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 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. 

 İşleminiz uzman doktorlar ve asistan doktorlar eşliğinde yapılmaktadır. 

 • Geçici Kalp piline neden gereksinim duyulur ve faydaları? 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 işlemi 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 ile ilişkili istenmeyen olaylar söz konusu olabilir mi, işlemin riski ve 

komplikasyonları  nedir? Geçici kalp pili uygulaması küçük ölçekli bir cerrahi işlemdir. Dolayısıyla uygulamada 

bazı komplikasyondediğimiz 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 veyahava birikmesi ve buna bağlı 

nefes darlığı gelişebilir. Bu durumda akciğere iğne ile girilerek veya tüpyerleştirilerek tedavi gerekebilir. Çok nadiren 

de olsa damar içinde pıhtı oluşumu ve bu pıhtının hayatiorganlara gitmesi görülebilir. Yine kalp duvarında delinme ve 

buna bağlı olarak kalp zarında sıvı birikmesiolabilir. Bu durum nadiren hayatı tehdit edici olabilir. Bu durumlarda, bu 

tür hastalara kalp cerrahisi tarafından müdahale yapılması gerekebilir. 

İşleminiz yapılmazsa: Hastanın kalp hızı yavaşlamasından dolayı bayılma, fenalık, baş dönmesi, nefes darlığı gibi 

yakınmaları ortadan kalkmaz ve düzelmez. 

İşlemin Alternatifi: Yok 
Hasta Onamı: Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalelinin amacı, 

riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. Ek açıklamaya gerek 

duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu imzalıyorum. 

Hasta Adı: ……………………….. ………………..  Tarih/saat:……………..………..İmza:………….. 

(Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta Yakını:……………………………….. Tarih/saat:……………..………..İmza:…………..      

Doktor adı soyadı unvanı imzası:……………………………………………………………………… 

Tarih /Saat:……………………………………………………… 

 

 


