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 Sayın Hastamız/Hasta Yakınımız,  

 İçinde bulunduğunuz/hastanızın içinde bulunduğu tıbbi durum ile bu durumun tanısı/tedavisi için 

size önerilen tüm işlemler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Tanısal girişimin /tıbbi 

tedavinin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da 

göstermemek yine kendi kararınıza bağlıdır. Bu işlemler için aşağıda size kısa bilgiler verilmiştir.  

İşleminiz uzman doktorlar ve asistan doktorlar eşliğinde yapılmaktadır. 

 1. Balon Anjiyoplasti İşlemi ve faydaları: Koroner Balon Anjiyoplasti, koroner anjiyografi 

sonucunda hastalıklı damarına balon uygulanması kararı alınan hastalara, aynı seansta işleme devam ederek 

veya daha sonraki bir seansta daralmış veya tıkalı damarı açmak için yapılan tedavi girişimidir. Balon 

dilatasyon (balonda genişletme) işlemi kardiyak kataterizasyonlaboratuarında, anjiyografi işleminde 

kullanılan kataterlere (ince uzun, yumuşak plastik tüpler) benzer yapıda olan ve bu işlem için tasarlanmış 

kateterler kullanılarak yapılır. Anjiyoplasti işleminin ilk bölümü koroner anjiyografiye benzer. Lokal 

anestezi altında, uyanıkken, damar içerisindeki darlık bölgesinde özel tasarlanmış balonun kontrollü olarak 

şişirilmesi ile darlık giderilir. Balon şişirilince, plakları arter duvarına doğru iter. Balon çıkarıldıktan sonra 

tıkalı bölgeden tekrar kan akımı sağlanmış olur. 

 İşlem genellikle 1 saatten daha kısa sürer ve uzun süreli ilaç verilmesi gerekmeyen hasta genellikle 

ertesi gün taburcu edilir.  

 2. Koroner Stent ve faydaları: Balon tedavisinde karşılaşılan bazı zorluklan gidermek ve açılan 

damarda daha iyi bir kan akımı sağlamak için koroner stentler geliştirilmiş ve 90İı yıllardan itibaren yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Koroner stent (çelik tel kafes), koroner damarlarında balon tedavisi ile 

yeterli açıklık sağlanamayan ve/veya balon işlemi sonrasında damar içinde yırtılma meydana gelen 

hastalarda bu sorunları giderme amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Stent balon üzerine yerleştirilir ve damar 

içinde balon şişirildiği zaman, damar içi duvarına monte edilmiş olur. Daralmış bölgenin uzunluğuna göre 

bir veya daha fazla stent gerekebilir. Haftalar içinde bu stentlerin üzeri endotel tabakası ile kaplanır ve stent 

damar duvarında yaşam boyu kalır. Yıllar içinde teknolojik olarak daha iyi kalitede stentlerin yapılması ile 

bu girişim By-pass ameliyatı gereksinimini ir miktar azaltmıştır. Balon ve stent uygulamasında başarı oranı 

%65-99 arasındadır. Altı aylık süreç içinde %20-30 olasılıkla tekrar daralma (restenoz) olabilmektedir. Yeni 

kullanıma giren ilaç kaplı stentlerde bu ihtimal %8-15'in aralığına inmiştir. Stent içinde daralma olması 

durumunda tekrar balon veya stent uygulanabilmektedir. Stent takma işlemi sonrası hasta koroner yoğun 

bakım ünitesine alınabilir. Hastanede kalma süresi genelde 1-2 gündür, İşlem yapıldıktan sonra ilk 6-12 saat 

boyunca işlem yapılan bacağın düz tutulması çok önemlidir.  

 3. Balon Anjiyoplasti, Koroner Stent ve diğer işlemlerin riskleri ve komplikasyonları: Her 

girişimsel işlemin belli bir oranda riski vardır. Balon anjiyoplasti ve stent işleminin komplikasyon 

(istenmeyen olay veya sonuç) riski düşüktür. Ani damar tıkanması (akut oklüzyon) işlem sırasında ve 

işlemden sonraki ilk 24 saat içerisinde balon ile tedavi edilen bölgede tıkanma ile ortaya çıkar. Ancak 

anjioplasti sırasında stent takılmış ise bu risk daha düşüktür. Ancak stent takılan olgularda, giderek 

azalmakla birlikte bu risk 28. güne kadar devam etmektedir (Subakutoklüzyon). Bu riski en düşük seviyeye 

çekmek amacıyla stent takılan kişilerde, hekimin önereceği aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçların 

kullanılması zorunludur. Diğer komplikasyonların çoğu ani damar tıkanmasından kaynaklanır. Kalp krizi 

(%l-2), ani ölüm (%1'den daha az), Acil bypass cerrahisi gereği (% 1’den az)  

 4. İşlemle ilişkili diğer riskler:  

 • Lokal anestezik veya kontrast maddeye (işlemde kullanılan tıbbi boya maddesi) karşı alerjik 

reaksiyon  

 • Kontrast maddeye bağlı böbrek işlevlerinde bozukluk  

 • Cerrahi girişim ve kan transfuzyonu gerektiren aşırı kanama  

 • Girişim yerine kateterin yol açtığı damar hasarı  

 • Kalp veya damarlardan pıhtı kapması ve beyine gitmesi ile meydana gelen felç  

 • Daha önceden bilinmeyen yeni bir yan etki dahi ortaya çıkabilir.  

 5. Hastaneden taburcu olduktan sonra şu durumlarda karşılaşmanız durumunda acil olarak 

doktorunuzu arayınız:  
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 • Yeni gelişen göğüs ağrısı ve ağrının artması  

 • Ateş  

 • Nefes darlığı  

 • Girişim yapılan bacak veya kolda, giriş yerinden kanama büyük şişlik ile birlikte morarma 

gelişmesi, 

 

İşleminiz uygulanmazsa: Tıkalı damar kalp krizi ritim bozukluğu ve ani ölüm gibi istenmeyen sonuçlar 

doğurabilir. 

 

İşlemin Alternatifi: Koroner Bypass 

 

Hasta Onamı: Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalelenin 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:…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


