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 Sayın Hastamız;  

Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen tıbbi/cerrahi tedavi ve tanıya yönelik tüm 

işlemler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını 

ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek yine kendi 

kararınıza bağlıdır. Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, sağlığınız ile ilgili 

konularda sizi daha bilinçli bir şekilde hazırlamaktır. 

 

 Röntgen cihazları, Bilgisayarlı Tomografi ve Anjiografi cihazları X ışını kullanarak vücudun incelenen 

bölgesinin kesitsel yada radyografik görüntüsünü oluşturan teşhis araçlarıdır. Bu cihazlarla yapılacak 

inceleme, doktorunuzun hastalığınıza teşhis ve tedavisine erken tanı koymasına yardımcı olacaktır. 

İncelemenin etkinliğini arttırmak için radyoloji uzmanı hekim tarafından gerek görüldüğünde, işlem 

esnasında ve bazı hallerde yapılacak işlemin doğası gereği damar yolu ile iyotlu kontrast maddeler 

verilebilmektedir. 

 

Radyografik incelemeniz radyoloji teknikerleri tarafından yapılmaktadır. 

 

Kontrastlı Radyografik inceleme ve faydaları: 

Radyolojide kullanılan kontrast maddeler (radyo opak madde) vücudun içinden geçen X-ışınlarının 

tutulmasını sağlayan ilaçlardır. İçi boş organları ve damarları daha belirgin ve görünür hale getirmek için 

kullanılır. Beyaz renkte görüntü verirler. Bu özellikleri sayesinde vücutta var olupta görünmeyen tümör, ur 

gibi yapılar kontrast madde verildiğinde görülebilirlekleri artacaktır ve acil cerrahi müdahale gerektiren 

durumlarda  tedavi sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır.    

 

 Kontrast Maddelerin Riskleri ve Komplikasyonları:  

 Bulantı, kusma, hafif kaşıntı, sıcaklık hissi gibi küçük yakınmalar genellikle tedavi gerektirmezler; 

birkaç dakika içinde kendiliğinden geçerler.  

 Nadiren Nefes daralması, kalp atımlarında düzensizlik, nöbet, böbrek yetmezliği ve bayılma gibi 

reaksiyonlar gelişebilir. Bu durumlarda tıbbi müdahale gerekir. 

 Çok nadir olarak ilaca bağlı alerjik reaksiyonlar nedeniyle ölümle sonuçlanabilecek durumlar 

gelişebilir. 

 Daha önceden saptanmış bir alerjiniz, kalp damar hastalığınız, astımınız, böbrek yetmezliğiniz varsa 

mutlaka hekiminize bildiriniz. 

 

Alternatif tedavileri: bilinen bir alternatif uygulama yöntemi yoktur 

 

 Kontrast Madde Uygulanmazsa Neler Gelişir? İstenen tetkik gerçekleştirilemez. 

 

Kontrast Madde Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?: 

Kontrast madde verilirken, kolda ağrı, Bulantı, kusma, hafif kaşıntı, sıcaklık hissi, baş ağrısı, nefes darlığı,  

gibi rahatsızlıklar gelişirse, mutlaka bildiriniz. 

Film çekiminden sonra gelişen rahatsızlıklarda klinik hekiminize başvurunuz. 

 

İşlemin tahmini süresi: İnceleme Oral Kontrast Madde verilerek gerçekleştirilecekse hastaya çekimden 

yaklaşık 90 dakika öncesinden başlayarak 1.5 lt oral kontastlı su içirilir. Çekim işlemi ön hazırlıklar dahil 

yaklaşık 15 dakikadır. 

 

İşleminiz hemşirenin damar yolunuzu açmasından sonra radyoloji teknikerleri tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

 

Tetkik esnasında X ışını kullanıldığından ,hamilelik için sakıncalıdır. Hamilelik durumu veya 

şüphesi varsa lütfen doktorunuza bildiriniz. 
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Bu bilgilendirme ve rıza formunu okudum/ yakınım bana okudu. Doktorum, önerilen testin risklerini 

ve testi yaptırmadığım takdirde karşılaşacağım riskleri anlattı. Tüm anlatılanları anladım. Bu tıbbi işlem 

konusunda soru sorabilmem ve karar verebilmem için yeterli süre tanındı. Bu bilgiler ışığında bana/ 

yakınıma bu işlemin uygulanmasını hiçbir baskı altında kalmadan kendi irademle kabul ettiğimi beyan 

ederim.  

Hastanın Adı-Soyadı : ….……………………………………………………İmzası:…………..  

 

Tarih/saat:  

 

(Hasta onay veremeyecek durumda ise )  

 

Hasta vasisi/yakının ;  

 

Adı Soyadı:……………………………………….İmzası:………….. Tarih/saat:  

 

(Yakınlığı:……………………..)    

                               

        ( Bu bölüm hasta/yakını tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır) 
 

Kontrol eden Doktor adı : 

 

Kontrol eden Tekniker adı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


