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Sayın hastamız!  
Sayın hastamız!

Tedavi eden doktorunuz tarafından Bilgisayarlı To-
mografi (BT) incelemesi için sevk edildiniz. Bilgi-
lenmeniz için bu metni okumanızı ve 2. sayfadaki 
soruları cevaplamanızı rica ediyoruz. Bir bilgilendir-
me görüşmesi çerçevesinde bütün önemli bilgiler 
konusunda açıklama alacak ve soru sorma fırsatınız 
olacak. 

Bilgisayarlı tomografi nedir?
Bilgisayarlı tomografi (BT), vücudun kesitli görün-
tüleri hazırlanan özel bir röntgen incelemesidir. 
Bu şekilde hastalık kaynaklarının durumu hakkında 
önemli bilgiler elde edilebilir. Tedavinin devamı 
açısından bu da sıklıkla büyük bir önem taşımaktadır.

İnceleme nasıl yapılıyor? 
İnceleme yaklaşık 10 -15 dakika sürmektedir. 
İnceleme sırasında, BT cihazının açıklık bölge-
sinde hareket eden özel bir muayene masasında 
yatacaksınız. Bütün inceleme sırasında uzman per-
sonelin kontrolü altında olacak ve bir ses sistemiyle 
onlarla iletişim kurabileceksiniz. 

Ne yapmalıyım?
Görüntülerde en iyi kalite elde edebilmek için in-
celeme süresince sakin bir biçimde yatmanızı rica 
ediyoruz. Bazı incelemelerde sizden bazı talimatlara 
(örneğin, nefes alma, nefes verme, nefes tutma, yut-
kunmama gibi) uymanızı isteyeceğiz.

Röntgen ışınları riski:
Nadir durumlarda yüksek dozda röntgen ışınları tü-
mörlere yol açabilir. Genel olarak BT’de uygulanan 
röntgen ışınları riski çok düşüktür ve gerçekleştirilen 
BT ve röntgen incelemelerinin türü ve sayısına 
bağlıdır. Tedavi eden doktorunuz sizi BT inceleme-
si için sevk etti, çünkü bu inceleme tanısal olarak 
önemlidir ve bununla edinilecek bilgi başka bir ince-
lemeyle elde edilemez.

İstenmeyen yan etkilerle ilgili kişisel riskinizi tahmin 
edebilmemiz için arka taraftaki soruları işaretleyerek 
cevaplamanızı rica ediyoruz.

Anlaşılmayan yerlerde tıbbi-teknik hizmetin (MTD) 
çalışanları veya doktorlarımız size yardımcı olacaklar.

Neden kontrast maddesi?
Kontrast maddeleri, birçok BT incelemesi-
nin bulgularını artırabilir ve doktorlara hastalıklı 
değişiklikleri daha iyi anlama imkânı verirler. Kont-
rast maddeleri, inceleme sırasında koldaki bir to-
plardamara yapılan bir enfüzyon olarak verilir. 

Komplikasyon olabilir mi?
İğne yerinde – her iğnede olduğu gibi – ağrı, mo-
rarma ve nadiren de bir enfeksiyon oluşabilir. Birçok 
insan uygulama sırasında sıcaklık hissi ve ağızda 
acı bir tat yaşarlar. Bilimsel araştırmalar1 hastaların 
%99’undan fazlasının kullanılan kontrast maddeyi iyi 
tolere ettiklerini gösterir. Nadiren (yaklaşık 400’de 1) 
hafif bir tansiyon düşmesi ve bu nedenle de bulantı 
veya ağrı gibi hafif şikayetler görülebilir. Çok nadiren 
(yaklaşık 10.000’de 1) solunum güçlüğü, tansiyon 
düşmesi, kalp ritim bozukluğu veya kramp gibi ağır 
yan etkiler görülür. Neredeyse her tıbbi müdahalede 
olduğu gibi hayati tehlike yaratabilecek bir kompli-
kasyon mümkündür, ama epey imkânsızdır. 

Yan etkiler yaşarsanız anında tıbbi yardım her an 
hazırdır. 

Nadiren koldaki enjeksiyon bölgesinde kontrast 
madde sızması olabilir. Bu da ağrılı bir şişmeye yol 
açabilir ve bu şişkinlik bazen birkaç gün sürebilir ve 
tedavi gerektirebilir. İnceleme sırasında kolunuzda 
ağrı veya şişme hissederseniz hemen – inceleme 
sırasında bile – incelemeyi yapan tıbbi-teknik uzman 
personeline haber verin.

1 MANSOURI-Studie, Bericht über die Sicherheit von CT Untersuchungen an Hand von 800.000 Fällen (European Radiology 2015, 175, S. 621 – 628) 
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1. Boy (cm): Kilo (kg):
2. Kadınlar için:  

Hamilelik olasılığı var mıdır?   Hayır   Evet 
3. Daha önce aşağıdaki incelemelerden birini yaptırdınız mı?

Bilgisayarlı tomografi (CT)   Hayır   Evet 

Damar röntgeni (Anjiyografi / Kalp kateteri)   Hayır   Evet 

Böbrek röntgeni (Ürografi)   Hayır   Evet 

 Bacak toplardamarı görüntüleme (Flebografi)   Hayır   Evet 
4. Kontrast madde verildikten sonra yan etkiler görüldü mü?   Hayır   Evet 

Evetse, hangileri?

Bulantı / kusmak / boğulma hissi   Hayır   Evet 

Astım krizi / Nefes darlığı   Hayır   Evet 

Ciltte döküntü   Hayır   Evet 

Kramp nöbetleri, şuursuzluk   Hayır   Evet 

Titreme nöbeti   Hayır   Evet 
5. Aşağıdaki hastalıklardan biri sizde var mı?

Tedavi gerektiren alerjiler?   Hayır   Evet 

Kalp hastalıkları   Hayır   Evet 

Böbrek/böbreküstü bezleri hastalıkları?   Hayır   Evet 

Tiroit bezi hastalıkları?   Hayır   Evet 

Şeker hastalığı (diyabet)?   Hayır   Evet 
Evetse hangi diyabet ilaçlarını kullanıyorsunuz?

Myasthenia gravis? (özel bir kas hastalığı)   Hayır   Evet 
6. Bir kalp piliniz var mı? 

(sadece toraks BT incelemesinde)   Hayır   Evet Model:

Aşağıda imza atarak bu broşürün metnini okuduğumu ve anladığımı onaylıyorum. 
Soruları en iyi bilgimle cevaplandırdım. Şahsi bir görüşmede bana riskler açıklandı ve sonraki sorularım yeterli 
biçimde cevaplandırıldı. Önerilen incelemenin yapılmasını onaylıyorum. 

Hasta ve/veya yasal temsilcisinin imzası Doktorun adı ve imzası 

Tarih / saat MTD’nin adı ve imzası 

İncelemeden önce bu formu sizinle ilgilenen tıbbi-teknik uzman personele iletmenizi rica ediyoruz. 

Bilgilendirme görüşmesiyle ilgili doktorun notları 

Hasta incelemeyi onayladı Evet  Hayır  

İncelemenin reddedilmesi durumunda hastaya olası dezavantajlar hakkında bilgi verildi.

Telif hakkı: Österreichische Röntgengesellschaft, Versiyon V4.0 (2018). Çalışma grubu ve ÖRGʼden bahsedilmesi şartıyla bu formlar ücretsiz kullanılabilir. 
ÖRG Çalışma Grubu (R. Frank, H. Prosch, A. Resch-Holeczke, W. Schima, H. Schöllnast, A. Wibmer) ve H. Ofner (Universität Wien) 


