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Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat 
 

Tanı hakkında bilgi: Kliniğimize tedavi için başvurmuş bulunmaktasınız. Size ..........................  

tanısı konulmuştur. 

Yöntem: Mevcut hastalığınızın tedavisi için size anestezili elektrokonvulsif tedavi (anestezili EKT) 

işlemi önerilmektedir. EKT elektrik akımı ve elektrotlar yardımı ile kişiye sara nöbeti geçirtilmesi 

temeline dayanan bir tedavi yöntemidir. EKT işlemi genel anestezi altında yapılmaktadır. Genel anestezi 

ile ilgili açıklamalar ve komplikasyonlar size anestezi bölümü tarafından açıklanacaktır. EKT öncesi 

değerlendirilmeniz için akciğer, kalp grafileri çekilecek, kan değerleriniz tespit edilecektir. İç 

hastalıkları ve nöroloji bölümünce (gerekli olduğunda diğer bölümlerce de) işlem öncesi tetkik 

edileceksiniz. İşlem genel anestezi altında elektrotlar yardımıyla başınızın bir ya da iki tarafına 

uygulanarak yapılabilir 

Tedaviniz uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. 

Tedavinin Faydası: Mevcut hastalığın hızlı ve etkin olarak düzelmesidir. Hızlı yanıt alınması gereken 

bir durum söz konusu ise EKT ilk seçenek tedavilerden biridir. Kişinin kendisine veya çevresine zarar 

verme tehlikesi, intihar düşüncesi veya girişimleri varsa, ilaç tedavisine yeterli yanıt alınmamışsa, yan 

etkiler nedeniyle ilaç kullanamıyorsa, acil tedavi ihtiyacı varsa, daha önceki tedavilerde en çok EKT’den 

yarar sağlanmışsa uygulanır 

Alternatifler: 

Elektrokonvulzif  tedaviye alternatif olan aşağıdaki seçenekleri biliyorum. Bunlar: 

• Medikal tedaviler (antipsikotikler, antidepresanlar vb.) 

• Terapiler (Bilişsel davranışcı tedavi vs.) 

• Her türlü riski göze alıp elektrokonvulzif tedaviyi yaptırmamak. 

Bu alternatif metodların avantaj ve dezavantajları bana ayrıntılı biçimde açıklandı. 

 

İşlemin Başarı oranı ve süresi: Tedavinin başarı şansı yüksektir. Ancak belli bir süre sonunda 

hastalığınız tekrarlayabilir. Bunun önlenebilmesi için size koruyucu EKT önerilebilir. Uygulanacak 

EKT sayısı önceden belirlenemez. Her EKT’den sonra hastanın durumu tekrar değerlendirilerek 

tedavinin sürdürülmesine ya da sonlandırılmasına karar verilir. Çoğunluk 4-8 EKT ile düzelirken, kimi 

hastalarda 12 ya da daha çok sayıda EKT uygulanması gerekebilir. Hastanın alnına yerleştirilen iki 

elektrottan birkaç saniye süre ile elektrik akımı verilir. Bu akım ile beyinde ritmik bir elektrik aktivitesi 

oluşur ve beyin kimyasalları salınır. İşlem yaklaşık 5 dakika sürer, işlemin bitmesi sonrasında tedavi 

ekibi yaklaşık 15-20 dakika süreyle hastanın tamamen uyanması sırasında yanında bulunurlar. 
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İşlemin riskleri ve komplikasyonları: Kalp-damar sisteminde; Kalp atımında düzensizlikler, kalp 

atımında hızlanma (taşikardi), kalp atımında yavaşlama (bradikardi), kalp iletiminde bozulma (atriyal ve 

ventriküler aritmiler), kalp durması (asistol), hipertansiyon ve oksijenlenme bozukluğu (anoksi) 

görülebilir. 
 

Merkezi sinir sisteminde:Nöbet oluşmaması, yetersiz nöbetler, uzamış nöbetler, geç ortaya çıkan 

nöbetler, nöbet sonrası bilinç bulanıklığı (geri dönüşümlü), tedavi sonrası yeni bilgilerin 

anımsanmasının bozulması (anterograd amnezi-geri dönüşümlü), tedavi öncesi öğrenilen özyaşamsal 

bilgilerin anımsanmaması (retrograd amnezi-kalıcı olabilir) ve EKT'ye bağlı manik nöbet (coşku 

dönemi) oluşabilir. 

Tedavi Olmazsanız: Tedavi edilmeyen ................. giderek artan oranda sosyal ve mesleki işlevsellikte 

azalma, yeme içmede azalma, genel tıbbi durumun bozulması, ölümle sonuçlanabilen kendisine ve 

çevresine  zarar verme davranışları ile sonuçlanabilir. 

 

Özel Durumlar: 

Alerji/Kullanılan İlaçlar: Doktoruma bilinen tüm alerjilerim hakkında bilgi verdim.Ayrıca doktorumu 

kullandığım reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, bitkisel ilaçlar, diyet katkı maddeleri, kullanımı 

yasadışı ilaçlar, alkol ve uyutucu/uyuşturucular konusunda bilgilendirildim. Doktorum tarafından bu 

maddelerin ameliyat öncesi ve sonrası kullanımının etkileri bana anlatıldı ve öneriler yapıldı. 

Rıza Doğrulama: 

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi 

özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme 

hakkımın olduğunu biliyorum. 

 

 

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : ___________________  

 

İmzası: ______________  

 

Tarih / Saat :     ____________ / ________  

 

 

 

İşlemi yapacak olan Hekimin Adı-Soyadı : ______________  

 

Unvan / İmza /Kaşe: ___  

 

Rızanın Alındığı Tarih / Saat :     ________ /  

 

 


