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        HASTANIN ADI SOYADI: 

        DOSYA NO:  

        RANDEVU TARİH VE SAATİ: 

 

1) Hamilelik veya hamilelik şüpheniz varsa doktorunuzu mutlaka bildiriniz. bu durumda sintigrafik 

çalışmalar yapılamaz.  

2) Bebek emziriyorsanız doktorunuzu mutlaka bildiriniz. 

3) Bebek emziriyorsanız emzirme işlemine tetkikten sonra 24 saat ara verilmelidir.   

4) Tetkikten sonra çevrenizdekiler açısından özellikle çocuk ve hamile bayanlardan 1 gün süre ile 2 

metreden yakın temasta bulunmamanız, tercihen aynı ortamda olmamanız gerekmektedir. 

5) Bölümümüze gelirken tetkik size yapılacaksa yanınızda bebek/çocuk getirmeyiniz. 

6) Randevu saatinden 15 dakika önce, tetkik yapılacak hasta 5 yaşından küçük çocuk ise randevu 

saatinden yarım saat önce bölüme geliniz.   

7) Size yukarıda belirtilen tarih ve saatte bölümümüzde dinamik böbrek sintigrafisi tetkiki yapılacaktır. Bu 

amaçla randevu tarihinde bölümümüze geldiğinizde tetkik formunu sekreterimize veriniz. Sonra bekleme 

salonunda bekleyiniz. Kısa bir süre sonra çağrılacaksınız.  

8) Hastalığınız ile ilgili Ģimdiye kadar yapılmıĢ tüm tetkik sonuçlarını (Ultrasonografi, BT, MR, Böbrek 

Sintigrafisi ) yanınızda getirmeniz rica olunur. 

9) Tetkik için aç olmak gerekli değildir. 

10) Tetkik öncesi bol su içmeniz gerekmektedir.  Bundan dolayı bölümümüze gelirken yanınızda bir-bir buçuk 

litre  (5-8 su bardağı) su getiriniz. 

11) Ġdrarınızı tutmanız gerekli değildir.  

12) Böbrek sintigrafisi yapılırken genellikle kol damarından enjeksiyon yapılır ve hasta kamera altında 

yaklaşık yarım saat süre içinde teknisyen tarafından takip edilir. Hastanın durumuna göre ek 

görüntüler alınır. 

13)  Tetkik esnasında hareket etmeyiniz.  

14) Verilen ilacın hayati önemi olan yan etkisi ve alerjisi yoktur.  

15) Bölümümüzün bekleme salonunda yalnız hastalara yetecek kadar alan bulunması sebebiyle hasta 

yakınlarının bölüm dıĢında beklemeleri bizim çalıĢmamızı ve size verilen hizmeti kolaylaĢtıracaktır.   

16) Bölümümüzde birçok tetkik yapılmaktadır. Her hastanın tetkikine göre bekleme süresi ve Ģekli değiĢiklik 

göstermektedir.  Dolayısıyla diğer bir hastaya yapılan uygulama bana niçin yapılmadı diye düĢünmeyiniz.  

17) Tetkik bitiminde gidebilirsiniz denmeden bölümümüzü terk etmeyiniz.  

18)   Lütfen randevu saatinden geç gelmeyiniz. Aksi halde tetkikiniz yapılamayabilir.  

19) FAYDALARI: VÜCUT SĠSTEMĠNDE VAR OLABĠLECEK HASTALIĞIN TEġHĠSĠ VEYA HASTALIĞINIZIN 

VÜCUTTA YAYGINLIK DERECESĠ VEYA OLASI OLUMSUZ  ETKĠLERĠ  BELĠRLENECEKTĠR 

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

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

21) Önerilen Girişimi/Tedaviyi Ertelemenin veya Yaptırmamanın Sonuçları: Önerilen 

sintigrafiyi ertelemeniz hastalığınızın tanısının konmasında ve tedavisinin planlanması ve 

takibinde zorluklara veya gecikmelere yol açabilir. 
22)  Bu açıklamaların dıĢında size yapılacak tetkik ile ilgili danıĢacağınız konular var ise 0344 300 2835 nolu 

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 adı soyadı kaĢe imza:      

 

Rızanın Alındığı Tarih Saat: 
 


