
 

Adı Soyadı: ………………………………………….. Yaşı: ……………… 
 

Yapılacak İşlem: 
 

Sayın Veli; 
 

1. İşlemden beklenen faydalar: 
 

  EEG çekimi ile çocuğunuzun beyninin elektrik aktivite bozuklukları belirlenir.  
 

    Gerekiyorsa tedavisi düzenlenir. 
 

   2. İşlemin riskleri ve komplikasyonları: 
 

Çocuğunuzun uyku EEG’ sinin çekilmesi için kloralhidrat adındaki ilacın verilmesi gerekmektedir. 

Kloralhidrat, EEG çekimleri sırasında, beyin aktivitelerini değiştirmediği için uyku amacıyla 

kullanılacaktır. Tedavi dozlarında alındığında sekiz saat kadar süren bir uyku sağlar. Fakat ilacın 

bulantı, kusma, ağız içi ve deri üzerinde kızarıklık gibi yan etkileri olabilir. Aşırı dozlarda alınması 

solunum baskılanması, tansiyon düşüklüğü, meydana getirebilir. Kloralhidrat, kristalize bir toz 

şeklindedir. Tadı hoş olmadığından süt ve meyve suyu içinde verilebilir. Bu ilaç devamlı alındığında 

alışkanlık meydana getirebilir. 

  3. Hasta karnı tok gelecek. ( Kloralhidrat içecek ise çekimden 3 saat önce aç olmaları gerekmektedir. ) 
 

  4. Hasta gece …………..’ den sonra hiç uyutulmayacak. 
 

  5. Saçları bir gün önceden yıkanmış olacak. ( Jöle, köpük, krem vb. sürülmeyecek. ) 
 

  6. Gelmeden önce hastanın kilosu öğrenilecek. 
 

  7. 1 adet meyve suyu veya meyveli yoğurt, 1 adet yemek kaşığı getirilecek. (İlaç içecek hastalar için) 
 

8. Randevusunu kaçıran veya saatini geçiren hastalara yeniden randevu verilecektir. Kullanılan 

Kloralhidrat adındaki ilaç hafif bir sedatizan olduğu için uyutularak gelen hastaya ilaç verilse bile 

istenen uyku elde edilemezse sorumluluk kabul edilmemektedir.  

9. İşlemin uygulanması durumunda çıkabilecek sorunlar: 

Hekiminiz gerekli gördüyse EEG çekimini mutlaka yaptırmalı, tedaviniz EEG sonucuna göre 

düzenleneceğinden çocuğunuz tedavisiz kalabilir. 

10. İşlemin ve verilen ilacın alternatifleri: 

EEG çekiminin alternatifi yoktur. Kloralhidrat ismindeki ilaç beyin aktivitesini değiştirmediği için 

başka ilaç alternatifi yoktur.  

11. İşlemin tahmini süresi: Uyanıklık 30dk .- Uyku, çocuk tam uyursa 40dk’ dır.  

12. İşlemin kim tarafından yapılacağı: İşlem EEG hemşiresi tarafından yapılır. 

Hasta veya Velisi 

Adı ve Soyadı: 

  

 

Tarih:…../…/….     Saat:……     İmza:  

 

Sonucu değerlendirecek Hekimin  

Adı ve Soyadı: 
 
 

Tarih:…../…/….     Saat:……     İmza:  
 

İlacı verenin Adı – Soyadı: 
 

Tarih:…../…/….     Saat:……     İmza:  
 

 

 

 

GRÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
 

EEG HASTA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU  
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