan sonra kateter çevresinden, ya da kapağının uygun şekilde kapatılmaması durumunda kateterin
içinden fazla miktarda kan vücut dışına sızıp, hastayı şoka sokabilir.
Yukarıda bahsedilen tüm risklere rağmen, doktorunuz bu girişimin sizin/hastanızın yararın(ız)a olacağını bu yüzden
girişimin yapılması gerektiğini düşünmektedir.
BU ĠġLEMĠN YAPILMAMASI DURUMUNDA GELĠġEBĠLECEK DURUMLAR NELERDĠR?
Yüksek yoğunluklu ve damarı tahriş edici ilaç ve beslenme sıvılarının hastaya verilmemesi hastanın yaşamını tehdit
edebilir. Hastanın dolaşımdaki kan hacmini ve kalp fonksiyonlarını takip etmeden (bu durum takılan kateter vasıtası
ile takip edilebilir), hastanın ihtiyacı olan yoğun sıvı tedavisi verilemez. Gereken miktarda sıvı desteği verilmemesi
ölümcül durumlara yol açabilir. Acil damar yolu ihtiyacı olan hastada başka damar bulunamıyorsa hayat kurtarmak
için santral kateter takmak gereklidir.
BU ĠġLEMĠN ALTERNATĠFLERĠ VAR MIDIR?
Acil hemodiyalize alınması gereken ve fistülü olmayan böbrek yetmezliği hastalarında santral venöz kateter olmadan
hemodiyaliz mümkün olmamaktadır.
HASTANIN SAĞLIĞI ĠÇĠN KRĠTĠK OLAN YAġAM TARZI ÖNERĠLERĠ NELERDĠR?
İşlem sonrası kateterin yerinden çıkmaması için hareketlerinizi kontrollü ve yavaş yapınız. Kateter hekiminiz
tarafından tamamen çıkarılırsa, kanama durduktan sonra normal yaşantınıza dönebilirsiniz.
GEREKTĠĞĠNDE AYNI KONUDA TIBBĠ YARDIMA NASIL ULAġABĠLĠRSĠNĠZ?
Acil durumlarda 112 acil sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Diğer konularda aile hekiminizden veya size
işlemi uygulayan hekiminize başvurabilirsiniz.

*:Lütfen el yazınızla “okudum, anladım” yazınız.
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RIZA (ONAM) ALINMASI BÖLÜMÜ
EVET
Alternatif tedavi yöntemlerini ve bunların risklerini biliyorum.
Müdahalenin risk ve yan etkilerini biliyorum.
Başarı olasılığını biliyorum.
Tedavi olmadığımda ne olabileceğini biliyorum.
Bana söylenenlerin tümünü anladım.
Doktorum tüm sorularımı cevapladı.
Aydınlatılmış onam formunun anlamını biliyorum.
Bana müdahale yapacak kişileri biliyorum.
Kendi özgür irademle karar veriyorum.
Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.
1. Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin
amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(El yazısı ile „‟okuduğumu anladım, kabul ediyorum‟‟ yazınız.)
2. Yapılacak GiriĢimi Reddetme
Yapılacak olan girişimleri reddediyorum. Bu
reddetmenin getireceği olası tıbbi sonuçlar hakkında
bilgilendirildim.

3. Verilen Rızayı Geri Çekme
Bu formda tanımlanan girişimin / tedavinin uygulanması için verdiğim
rızayı, sağlığım açısından oluşabilecek tüm olumsuz etkiler ve risklerin
farkında ve bilincinde olarak kendi isteğimle geri çekiyorum.

“Onamın bir nüshası tarafıma verilmiĢtir.”
Hastanın;
Adı-Soyadı:

Tarih…../…../…….

Hasta onay veremeyecek durumda ise, Hasta velisi/vasisinin
“Onamın bir nüshası tarafıma verilmiĢtir.”
Adı-Soyadı:

İmzası:

Saat: …..
Tarih …../…../…….

İmzası:

Saat: …..

Hastanın onay verememe nedeni (Hekim tarafından doldurulacak):…………………………………………..

*:Lütfen el yazınızla “okudum, anladım” yazınız.

