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 Hastanın Adı Soyadı: 

 Dosya No:  

 Randevu Tarih ve Saati:          

 

1) HAMİLELİK VEYA HAMİLELİK ŞÜPHENİZ VARSA DOKTORUNUZU MUTLAKA 

BİLDİRİNİZ. BU DURUMDA SİNTİGRAFİK ÇALIŞMALAR YAPILAMAZ.  

2) BEBEK EMZİRİYORSANIZ DOKTORUNUZU MUTLAKA BİLDİRİNİZ. 

3) BEBEK EMZİRİYORSANIZ EMZİRME İŞLEMİNE TETKİKTEN SONRA 24 SAAT ARA 

VERİLMELİDİR.   

4) TETKİKTEN SONRA ÇEVRENİZDEKİLER AÇISINDAN ÖZELLİKLE ÇOCUK VE 

HAMİLE BAYANLARDAN 1 GÜN SÜRE İLE 2 METREDEN YAKIN TEMASTA 

BULUNMAMANIZ, TERCİHEN AYNI ORTAMDA OLMAMANIZ GEREKMEKTEDİR. 

5)  BÖLÜMÜMÜZE GELİRKEN TETKİK SİZE YAPILACAKSA YANINIZDA BEBEK/ÇOCUK 

GETİRMEYİNİZ. 

6) RANDEVU SAATİNDEN 15 DAKİKA ÖNCE, TETKİK YAPILACAK HASTA 5 YAŞINDAN 

KÜÇÜK ÇOCUK İSE RANDEVU SAATİNDEN YARIM SAAT ÖNCE BÖLÜME GELİNİZ.  

       STRES VE İSTİRAHAT ÇALIŞMASI ÖNCESİ YAPMANIZ GEREKEN hazırlık:  

 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi iki aĢamalı bir tetkiktir. Hem stres çalışması hem de istirahat    

çalışması için önceden aĢağıdaki hazırlıkları yapmanız gerekmektedir; 

1)Çekime gelmeden bir gün önce akĢam duĢ veya banyo yapınız. 

2)Çekime geldiğinizde 4-6 saat aç olmanız gerekmektedir.  Açlık durumunuzu randevu saatine    göre 

ayarlayınız. 

3)Eğer diyabet(Ģeker) hastası iseniz sabah hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz.  Diyabet ilaçlarınızı alabilirsiniz. 

4)Çay, kahve ve kola gibi kafeinli içecekleri 3 gün önceden kesiniz. 

5)Kalp hastalığınız ile ilgili ilaçlarınızı doktorunuza danışarak 2 gün önceden bırakınız (beloc, 

verapamil, dilatrent, isordil)  

6) Randevunuza gelirken yanınızda test için 2 adet küçük paket süt ve sade çikolata (80gr) getiriniz. 

7)Erkek hastaların mutlaka göğüs bölgesindeki kılları tıraĢ edilmesi gerekmektedir. 

8)Teste gelirken kolu geniĢ, efor için uygun rahat kıyafetler ve temiz spor ayakkabısı ile gelinmesi rica 

olunur. 

9)Test yaklaşık 3 ile 6 saat arası sürmektedir. Tekniker tarafından çekilmektedir. Zamanınızı buna 

göre ayarlayarak geliniz. 

     10)Daha önce kalp hastalığı ile ilgili  yapılmış KALP SİNTİGRAFİSİ, EKO, ANJİO, EKG, EFOR 

TESTİ,BYPASS AMELİYAT RAPORU, kan tetkiki gibi sonuçlarınız varsa yanınızda getirmeniz rica 

olunur. 

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME :  

Yapılan muayenenizden sonra Ģu andaki klinik durumunuz Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (kalp filmi) 

yapılmasını gerektirmektedir. Bu testin amacı,(FAYDASI) kalp kasınızı besleyen damarların ait oldukları 

bölgeye kan taĢıma kapasitesini ve kan dağılımını göstermektedir. 

