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İşlem Hakkında Genel Bilgi:  

İntratekal kemoterapi işlemi; bel bögesinden, omurgalar arasından beyin-omirilik sıvısı 

alınarak, onun yerine ilaç verilmesi şeklindedir. 

İşlemin Riskleri ve Yan Etkileri: 

1-Uygulama ilgili olanlar: İlaç uygulaması sırasında uygulama bölgesinde kızarıklık, şişlik, 

iltihaplanma veya sıvı sızıntısı olabilir. Bölgesel tahrişe bağlı cilt hasarı ve yaralar oluşabilir. 

Bazı ilaçlarda aşırı ağrı oluşabilir. Kafa içi basınç değişikliğine bağlı bulantı, kusma, 

başağrısı, havale geçirme ve nadiren koma veya ölüm hali görülebilir. Hastanın ağrısının 

azaltılması ve sakinleştirilmesi için verilecek olan ilaçlar allerji ve nadiren solunum 

durmasına sebep olabilir. 

2-İlaç ile ilgili olanlar: İlaçlar nadir de olsa beyin fonksiyonlarında yavaşlama, dikkat ve 

konsantrasyon eksikliğine sebep olabilir. Bazılarında ciddi allerjik reaksiyonlar (anaflaksi), 

geçici veya kalıcı beyin hasarı oluşabilir. 

 

İşlemden beklenen faydalar: İşlemin kanser hastalarında kanser hücrelerinin beyin ve 

omurgaya yayılmasını önlemek ve mevcut olanı yok etmek için yapılması zorunludur. 

Hastalık Sırasında Ortaya Çıkabilecek Risk Ve Komplikasyonlar: : İlaç uygulaması 

sırasında uygulama bölgesinde kızarıklık, şişlik, iltihaplanma veya sıvı sızıntısı olabilir. 

Bölgesel tahrişe bağlı cilt hasarı ve yaralar oluşabilir. Bazı ilaçlarda aşırı ağrı oluşabilir. Kafa 

içi basınç değişikliğine bağlı bulantı, kusma, başağrısı, havale geçirme ve nadiren koma veya 

ölüm hali görülebilir. Hastanın ağrısının azaltılması ve sakinleştirilmesi için verilecek olan 

ilaçlar allerji ve nadiren solunum durmasına sebep olabilir. 

İşlemin Kim Tarafından Yapılacağı: İşlem Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı, 

yandal asistanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktoru tarafından yapılacaktır. 

 

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar: İşlem yapılmazsa 

konvülziyon (havale), beyinde su toplanması (hidrosefali, subdural effüzyon) ve felç olabilir. 

İşlemin alternatifleri: Kanser hastalarında beyin ve omurilik kanser hücreleri ile tutulumunda 

radyoterapi (Işın) verilebir. Lösemi ve lenfoma da ise beyin ve omurilik kanser hücreleri ile 

tutulumunda mutlaka intratekal kemoterapi yapılaması zorunludur, alternatifi 

bulunmamaktadır. 

 

İşlemin tahmini süresi:İşlem ortalama sedasyon ve hazırlığı ile 30 dakika sürmektedir. 
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Hasta Onamı: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalelenin amacı, 

riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

 

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu 

imzalıyorum:    

Hastanın Adı-Soyadı                 : ….……………………… İmzası:………….. Tarih:  

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:………………………….. İmzası:………….. Tarih: 

(Yakınlığı:……………………..) 

 

Doktor Adı Soyadı İmza Kaşe:………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


