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Hasta adı soyadı:                                                                   Randevu tarihi: 

Protokol no :                                                                           Randevu saati: 

 

A) HASTALIĞIN MUHTEMEL SEBEPLERİ VE NASIL SEYREDECEĞİ 

…………………………………………………………….. 

 

Egzersiz Stres Testi (EFOR TESTİ) nedir, neden bu işleme gereksinim duyulur? 

        Efor testi, fiziksel aktiviteye karşı kalbinizin performansının kaydıdır. Göğüs ağrısının 

nedenini araştırma, kalp ritim bozukluklarını değerlendirme ve kapak hastalığınız varsa ameliyat 

zamanını belirleme gibi birçok alanda kullanılan faydalı bir testtir. Siz bir koşu bandı üzerinde 

önce yavaş, daha sonra giderek artan eğim ve hızda yürürken kalp ritminiz ve kan basıncınız 

takip edilecektir. Bu test göğüs ağrınızın, bazı durumlarda çarpıntınızın nedeninin tespit edilmesi 

ve tedavinin yönlendirilmesi için çok önemlidir. 

 

B) REDDETME DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK MUHTEMEL FAYDA VE 

RİSKLERİ 

        Efor testi, mevcut riskleri yanında yaygın ve güvenle kullanılan bir testtir ve kalp 

hastalıklarının tanısı ve takibinde çok önemli yer tutmaktadır. Yapılamaması durumunda, hastanın 

hastalığıyla ilgili yeterli bilgi edinilemeyeceğinden, gerekli olabilecek girişim ve tedavilerin 

planlanması sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilemeyebilecektir. 

 

C) TIBBİ MÜDAHALENİN KİM TARAFINDAN NEREDE, NE ŞEKİLDE VE NASIL 

YAPILACAĞI İLE TAHMİNİ SÜRESİ, 
        İşlem 15-20 dakika kadar sürer. Teste başlamadan önce göğsünüze kalp atışlarınızı 

görüntülemeye yarayan elektrotlar göğsünüze yapıştırılır. Bu elektrotlar sayesinde kalp ritminiz 

bir kablo yardımı ile monitöre iletilir. Testin başlaması ile yürüyüş bandı hareket etmeye başlar, 3 

dakikada bir hem hız hem de eğim arttırarak teste devam edilir. Siz devam edemeyeceğinizi 

söylediğinizde ya da doktorunuz test sonlandırma kriterleri ortaya çıktığında testi sonlandırır. 

Kısa bir dinlenme dönemi kayıt alınmaya devam edilir. Test sonucu aynı gün içinde size teslim 

edilir. Test sonrası günlük yaşamınıza dönebilirsiniz. 

 

Ç) DİĞER TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE BU SEÇENEKLERİN GETİRECEĞİ 

FAYDA VE RİSKLER İLE HASTANIN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL 

ETKİLERİ, 
       Bugün egzersiz stres testi kolay uygulanabilir olması ve girişim gerektirmemesi nedeniyle 

yaygın olarak kullanılan bir testtir. Koroner damar problemlerinin tanısında kullanılan diğer 

tetkikler ilaç uygulaması ve damarsal girişim gerektirmesi nedeniyle yerine kullanılabilecek 

başka tetkik bulunmamaktadır. 

Ortaya çıkabilecek yan etkiler: 

       Egzersiz stres testi sırasında veya hemen sonrasında, nadir olmakla birlikte, işlemle ilgili 

sorun ve istenmeyen olaylarla karşılaşılabilmektedir. Test sırasında kalp hızınızda yükselme aşırı 
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miktarda olabilir veya kalp ritminiz bozulabilir. Çok nadir olmakla birlikte kalpte hayatı tehdit 

edecek ritim bozuklukları, kalp krizi geçirme ve ani kalp durması gelişebilmektedir. Tüm bu 

komplikasyonlara yönelik müdahale için gerekli ekip ve teçhizat laboratuvarımızda 

bulunmaktadır. İşlem sırasında kan basıncı aşırı yükselebilir veya düşebilir. 

D) SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK OLAN YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ 
       Test planlandığında size randevu verilir. İşleme gelmeden 1 gün önce keselenerek duş yapılır. 

Verilen randevu için geldiğinizde, göğüs bölgesine deodorant ya da pudra sürülmemiş, erkek 

hastaların göğüs kıllarını tıraş etmiş olmaları gerekmektedir. Verilen randevu gününde 

doktorunuzun başka bir önerisi olmadığı takdirde hafif bir yemek sonrası iki saat aç olduğunuz ve  

sigara, çay, kahve tüketmediğiniz durumda test yapılır. Efor testi öncesi bazı ilaçların (beloc-zok, 

problok, nortan, tensinor, concor, prent, lopresor, vasoxen, dilatrend, coronis, carvexal, dideral, 

tenoretic, nexivol, kinetra ve eşdeğerleri işlemden 48 saat önce, adalat, norvasc, amlokard, 

monovas, amlodis, penvasc, diltizem, isoptin, monodur, monoket, monolong, tarka, coniel ve 

eşdeğerleri 24 saat önce, digoksin ise bir hafta önceden) kesilmesi gerekebilir. İşlemden sonra 

göğüs bölgenize yapıştırılan elektrotları çıkarıp çöpe atınız. 

İşlem sırası ve sonrasında olan göğüs ağrısı veya çarpıntı şikayetlerinizden doktorunuzu ve efor 

testi hemşiresini haberdar ediniz.   

 

E) MUHTEMEL KOMPLİKASYONLARI 
……………………………………………………………….. 

 

F) KULLANILACAK İLAÇLARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ 
 

………………………………………………………………………… 
 

    Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması: 

• Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

• Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, 

bunların riskleri, tedavi olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı 

ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. 

• Tedavi/girişim’den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

• Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı 

kullanılabileceği açıklandı. 

• Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 

• Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

• Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

• İstemediğim taktirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim 

aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum. 
 

G) GEREKTİĞİNDE AYNI KONUDA TIBBÎ YARDIMA NASIL ULAŞABİLECEĞİ 
Gerekli hallerde  Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi No:48 
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Bahçelievler/İSTANBUL adresinden  yada  (0212) 496 70 00 numarasından hastaneye 

ulaşabilirsiniz. 

 
Not: Lütfen el yazınızla “Bu onamı okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazınız ve imzalayınız. 
Okuma yazma sorunu olan hastalar için bu bölüm ilgili sağlık çalışanı tarafından doldurulur. 

                                  Hastanın isteği üzerine bir örneğinin hastaya verilmesini sağlayınız.  
 

Hasta Adı, Soyadı, İmzası:                                Hasta Yakını / Kanuni Vekili Onayı: 

Tarih/Saat:                                                        Adı, Soyadı, İmzası: 

                                                                          Telefonu: 

Hekimin Adı Soyadı  

Tarih/Saat:                             

NOT: 

lunuz 

 

 

 

     

 


