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YAPILMASI PLANLANAN GİRİŞİM (LER) 

Makatınızdan sokulacak bir alet ile kalın bağırsağınızın içine girilecek ve mümkün olursa tüm 

kalın bağırsağınız ya da sadece ulaĢılabilen kesimler incelenecektir. Herhangi bir lezyon 

saptanırsa gerektiğinde biyopsi alınacaktır. Ayrıca barsakta daha önceden saptanan  polip 

uygun bir yöntemle ve elektrokoagülasyon sistemi ile polip çıkarılacaktır.  

İşlem yaklaşık 15 dakika ile 1 saat arasında sürecektir.İşleminiz Uzman Hekimler 

tarafından yapılmaktadır. 

İşlemden Beklenen faydalar: Kolonda izlenen polipler ilerleyen zamannda tümöre dönüĢme 

ihtimali vardır. Bu yüzden küçük biyopsi alınır veya tamamı özel cihazlarla alınmalıdır ve 

bununda takibi gerekebilir. 

ĠĢlemin uygulanmaması durumunda karĢılaĢılabilecek sonuçlar: polibin alınmaması 

durumunda zamanla büyüyerek kolon lümenini tıkayabilir, kötü huylu tümöre dönüĢebilir 

veya kanamaya neden olabilir. 

İşlemin Alternatifi: Cerrahi iĢlemlerdir. 

OLASI KOMPLİKASYON(LAR) 

Yapılacak ağrı kesici, sakinleĢtirici, spazm giderici ve lokal uyuĢturuculara karĢı allerjik 

reaksiyonlar. 

Kalın bağırsak duvarında ya da asıcı zarlarında (mezenter) yırtılma. 

Dalak, karaciğer gibi karın içi organlarında yırtılma. 

Biyopsi yerinden kanama.Polipektomi yerinden kanama. 

Polipektomi yerinden delinme (hemen olabileceği gibi günler sonra da ortaya çıkabilir). 

Polipektomi sırasında kullanılan aletlerin içeride takılması. 

Tüm bu komplikasyonlar acil ameliyat gerektirebilirler ve 1000 de birin altında ölüm riski 

taĢırlar.Myokard infarktüsü. 

LÜTFEN DİKKAT 

HAMİLE ĠSENĠZ YA DA HAMĠLE OLMA OLASILIĞINIZ VARSA MUTLAKA 

BĠLDĠRĠNĠZ. 

KAN SULANDIRICI ĠLAÇLAR (ASPĠRĠN VE TÜREVLERĠ; PYLAVĠX, COUMADĠN 

GĠBĠ) KULLANIYORSANIZ MUTLAKA BĠLDĠRĠNĠZ 

HERHANGĠ BĠR MADDEYE KARġI AŞIRI DUYARLIĞINIZ (ALLERJİ) VARSA 

MUTLAKA BĠLDĠRĠNĠZ 

Yapılacak iