
Sayın Hasta, Sayın Veli/Kanuni Temsilci: 
Bu formun amacı sizi yapılacak genel anestezi ve sedasyon ile ilgili bilgilendirmek ve rızanızı almaktır.

Lütfen her bir maddeyi dikkatlice okuyunuz. Bu bilgilendirme formu genel anestezi/sedasyonla

yapılacak operasyonlarda genel anestezi ve sedasyon işlemlerini anlatırken aynı zamanda işleme bağlı

gelişebilecek olası riskler, işlemden beklenen faydalar, işlem yapılmaz ise ortaya çıkabilecek durumlar

ile hastanın sorumlulukları konusunda bilgi vermektir. Bu formu okuduktan sonra hekiminize işlemle

ilgili merak ettiğiniz başka soruları da sorabilirsiniz.

İşlemin yapılabilmesi için bu bilgilendirme formu okunduktan sonra hastanın kendisi tarafından

imzalanması gerekmektedir. Eğer hasta yaşı veya tıbbi nedenlerden ötürü onam veremiyorsa

Vekili/Kanuni Temsilcisi tarafından okunup doldurularak imzalanır.

Merkezimizde ameliyathane ekibimiz, ameliyat olacak hastalarımız için; en uygun şartları, zamanı,

konforu ve en güvenli anestezi uygulamasını hazırlamaktadır.

•Genel anestezi ya da sedasyon; hiçbir sağlık problemi olmayan hastalar da bile en basit yan etkiden, en

kötü yan etkiye giden çok çeşitli istenmeyen ve beklenmedik sonuçlara neden olabilir.

•Bu riskler hastanın genel sağlık durumuna, yaşına (bebekler ve yaşlılarda risk artmaktadır) kilosuna

(şişmanlarda daha risklidir), yapılacak operasyonun süresine, tipine, hastanın ameliyattaki pozisyonuna,

çalışma organizasyonuna, takip olanaklarına göre değişmektedir.

•Hastada hipertansiyon, kalp hastalığı, akciğer hastalıkları, şeker hastalığı gibi ek hastalıkların olması,

sigara içimi, ailede kötü anestezi öyküsü, alerjik reaksiyon hikayesi olması anestezi riskini arttıran

problemlerdendir.

•İstenmeyen anestezi etkilerinin bazıları önceden alınacak tedbirlerle azaltılabilirken (daha önceden kan

şekerini düzenleme, yüksek tansiyon tedavisi gibi) bazılarında önceden kestirmek, tedbir almak güç

hatta olanaksızdır (örneğin “malign hipertemi” denen, çok nadir rastlanan bir anestezi etkisi olan durum

önceden tespit edilemez ve çoğunlukla ölümle sonuçlanır)

•Ameliyatınız süresince hayati fonksiyonlar hem cerrahi işlemden, hem de anesteziden olumsuz şekilde

etkilenebilir. Hastada geçici ve kalıcı hasarlar oluşabilir.

•Anestezide kullanılan ilaçların; kalp damar, solunum ve sinir sistemine, karaciğere aksi tesirler

gösterebilen ilaçlar olduğu unutulmamalıdır.

•Hiçbir sağlık problemi olmayan genç hastalarda bile anesteziye bağlı nedeni tespit edilemeyen ölümler

olabilmektedir.

Hasta/Veli veya Kanuni Temsilci lütfen hastanın/hastanızın mevcut hastalıklarını aşağıdaki listede

işaretleyiniz:

Kalp Hastalığı:… Hipertansiyon:… Diyabet (Şeker Hastalığı):…

Bulaşıcı Hastalıklar(Hepatit B-C, HİV): …… Kan ve Kanama Problemi: …… Karaciğer Hastalığı: ……

Tiroid Hastalıklar: …… Solunum Sistemi Hastalıkları(KOAH, Astım vb.): ……

Böbrek Hastalığı: …… Alerjik Hastalıklar:… Hormonal Sistem Hastalıkları: … Nörolojik-Psikiyatrik

Hastalıklar:.. Sindirim Sistemi Hastalıkları: …… İskelet-Kas Sistemi Hastalıkları: …… Hamilelik:…

Diğer Hastalıklar: …… Sürekli Kullandığınız İlaçlar: ……

Genel Anestezi Uygulaması: Hastanın ağrı duymasının istenmediği durumlarda tüm işlemler genel

anestezi altında yapılır. Bu görevi üstlenen Uzman Anestezistler, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve

Cerrahisi Uzmanı/ Diş Hekimiyle birlikte sizlere en konforlu ve güvenli ameliyat şartları hazırlarlar.

Anestezistin ameliyat öncesi ve sonrası yaptığı çalışmalar yaşamınızın emniyeti için gereklidir. Her

anestezi yönteminin olumlu ve olumsuz tarafları vardır. Ameliyatın şekline ya da hastanın durumuna

göre uygulanabilecek değişik anestezi yöntemleri vardır. Hastanın ağrı duymasının istenmediği

durumlarda tüm işlemler genel anestezi altında yapılır. Bu görevi üstlenen Uzman Anestezistler, Ağız,

Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı/Diş Hekimiyle birlikte sizlere en konforlu ve güvenli

ameliyat şartları hazırlarlar. Anestezistin ameliyat öncesi ve sonrası yaptığı çalışmalar yaşamınızın

emniyeti için gereklidir. Her anestezi yönteminin olumlu ve olumsuz tarafları vardır. Ameliyatın şekline

ya da hastanın durumuna göre uygulanabilecek değişik anestezi yöntemleri vardır.

KOD YAY. TRH REV. NOREV. TRH Sayfa No

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

GENEL ANESTEZİ VE SEDASYON  AYDINLATMA

RIZA VE ONAM BELGESİ

HHD.RB.23 02/05/2016 0225.06.2019 1/3



Uyku durumuna benzeyen sedasyon işlemi genellikle rahatlatıcı bir ilaç uygulaması (premedikasyon,

örneğin: enjeksiyon, fitil, tablet, şurup, sprey gibi) ve bir serum takılmasından sonra hızlı etki gösteren bir

ilacın verilmesi ile başlar. Girişim boyunca bu durum ilaçlarla kontrol ettirilir. Bu sırada şuur ve bütün

vücuttaki ağrı hissi ortadan kalkar. Basit ve kısa süren girişimlerde bu genellikle toplardamar içine ilacın

verilmesi ile sağlanabilir. Ağır ve uzun süren girişimlerde ise ek olarak diğer yardımcı maddeler kullanılır.

Ağız ve burun üzerine yerleştirilen solunum maskesi ile oksijen verilir. Girişim sırasında düzenli olarak

vücudun önemli organ fonksiyonları (örneğin nabız, tansiyon,solunum, EKG’de kalp atışları, kanın

oksijenlenmesi) kontrol edilir. Girişimin sona ermesi ile birlikte ilaçlar kesilir ve hasta derin uykudan

uyanır gibi uyanır. Hasta tamamen uyanıncaya ve organ fonksiyonları normal oluncaya kadar gözetim

altında tutulur, daha sonra eve gönderilir.Beklenen Faydalar: Anestezik maddeler yapılacak olan

girişimsel işlemler sırasında ağrıyı engellemek ve dolayısıyla hastanın ağrı hissetmeden tedavilerini

yapmayı amaçlamaktadır.

Genel Anestezinin/Sedasyonun Operasyon Öncesi Uygulanmaması Halinde; Hastanın işlem sırasında

şiddetli ağrı duymasına, bayılmasına (senkop), ağrı şokuna girmesine ve operasyon sonrası kanamanın

artmasına sebep olabilir.

İşlemin Alternatifi: Mevcut işlemin alternatifi bulunmamaktadır.

Olası Yan Etkiler, Riskler ve Komplikasyonlar:

Genel Anestezinin Olası Yan Etkileri, Riskleri ve Komplikasyonları: Boğaz ağrısı, ses kısıklığı, ses telleri

hasarı, bulantı , kusma, anestezik ilaçlara bağlı yan etkiler, nabız sayısı ve kan basıncında artma veya

azalma, boyun ağrısı, alerji, sinir hasarları, anafilaksi, emboli, entübasyon gerçekleştirilememesi

sonucunda trakeostomi, yoğun bakım ihtiyacı, malign hipertermi, ölüm,cilt altına kan

toplanması,uyanmanın gecikmesi,hıçkırık,öksürük , havale geçirme, kusmuğun akciğere kaçması , diş

zedelenmeleri,akciğerlerin bir kısmında sönme, idrar yapamama,pıhtının hayati organlarda tıkanmaya

neden olması , kalp durması

Sedasyonun Olası Yan Etkileri, Riskleri ve Komplikasyonları: Bulantı, kusma, solunum durması, ilaçlara

bağlı yan etkiler (nabız sayısı ve kan basıncında artma veya azalma vb.), boyun ağrısı, alerji, sinir

hasarları, entübasyon gereksinimi, anafilaksi, emboli, yoğun bakım ihtiyacı, malign hipertermi, ölüm.

Tahmini Süre: Genel anestezinin hastaya uygulanacağı tahmini süre hastaya yapılacak işleme göre 1 saat

ile operasyonun/tedavinin/işlemin bitiş saati arasında değişmektedir.

Girişimden Önce Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

 Girişimden önce 6-8 saat İçerisinde (kusmuğun nefes yoluna kaçmasını önlemek için )hiçbir şey yiyip

içilmemesi gerekmektedir.

 Girişimden son 24 saat öncesi içerisinde sigara, pipo, puro, tütün kullanmayınız.

 Girişimden önce protezler, lens ve benzeri malzemelerinizi çıkarınız ve emin bir şekilde saklayınız.

 Makyaj yapmayınız, tırnak cilası sürmeyiniz, küpe, yüzük, bilezik, kolye vb. çıkarınız.

 Ameliyatınızdan 1 gün önce banyo yapınız. Ameliyata gelirken dişlerinizi fırçalayınız ve ağız temizliği

yapınız.

 Ayaktan yapılan girişimlerde eğer ilk 24 saat içinde kliniği terk edecek durumda olur iseniz bir yakınız

tarafından eve götürülmenizi temin ediniz. Evde bakımınızı organize edin ve sağlığınız yönünden bir

sorun çıkar ise hekiminizi telefonla arayarak bilgi veriniz.

 Kullanılan ilaçların etkilerinin devam etmesi nedeni ile ancak 24 saat sonra aktif olarak trafiğe

çıkabilir, araba kullanılabilir,bisiklete binilebilir, sanayi makinelerini kullanabilir veya önemli kararlar

alabilir ve önemli kararlara imza atabilirsiniz.

Hasta, Veli Veya Kanuni Temsilcinin Onam Açıklaması: Planlanan tedavinin/ işlemin ne olduğu

gerekliliği, tedavinin/ işlemin seyri ve diğer işlem seçenekleri,bunların riskleri, tedaviyi/işlemi kabul

etmediğim takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar,işlemin/tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri

HEKİMİM TARAFINDAN SÖZEL OLARAK

AYRINTILI ANLATILDI. Ayrıca BU RIZA FORMUNU OKUYARAK da ayrıntılı bilgi edindim.

SEDASYON UYGULAMASI
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 Operasyondan/işlemden sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.

 Bana sağlık durumumla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı ve tüm sorularım anlayabileceğim bir şekilde

cevaplandı. Kararımı vermek için yeterli süre tanındı.

 Operasyonu/işlemi yapacak Anestezi uzmanı ve Diş Hekimi hakkında bilgi edindim.

 Aklım başımda ve kendimi karar verebilecek yeterlilikte görüyorum. İstemediğim taktirde,

operasyona/işleme onay vermek zorunda olmadığımı biliyorum.

 Genel anestezi/Sedasyon sonrası olası yan etkiler gibi istenmeyen tablolar gelişebileceği tarafıma

açıklandı.

 Olası yan etkiler gerçekleştiğinde operasyonu/işlemi Anestezi Uzmanı ve anestezi ekibi ile ilgili sağlık

personeli tarafından yapılacak tüm müdahalelerin ve gerekli tüm acil ilaçların kullanılmasına izin

veriyorum.

 Tedavimle ilgili olarak tarafıma yapılacak girişimlerde herhangi bir şekilde şuurum kaybolduğunda

veya onay veremeyecek duruma düştüğümde onay vermek ve tedavimle ilgili her türlü bilgiyi almak

üzere ………………………….….…………………………..isimli kişiyi yetkili kılıyorum.

 Tamamlayıcı tedavi ve tedbirlerini (kan nakli, merkezi toplar damar girişimleri, solunum cihazına

bağlanma vb.) ve bunlara bağlı oluşabilecek tüm riskleri kabul ediyorum.

 Covid-19 Pandemisine bağlı olabilecek her türlü risk tarafıma anlatıldı. Okudum, anladım, kabul

ediyorum ve başka sorum yoktur.

3 sayfalık bu onam formunda yazılanların tümünü okudum ve /veya bana anlatıldı ve anladım. Yapılacak

işlemlerle ilgili soru sormama izin verildi ve sorularım cevaplandı. İlgili tedavinin/işlemin tarafıma

yapılmasını kabul ediyorum.

Aşağıdaki noktalı yere kendi el yazınız ile 3 sayfadan oluşan bu onamı ‘OKUDUM, ANLADIM,

KABUL

EDİYORUM, RIZA BELGESİNİN BİR NÜSHASINI ELDEN TESLİM ALDIM’.

DR./DT………………………… TARAFINDAN YAPILACAK OLAN TEDAVİ KONUSUNDA

AYDINLATILDIM,BİLGİLENDİRİLDİM,RIZA GÖSTERİYOR VE ONAYLIYORUM) yazarak

imzalayınız.

.........................................................................................................................................................................

....

Hastanın Adı Soyadı

Tarih / Saat

Hekim / Kaşe

Tarih / Saat

16:09 16:0914.12.2021 14.12.2021

Hastanın Veli / Kanuni

    Temsilcinin

     Adı Soyadı

Tarih / Saat

16:0914.12.2021
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