 Bu durumu değerlendirebilmek için merdiven çıktığınız zaman kalbinizde oluĢan değiĢiklikleri yaratmak 

üzere egzersiz yapmanız gerekmektedir. Bu test baĢlangıçta kolaydır, ancak giderek zorlaĢır. Egzersiz 

yapamıyorsanız test için bir ilaç verebiliriz. Testler sonucunda ortaya birtakım yan etkiler çıkabilir.  

Bunlar: 

 Çarpıntı 

 Aritmi (kalbin düzensiz çarpması) 

 Göğüs ağrısı 

 BaĢ ağrısı 

 BaĢ dönmesi ve baygınlık hissi 

 Nefes darlığı 
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Bu bulgular normal hayatta merdiven çıktığınız veya efor yaptığınız zamanda ortaya çıkabilir. Bu görülen 

yan etkilere bazen müdahale etmek gerekebilir. Bu müdahale bazen kardiyoloji ve anestezi doktorlarının 

yardımıyla yapılabilir. 

Kayıt ve Görüntüleme  

1) Tetkik günü ve randevu saatine uyunuz ve onam formunuz ile birlikte hasta kabulümüze baĢvurunuz. 

2) Ġlgili doktor ve teknisyenlerimiz tarafından sıranıza uygun olarak tetkik ile ilgili iĢlemler 

baĢlatılacaktır. 

3) Hasta kayıt odasında kiĢisel bilgilerinizin (yaĢ, cinsiyet, adres, telefon vb.) bir forma kaydedilmesi. 

4) Ağırlığınızın ve boyunuzun ölçülmesi ve kaydedilmesi. 

5) Ġlaç uygulamasında kullanmak üzere kol damarlarınızdan birine plastik damar içi kanül yerleĢtirilmesi. 

6) Kan basıncınızın (tansiyon) ölçülmesi. 

7) Kalp ritminizi değerlendirmek üzere EKG aletine bağlanarak kayıtlarınızın alınması. 

8) Bu aĢamalar tamamlandıktan sonra hastalığınızın durumuna bağlı olarak görüntüleme öncesi tredmill 

ile efor testi veya doktorunuzun isteği üzerine ilaçlı(farmakolojik) stress testi uygulanması gerekmektedir. 

Kalbinizi egzersiz  durumunda görüntülememiz gerekmektedir.  

9)  Stres Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi: 

EFORLU: 

-Efor yapabilen hastalar koĢu bandına alınır, istenilen kalp hızına ulaĢtıktan sonra kalp görüntülemede 

kullanılacak olan uygun dozda radyoaktif iĢaretli madde damar yolundan enjekte edilecektir. 

ĠĢlem bittikten 10 dakika sonra 2 adet küçük paket süt ve sade çikolatayı(80gr) tüketmeniz gerekecektir.  

 İLAÇLI:  

    - Bu görüntüleme için kalp damarlarınızı geniĢletmek amacıyla ilacın damardan size uygulanması 

gerekecektir. 

    - Ġlacın uygulanma süresi normal koĢullar altında 4-6 dakikadır. Bu iĢlem kalp atımlarınızın takip 

edildiği bir monitöre bağlı olarak ve yatar pozisyonda yapılacaktır. Bu ilaç uygulanırken kalp kasınızı 

besleyen damarlarda kan akım miktarı 3-4 kat artacaktır.  

   - ĠĢlem tamamlandıktan sonra kalp görüntülemede kullanılacak olan uygun dozda radyoaktif iĢaretli 

madde damar yolundan enjekte edilecektir. 

   - Bu teste alternatif olarak yapılan anjiografi ile kıyaslandığında ciddi yan etkilerin oluĢma olasılığı çok 

daha düĢük olup, anjiografinin aksine test sonrası hastanede yatmanız gerekmemektedir.  

  - İşlemin Riskleri- Komplikasyonları: Bununla beraber; ilaç uygulanarak kalp egzersizi uygulanan 

hastalar bir kısmında yüzde yanma ve sıcaklık hissi, bulantı hissi, ellerde karıncalanma, baĢ dönmesi, baĢ 

ve göğüs ağrısı ve tansiyon düĢüklüğü gibi bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler kısa süreli olup, bu 

Ģikayetlerin olması durumda tedavisi anında yapılmaktadır. 

