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İşlem Hakkında Genel Bilgi:  

Çocuğunuz, hastalığı nedeniyle kemoterapi alması gerekmektedir. Kemoterapi; çocuğunuzun 

hastalığına sebep olan hücrelerin ilaçlarla öldürüldüğü tedavi şeklidir. Bu ilaçlara damardan 

direk olarak, serum içinde, belinden (İntra-tekal) veya ağızdan verilir. Çocuğunuz kemoterapi 

almadığı takdirde hastalığı ilerleyerek, hayatını tehdit edecektir. Bu durum çocuğunuzun 

yaşamını da etkileyecektir. Kemoterapi ile çocuğunuzun hastalığı gerileyebilir, kontrol altına 

alınabilir ancak; kemoterapiye rağmen hastalığı ilerlemeye de devam edebilir. Başlangıçta 

kemoterapiye cevap verip gerilese bile ve hatta hastalığa ait herhangi bir bulgu kalmasa bile, 

bir süre sonra hastalığı tekrarlayabilir. Kemoterapi Onkoloji uzmanı kontrolünde hemşireler 

tarafından uygulanmaktadır. Kemoterapi, çocuğunuza göre planlanmış belirli bir sürede 

uygulanacaktır. Bu süre çocuğunuzun tedaviye verdiği cevaba veya çocuğunuzun tedaviye 

uyumuna göre değişebilir.  

İşlemin Riskleri ve Yan Etkileri: 

Kemoterapide kullanılan ilaçlar, hastalığa sebep olan hücreleri etkilerken, aynı anda normal 

hücrelere de etki eder. Bundan dolayı ilaçlara bağlı bazı yan etkiler gelişebilir. Kemoterapi 

ilaçlarının yaptığı etki sonucu normal kan hücrelerinin yapımları azalarak kansızlık, 

enfeksiyonlara duyarlı olma, kanamalar oluşabilir. Bu nedenle de kan ve kan ürünlerine 

ihtiyaç duyulabilir. Saç hücrelerine etkileri ile çocuğunuzun saçı dökülebilir; sindirim 

sistemine etkileri ile ağız yarası, bulantı-kusma ve ishal olabilir. Az da olsa kalp, karaciğer, 

böbrek, akciğer gibi organlar da etkilenebilir. Bu yan etkiler akyuvarların düşmesi ile ciddi 

enfeksiyonlar gelişebilir. Bu enfeksiyonlar sonucunda hastanın yoğun bakım şartlarında 

tedavi edilmesi gerekebilir. Bunun sonucunda bazen hasta hayatının kaybedebilir. 

Enfeksiyonun şiddetine göre birden fazla Antibiyotik ilaç kullanılması gerekebilir. Bu ilaçlar 

sonrasında da nadirde olsa ciddi alerjik reaksiyonlar, böbrek yetmezliği, ciltte yanık benzeri 

rahatsızlıklar gelişebilir. Yan etkilerin en aza indirgenebilmesi için gerekli tıbbi önlemler 

alınacak, ön tetkikler yapılacak ve gerektiğinde bu organların işlevleri yakın takip edilecektir. 

Kemoterapi uygulama sırasında çocuğunuzda kemoterapi ilaçlarına bağlı olarak alerjik 

reaksiyonlar gelişebilir 

 

İşlemden beklenen faydalar: Kemoterapi kanser hastalığını geriletebilir kontrol altına altına 

alabilir 

 

Hastalık Sırasında Ortaya Çıkabilecek Risk Ve Komplikasyonlar: Kanser hastalığı 

tekrarlayabilir, kemoterapiye cevap vermeyebilir ve uygulanan kemoterapi ilaçlarına bağlı 

karaciğer ve böbrek yetmezliği olabilir. 

 

İşlemin Kim Tarafından Yapılacağı: Kemoterapi Onkoloji uzmanı kontrolünde hemşireler 

tarafından uygulanmaktadır. 

 

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar: Kemoterapi tedavisi 

almazsa hastalık ilerleyebilir ve ölüm dahil gerçekleşebilir. 
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İşlemin alternatifleri: İşlemin alternatifi bulunmamaktadır. 

 

İşlemin tahmini süresi: Kemoterapi, çocuğunuza göre planlanmış belirli bir sürede 

uygulanacaktır. Bu süre çocuğunuzun tedaviye verdiği cevaba veya çocuğunuzun tedaviye 

uyumuna göre değişebilir. 

Tahmin süre ortalama bir yıl ve iki yıla kadar uzayabilir. 

 

Hasta Onamı: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalelinin 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:………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


