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ANESTEZİ RIZA BELGESİ

1. Anestezi Nedir?
 GENEL ANESTEZİ: geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu, ağrı, hareket fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır.
 BÖLGESEL ANESTEZİ: vücudun bir parçasının duyusunun ortadan kaldırılmasıdır.

2. Anestezi  Nasıl Uygulanır?
 GENEL ANESTEZİ: damar içine verilen anestezik ilaçlar ile uygulanır. Hasta uyuduğu zaman solunum desteği nefes borusuna

takılan tüp ( endotrakeal entübasyon) ile sağlanır. Hasta ameliyat süresince, hayati fonksiyonları ve oluşabilecek sorunlar açısından
anestezi uzmanlarınca izlenir.
 BÖLGESEL ANESTEZİ: omurilik veya sinir çevresine anestezik ( ağrı duyusunu azaltan) madde verilerek uygulanır.

3. Anestezinin Riskleri:
(Aşağıda anlatılan risklerin gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür.)

 Operasyona alınacak hastanın ameliyathaneye girişinden, ameliyat sonrası dönemde dahil mevcut kalp akciğer sistem hastalıkları
nedeniyle yada cerrahi ve anestezi stresine bağlı nedenlerle myokard infarktüsü (kalp krizi) geçirebilir.
 Anestezik ilaçlara bağlı olarak anaflaksi (alerjik reaksiyon), Kardiak arrest (kalp durması) gelişebilir, tedaviye cevap vermeyip

kaybedilebilir.
 Anestezinin başlangıç döneminde çene çıkabilir, dişler ve protezler kırılabilir.
 Anestezik ilaçlara bağlı olarak böbrek yetmezliği, karaciğer harabiyeti, kalp yetmezliği, akciğer ödemi görülebilir.
 Ameliyatın türüne bağlı olabileceği gibi hastanın mevcut hastalıklarına, kilosuna, kullandığı ilaçlara, yaşına bağlı olarak yağ, pıhtı,

hava embolisi gelişebilir ve sonuçta felç ve ölüm görülebilir.
 Çok nadir olmakla birlikte hastanın tetkik edilemeyen özelliğine bağlı ve bazı anestezik ilaçlarla tetiklenebilen çok yüksek ateşle

başlayıp ölüme sebebiyet veren hipertermi ( ateş yükselmesi) görülebilir.
 Hamilelikte anestezi bebek için risklidir.
 Omurilik içine yapılan bölgesel anestezilerde (epidural, spinal, caudal) enfeksiyon, baş ağrısı, kısmi felç, yüz felci gelişebilir. Kalp

yetmezliği gelişebilir.
 Sinir çevresine yapılan bölgesel anestezilerde, duyu kaybı, kısmi felç gelişebilir.
 Solunum desteği için takılan tüp nedeniyle dudak, ağız,dil, boğaz, soluk borusu, akciğerler zarar görebilir.
 Tüp çıkarıldıktan sonra geçici boğaz ağrısı ses kısıklığı, yutma zorluğu olabilir.

4. Anestezinin Alternatif Tedavileri Ve Riskleri: Bilinen bir alternatif uygulama yöntemi yoktur.
5. Anestezi Uygulanmazsa Neler Gelişir?: Yapılacak ameliyat gerçekleştirilemez.
6. Anestezi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 Anestezi uygulamasından sonra: anestezi uzmanınız tarafından aksi belirtilmemişse, en az 6 saat ağızdan herhangi bir sıvı, gıda vb.

alınmayınız.
7. HASTAYA ÖZEL DURUMLAR:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Anestezi Uzmanı Diş Hekimi Hasta- Hasta Yakını

……………………………. ……………………………… ………………………………

Hasta – Hasta yakını imza bölümüne el yazısı ile  “okudum, anladım ve onam formunun bir nüshası tarafıma teslim edildi”
yazacaktır.


