Patientenetikett

MR BILGILENDIRME FORMU
ANAMNEZ

bu bölüm asistan tarafindan doldurulacak

Muayene bölgesinde Ameliyat gecirdinizmi? Hangi, nezman?

 evet

 hayır

Hasar/travma varmi Muyane bölgesinde? Hangi, nezaman?

 evet

 hayır

Agri? Nerde, nezamandan beri?
 sag

 sol

 ic

 dis

 ön

 arka

 hic yok

Komplikasyonlari önlemek icin, lütfen sorulari isaretleyerek cevaplayin:
1. Kalp pili kullaniyormusunuz?

 evet

 hayır

2. Kalbinizden basinizdan veya eklem ameliyati gecirdinizmi?
Implantiniz varmi? Örn. Defibrilatör, kalb kapakcigi, kulak implanti

 evet
 evet

 hayır
 hayır

3. Vücudunuzda metal parcalari veya kiymiklari (kemik ici, civi, … ) var mi?
Evetse, hangileri?

 evet

 hayır

4. Daha önce bir MR incelemesi yaptiniz mi?

 evet

 hayır

5. Sorun meydana geldi mi?
Neler?

 evet

 hayır

 evet
 evet
 evet
 evet
 evet

 hayır
 hayır
 hayır
 hayır
 hayır

7. Yukarida ismi gecmeyen baska bazik veya Tümör hastaliklariniz var mi?
Evetse, hangileri?

 evet

 hayır

8. Alerjiniz, astiminiz veya ilaclara intoleransiniz var mi?
Evetse, hangileri?

 evet

 hayır

9. Dövmeniz varmi, vücüd mücevherleriniz (piercing) var mi?

 evet

 hayır

10. Kadinlar icin: Hamile olabilir misiniz?

 evet

 hayır

Anevrizma klipsi, ensülin pompasi, asgri pompasi, eklem protezi, sant, Port-a-Cath, stent?

Hangileri?

6. Asagidaki bilinen hastaliklariniz var mi?
Seker hastaligi (diyabet) var mi?
Idarda protein?
Yüksek kann basinciniz?
Gut hastaliginiz var mi?
Böbrek hastaliginiz var mi veya böbrek ameliyati gecirdinizmi?
Evetse hangi ilaclari kullaniyorsunuz?

MR kontrast maddelerine karsi alerjik reaksiyonlar cok nadirdir. Iyot alerjileri bu incelemede önemli degildir.

11. Vücut agirliginiz:

kg

Boy:

cm

Imzamla metni okudugumu, anladigimi ve benimle ilgili sorulara en iyi bilgime göre cevap verdigimi onayliyorum.
Önerilen incelemenin gerekirse kontrast maddesi verilmesini onayliyorum.

Tarih

Hastanin veya yasal vekilinin imzasi

aciklayan imzasi
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MANYETIK REZONANS TOMOGRAFISI (MRT)
ICIN BILGILENDIRME FORMU
Sayin Hastamiz!
Tedavi eden Doktorunuz sizi bir manyetik rezonans tomografisi (MRT) icin sevk etti.

Bazi Informasyonlar:
MRT nedir?
Manyetik rezonans tomografisiyle vücudunuz röntgen isinlari kullanilmadan incelenmektedir. Inceleme sirasinda güclü manyetik alanlarla kisa süreli radyo dalgalari üretilir. Bu sirada alinan sinyaller bir bilgisayarla degerlendirilir.

Inceleme nasil gerceklesir?
Seyyar bir Masanin üzerine yatiyorsunuz, incelenen organa göre degisebilen derinlikle aletin icine sürülüyorsunuz.
Kontrol esnasinda yüksek sesli vurma ve vibrasyon sesleri duyulacaktir, hafiflestirmek icin kulakliklar verilcektir.
Lütfen hareket etmeden yatin, cükü en ufak hareketler bile görüntüde bozukluklara neden olabilir. Inceleme alanina
bagli olarak 15-30 dakika arasinda sürmektedir. Gerekirse tibbi personel inceleme sirasinda asamali nefesini tutmanizi isteyebilir. Personelin talimatlarina mutlaka uymalisiniz.

Kontrast maddesinin amaci nedir?
Incelemeye bagli olarak kolunuzdaki bir damara bir kontrast maddesinin enjekte edilmesi veya infüzyon yapilmasi
gerekli olabilir. Bu islem belli organlarin ve anatomik vüvut yapilarinin görüntülenmesi icin gerekli olabilir ve olasi
hastaliklarin yarattigi degisiklikler daha iyi taninabilir.
Ancak, bir kontrast maddesi vermeden önce artan bi riski önceden tahmin edebilmek icin böbreklerininizin fonksiyonunu kan tahlilinde bulunan Kreatinin/GFR degeri (1aydan eski olmayan).

Kontrast maddesini yan etkisi var mi?
Igne yerinde morarma ve cok nadiren enfeksiyon meydana gelebilir. Röntgen kontast maddesinin yan etkileri MR´de
mevcut degildir, tipik alerjilerde cok nadirdir. Iyot alerjisi bu kontrolde önemli degildir.

Bütün inceleme esnasinda tibbi personelin gözetimindesiniz.
Sizi görebiliyoruz ve siz heran elinizdeki tehlike canina basrak bizimle kontaga gecebiliyorsunuz ve
isterseniz incelemeyi iptal edebiliyoruz.
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