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Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi;
1. Önerilen İşleme İlişkin Genel Bilgiler ve Kim Tarafından Yapılacağı
İlaçların kas içinden hastaya verilmesi işlemidir. Bazı ilaçların daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için
yapılır.
Bu işlem konusunda deneyimli bir hemşire veya sağlık memuru tarafından acil servis içinde yapılacaktır.
İşlem yaklaşık 3-5 saniye sürer ve şu şekilde yapılır:
 Öncelikle zerk edilecek ilacın verilmesine engel durumlar (örneğin kan sulandırıcı ilaç kullanımı, verilecek
ilaca karşı daha önce alerji gelişimi gibi) sorgulanır. Eğer sorgulanmadı ise bu durumu doktor ya da
hemşirenize bildiriniz.
 Enjeksiyon yapılacak bölge alkolle temizlenir, ilaç enjektöre çekilir ve iğne cilde batırılarak kasa ulaşılır.
 Enjektörle aspirasyon yapılarak kan gelip gelmediğine bakılır.
 Kan gelmiyorsa ilaç kas içine zerk edilir, sonrasında iğne geri çekilir.
2. İşlemden Beklenen Faydalar
Bu şekilde uygulanan ilaçlar burada dolaşım sistemine geçerek, şikayetlerinizin düzelmesini sağlanacaktır.
3. İşlemlerin Yapılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar
İlacın uygulanmaması durumunda tedaviniz yarım kalabilir, bu sizin/hastanızın mevcut durumunu
ağırlaştırabilir, hayati tehlikeye yol açabilir.
4. Tedavi ve Alternatif Girişimler
Bazı ilaçlar sadece kas içine verilebilir. Sadece kas içine verilebilen ilaçlar için bu işlemin bir alternatifi yoktur.
Ancak birçok ilacın kas içi enjeksiyon yerine ağızdan ya da damar içi enjeksiyon şeklinde alınması da
mümkündür. Doktorunuza bu ilacın başka bir yolla verilip verilemeyeceğini sorabilirsiniz.
5. Olası Risk ve Komplikasyonlar
 İğne kırılabilir.
 İğne yapılan yer mikrop kapabilir, sonrasında apse gelişebilir. Bu apsenin düzeltilmesi için sonradan küçük
bir cerrahi girişim gerekebilir.
 Enjeksiyon yerinden geçici kanama olabilir.
 Sinir yaralanması, buna bağlı kalıcı ya da geçici bacak güçsüzlüğü, uyuşukluğu ve ağrı ortaya çıkabilir.
 Deride geçici renk değişikliği (morarma gibi) olabilir
 Kemik zarı iltihabı gelişebilir.
Yukarıda bahsedilen tüm risklere rağmen, doktorunuz bu girişimin sizin/hastanızın yararın(ız)a olacağını bu
yüzden girişimin yapılması gerektiği düşünmektedir.
6. İşlemlerin Tahmini Süresi:
İşlem yaklaşık 3-5 saniye sürer.
Hasta, Veli veya Vasinin Onam Açıklaması
Ben (veya/hastama) yapılması planlanan tedavi işlemlerini, oluşabilecek riskleri, dikkat etmem gereken
hususları, oluşabilecek yan etkileri doktorum tarafından dinledim ve anladım, ben (veya/hastam) hiçbir baskı
altında kalmadan, tıp ilkeleri doğrultusunda yapılacak ve uygulanacak girişimleri kendi irademle KABUL
EDİYORUM.
Lütfen kutu içine kendi el yazınızla ”hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı
anladım, onay veriyorum. Bir nüshasını elden aldım.”yazınız.

BİLGİLENDİRME TARİHİ VE SAATİ:
HASTA ADI SOYADI / İMZA:
HASTA YAKINI ADI SOYADI / İMZA:
BİLGİLENDİRMEYİ YAPAN PERSONELİN ADI SOYADI /ÜNVANI/ İMZA

