
TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

Aydınlatılmış Onam Formu

Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (Non-Steroid Antienflamatuvar İlaçlar)____________

Kategori: İlaç - Romatoloji - Anti-enflamatuvar – Anti-romatizmal- Analjezik

Tanım:

Doktorunuz sizinle tedavinizde steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların kullanımının gerekliliği hakkında konuştu. Steroid

olmayan antienflamatuvar ilaçlar; anti-inflamatuar, anti-romatizmal, analjezik ilaçlar grubunda yer alan, eklem ağrısı ve eklem

iltihabı, diğer ağrılı durumlar dahil çok sayıda hastalığın tedavisinde (daha çok semptomatik, rahatlatıcı) kullanılabilen ilaçlardır.

Ağız yoluyla veya enjeksiyon şeklinde kullanılabilirler.

Faydaları:

İltihap ve ağrı ile karakterize çok sayıda hastalıkta (osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit, psöriatik artirit vb) etkili

ilaçlardır.

Alternatifleri:

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

Riskleri:

• Alerjik reaksiyonlar: nefes darlığı, boğazda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, şişlik veya kurdeşen (ürtiker)

gelişirse doktorunuzla irtibata geçiniz.

• Enjeksiyon yerinde yanma, uyuşma, irritasyon, infeksiyon, skar dokusu.

• Mide – barsak sistemi (gastrointestinal sistem) üzerine; mide iç yüzeyini kaplayan mukoza dokusunda damar yapısını

etkileyerek, kanama ve hatta gastrite (iltihap), ülsere neden olabilirler. Özellikle bilinen mide ve/veya on iki parmak

barsağı (duodenum) ülseriniz varsa doktorunuza bilgi veriniz. Bazı romatizmal hastalıklarda beraberinde kullanılacak

steroidlerle bu etki daha da artabilir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, barsak perforasyonu (delinme, yırtılma),

ishal görülebilir.

• Vücutta su ve tuz tutulumuna yol açacağından böbrek hastalığı/yetmezliği, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon

probleminiz varsa bu gibi durumlarda steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların kullanımını riskli olabilir.

• Baş ağrısı, baş dönmesi, depresyon, bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar, görmede ışığa karşı artmış duyarlılık nöbet

eşiğinin düşmesine yol açabilirler.

• Kemik iliğinde baskılanma, kan hücrelerinin (kırmızı kan, beyaz kan hücreleri, kan pulcukları) sayısında azalma

yapabilirler. Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, ilaca bağlı toksik hepatit, pankreatite neden olabilirler.

• Ciltte döküntü, kaşıntı, ilaç erüpsiyonlarına (eritema multiforme gibi), toksik epidermal nekroliz, neden olabilirler.



• Bunların dışında daha az önemli olan ve yaşamı tehdit edici karakterde olmayan şu yan etkilere de

rastlanabilmektedir: akut renal (böbrek) yetmezlik, agranülositoz (beyaz kan hücrelerinin sayısında belirgin azalma),

anjiyoödem, aritmiler, aseptik menenjit, konjestif kalp yetmezliği, dispne, hemolitik anemi, toksik ambliyopi, taşikardi.

• İlaç etkileşimleri: steroid olmayan antienflamatuvar ilaç tedavisine başlamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit

edebilecek ilaç etklileşimlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar ve ilaç

dışı tedaviler hakkında bilgi veriniz.

• Gebelik: steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar, 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. Ancak ilacın potansiyel faydası olası riskinden fazla ise

gebelikte yakın takiple kullanılabilir.

• Gerekli durumlarda yakın takip ile gebelikte 32. haftaya kadar bu grupta bazı ilaçlar dikkatle kullanılabilir. Fakat

özellikle bu zamandan sonra bebekte damarsal anomali – problemlere (ductus arteriozusun açık kalması gibi) neden

olabilirler.

• Emzirme: steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar; anne sütüne geçebilir. 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. Ayrıca bu grupta çok sayıda ilaç olduğundan ve burada genel özellikleri kısaca

verildiğinden, bu grupta yer alan ilaçların kendine özgü diğer istenmeyen veya beklenmeyen olası etki/yan etkileri

olabilir.

Sonuçlar

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

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için vermiş olduğunuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak steroid

olmayan antienflamatuvar ilaçları 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.

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:

Adres:

Tel:

Hastanın İmzası: Tarih:

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

Anne [  ]   Baba [ ]  Diğer [ ]

Adı Soyadı:

Adres:

Tel:

İmzası:

Tarih:

Doktorun Adı Soyadı:

Adres:

Tel:

Doktorun İmzası: Tarih:

Kaynaklar:
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