TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

Aydınlatılmış Onam Formu
Heparin - Düşük molekül ağırlıklı heparin ____________________________________________
Kategori: İlaç - Kardiyovasküler- Antikoagülan
Tanım:
Doktorunuz sizinle tedavinizde heparin adlı ilacın kullanımının gerekliliği hakkında konuştu. Heparin, kanın pıhtı
oluşturma işlevini azaltma yolu ile etki eden bir ilaç olup enjeksiyon yolu ile uygulanır.

Faydaları:

Heparin, kateter taşıyan hastalar, yapay kalp kapağı takılı hastalar, pıhtılaşmaya eğilimi olan hastalar, kalp ritm
problemi olan hastalar, antifosfolipid sendromu ve diğer birçok hastalıkta kullanılan bir ilaçtır.
Alternatifleri:
Sizin

için

uygun

olabilecek

farklı

tedavi

yöntemlerini

doktorunuza

danışarak

öğrenebilirsiniz.
Riskleri:


Heparin kanı incelttiği için, morarma veya kanama (iç organ kanaması dahil) riskini artırır. Bu tür problemler
yaşarsanız doktorunuzla irtibata geçiniz.



Alerjik reaksiyonlar: Nefes darlığı, boğazda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, şişlik veya kurdeşen gelişirse
doktorunuzla irtibata geçiniz..



Eğer bakteriyel endokardit, hipertansiyon, hemofili, veya diğer kan hastalıkları, mide ülseri, veya karaciğer hastalığı
varsa, veya cerrahi işlem planlanıyorsa, doktorunuzu bu durum hakkında uyarmanız gereklidir.



Kanama riskini artırdıklarından dolayı, Heparin alırken aspirin, ibuprufen, veya diğer non-steroidal anti-inflamatuvar
ilaç almayınız.



Büyük abdest renginin değişmesi, idrar veya büyük abdestte kan görülmesi.



Böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon probleminiz varsa bu durumlarda bu ilaçların kullanımı çeşitli problemlere yol
açabilir.



Derinizde topluiğne başı büyüklüğünde kırmızı noktalar, alışılmadık kanamalar veya morarmalar gelişebilir. Heparin
hem iç hem de dış kanama eğiliminizi arttırabilir. Bu nedenle kanamayı kolaylaştırabilecek olan temas sporları, tıraş
olma, dişlerinizi fırçalama ve diğer aktiviteler sırasında dikkatli olmanız gerekir.



İlaç etkileşimleri: Heparin tedavisine başlamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkileşimlerinin
olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar ve ilaç dışı tedaviler hakkında bilgi
veriniz.



Gebelik: Heparin, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili
hazırlanan risk değerlendirme rehberinde C kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı, doğmamış
bebekte doğumsal anomalilere yol açıp açmadığının bilinmediğidir. Eğer gebe iseniz doktorunuz ile konuşmadan ilacı

almaya başlamayınız. Gebelik boyunca sürekli düşük molekül ağırlıklı heparin kullanmanız gerekiyorsa kemik erimesi
(osteoporoza) karşı düzenli kalsiyum ve D vitamini (proflaksisi) almanız önerilir.


Emzirme: Heparin anne sütüne geçmez. Buna rağmen eğer anne sütü ile çocuğunuzu besliyorsanız ilacı almadan
önce doktorunuzla görüşün.



Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığı takdirde tedaviyi başlayan
hekiminize danışmanız gereklidir.

Sonuçlar
•

Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca bağlı herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili
herhangi bir risk ile karşılaşmayacağımı anlıyorum.

Onamın geri çekilmesi:

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için vermiş olduğunuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak
heparin'i kullanmaya başladığınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmiş
olursunuz. İlacın ani olarak bırakılması ya da dozunun değiştirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir.
Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir değişiklik yapmayınız.
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Notlar

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel şartlara bağlı olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel
durumlar hakkında size bilgi verecektir.
Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgii tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hemşire, ve / veya diğer
görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

Hastanın Adı Soyadı:

Hastanın İmzası:

Tarih:

Anne [ ] Baba [ ] Diğer [ ]

Tarih:

Adres:

Tel:
Tanık: Hasta yakını veya vasi
 18 yaş altı hastalar için:
Anne/Baba/Yakını
 Okur-yazar
olmayan/görme özürlü
hastalar için sözlü
bilgilendirmeye şahitlik
eden
 Yabancı dil nedeniyle
çevirmen /tercüman
Doktorun Adı Soyadı:

Adı Soyadı:
Adres:
Tel:
İmzası:
Doktorun İmzası:

Tarih:

Adres:

Tel:
Kaynaklar:
1.

Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetiksıra ile) Ankara Ü. İmmünoloji-Romatoloji, Başkent Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü.
Romatoloji,
Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dışkapı İhtisas Hastanesi İmmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Romatoloji.

2.

www.uptodate.com