  - Ayrıca çok nadiren kalp ritim bozukluğu, kalp krizi ve yetmezliği, kısmı felç gibi önemli yan etkilerin 

olması olasılığı mevcut olup, bu gibi son derece nadir bir durum geliĢtiğinde test durdurulmakta ve oluĢan 

duruma yönelik tedavi yapılmaktadır.  

  -Enjeksiyon iĢleminden sonra 2 adet küçük paket süt ve sade çikolatayı (80gr)  tüketmeniz gerekecektir.  

    10)  İstirahat Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi 

 -Daha önce kolunuza takılan damar içi kanülden düĢük dozda radyoaktif özellikteki madde verilecektir. 

Bu madde sintigrafi iĢlemi için zorunlu olup, bu madde uygulanmadan miyokard perfüzyon sintigrafisi 

yapılamaz.  

-Enjeksiyon iĢleminden sonra 2 adet küçük paket süt ve sade çikolatayı (80gr)  tüketmeniz gerekecektir.  

 11) Stres( eforlu/ilaçlı)/istirahat miyokard perfüzyon sintigrafisinde: 

         -Enjeksiyondan 45-60 dakika sonra Gamma kamera adı verilen bir cihazda tanı konulmak üzere 

filminiz çekilecektir. 

          - Film çekilmesi sırasında yatar pozisyonda olmanız gerekli olup bir kalp ritmi takibi yapılmasını 

sağlayan sisteme bağlı olacaksınız.  

-Görüntüleme sırasında soyunmanız gerekli değildir ancak kalp ritmi takibi yapacak sistem için 

göğüs bölgenize elektrot adı verilen küçük bant tarzında bağlantıların yapıĢtırılması gereklidir.  

12)ÇalıĢmayı kabul ettiğiniz takdirde bu test tüm bir gün sürecek ve gerek duyulursa aynı gün 3-4 saat 
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sonra veya farklı bir gün kalbinizi istirahat çalıĢması için tekrar gelmeniz istenecektir.  kalbinizi 

istirahat durumunda görüntülememiz gerekmektedir. 

13)Görüntüleme öncesinde yapılacak efor testine ait aydınlatılmıĢ onam formumuzda ayrıntılı olarak 

belirtilmiĢ olan bazı yan etkiler mevcuttur. Ancak hastaya görüntüleme amacıyla damar yoluyla 

verilen radyoaktif maddenin alerjik hiçbir yan etkisi yoktur.   

14)Görüntüleme amacıyla verilecek radyoaktif madde vücuttan idrar ve diğer yollarla atılır. Bu 

nedenle özellikle tuvalet kullanımına dikkat etmek çevreye bulaĢma açısından önemlidir. 

15) Varsa Uygun Diğer Girişim/Tedavi Seçenekleri, Uygulanacak sintigrafik yöntemle elde 

edilecek bilgileri tam anlamıyla karĢılayacak baĢka     bir görüntüleme yöntemi mevcut değildir. 

16) Önerilen Girişimi/Tedaviyi Ertelemenin veya Yaptırmamanın Sonuçları: Önerilen sintigrafiyi 

ertelemeniz hastalığınızın tanısının konmasında ve tedavisinin planlanması ve takibinde zorluklara 

veya gecikmelere yol açabilir. 

17) Bu açıklamaların dıĢında size yapılacak tetkik ile ilgili danıĢacağınız konular var ise 0344 300 

2835 no’lu telefondan gerekli bilgiyi alabilirsiniz.  

 

          Nükleer Tıp Bölümü olarak size ‘’geçmiĢ olsun’’ der ve sağlıklı günler dileriz.  

 

Hasta Onamı: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin amacı, riskleri, 

komplikasyonları ve ek tedavi giriĢimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu 

imzalıyorum:    

Hastanın Adı-Soyadı : ….……………………………………………………Ġmzası:………….. 

Tarih/saat: 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:……………………………………….Ġmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

DOKTOR ADI-SOYADI-UNVANI-KAġE-ĠMZA :     ………………………………………………… 

 

RIZANIN ALINDIĞI TARĠH SAAT:…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 


