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1.İşleminiz uzman doktor………………………………..…ve asistan doktorlar eşliğinde yapılmaktadır. 

2.İşlem Hakkında Bilgi: İğne veya kateter île yüzeysel bir atardamara doğrudan girildikten sonra 

kateter beyin ve boyun bölgesindeki damarlara ilerletilip kontrast madde verilerek beyin ve yüz 

bölgesi damarlarının x-ışını ile görüntülerinin elde edilmesidir. Kateter sistemi çekildikten sonra 

giriş yeri iyileşene kadar belirli bir süre ( 6 - 8  saat) yatmanız ve hareketsiz kalmanız gerekir. 

İşlem çoğunlukla genel anestezi verilmeksizin, iğnenin girildiği bölgeye lokal anestezi 

uygulanarak yapılmaktadır.  

     3. İşlemin yaklaşık süresi 20-30 dakika/saattir. 

4.İşlemin Faydaları: Anjiyografi, herhangi bir damar sisteminin görüntülenmesi, damardaki kan 

akımının nasıl olduğu ve damarda darlık, damar anormalliği, damarda baloncuk, tıkanıklık gibi 

sorunların olup olmadığının araştırılması için yapılır. 

5.İşleminiz Uygulanmazsa: Vasküler anjiyografinin yapılmaması durumunda, hastanın hastalığıyla 

ilgili yeterli bilgi edinilemeyeceğinden, gerekli olabilecek girişim ve tedavilerin planlanması sağlıklı 

bir biçimde gerçekleştirilemeyebilecektir. 

       6.İşlemin Alternatifi: Bugün için vasküler anjiyografinin yerini birebir alabilecek, ve bu yöntemler 

kadar kesin bilgi verebilecek non-invazif (kansız) tanı yöntemleri (bilgisayarlı tomografi veya 

manyetik rezonans yöntemleri ile yapılan incelemeler vb.) bulunmamaktadır.  

7.Kontrast Madde Verilmesi: 

Aşağıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlara göre işlemin size uygulanabilir olup olmadığına karar 

verilecektir. 

- Hiç astım atağı geçirdiniz mi? □ Evet □ Hayır 

- İlaç veya gıda alerjiniz (özellikle iyot ve deniz ürünü) var mı?             F  □ Evet □ Hayır 

Hastanın Adı Soyadı: 

Doğum Tarihi: 

Dosya No: 

Telefon No: 

Adres: 

 

Tanılar: 

 

Özgeçmiş: 

 

Acil Durumda Onay/Onam almak için oluşacak yasal temsilcilerin adı-soyadı ve tel: 

1) 

2) 

3) 
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- Size daha önce kontrast madde verildi mi? □ Evet D Hayır 

- Daha önce kontrast madde reaksiyonu oldu mu? □ Evet □ Hayır 

8.Anjiyografik İşlemin Genel Riskleri ve Komplikasyonları: 

İşlem sırasında aşağıdaki bazı risklerin görülme olasılığı vardır ve istenmeyen durumlar ortaya 

çıkabilir: 

8.1.Girişin olduğu kesi yerinde enfeksiyona bağlı; kızarıklık, ağrı, akıntı veya apse oluşabilir. 

Atardamardaki giriş yeri kapanmayıp çevresinde kan toplanabilir ve buna bağlı şişliğin bazen cerrahi 

olarak boşaltılması gerekebilir. 

8.2.Giriş yerindeki atardamar ile toplardamar ağızlaşabilir ve buna bağlı girilen uzuvda cerrahi veya 

anjiografi yoluyla tedavi gerektiren beslenme bozukluğu ve şişlik ortaya çıkabilir. 

8.3.İğnenin girildiği bacak veya koldaki toplardamarlarda kan pıhtılaşabilir. Nadiren bu pıhtıdan 

kopan parçalar akciğere giderek ölüme yol açabilir. İşlem sonrası geçici olarak vücudun bir yarısında 

hareket/duyu kaybı, görme ve hafıza bozukluğu ortaya çıkabilir. Bazen de kalıcı inmeye (felç) neden 

olabilir. Bu hafif kuvvet ve duyu kaybından tam felçliğe kadar değişebilir. 

8.4.Kontrast maddenin intravenöz ve intraarteryel verilmesine bağlı bazı istenmeyen durumlar/riskler 

olabilir. Nadiren, yüzde kızarıklık, sıcaklık artışı, karıncalanma, kusma, baş dönmesi görülebilir. 

Bazen astım atağı, ani tansiyon düşüklüğü, şok, nöbet geçirme veya solunum kalp durması gibi daha 

şiddetli reaksiyonlar görülebilir. Nadiren bu durumlar ölüm ile sonuçlanabilir. Kontrast madde 

kullanımına bağlı böbrek yetmezliği gelişebilir. Oluşan yetmezliğin çoğunluğu geçicidir. Bazen 

hastaların çok düşük bir kısmında kalıcı böbrek yetmezliği ve tedavi gerekebilir. 
 
Hasta Onamı: Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin 

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:    

 

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

(Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

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

(Yakınlığı:……………………..)                          

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

 

Tarih /Saat:…………………………………………………………… 
 

 


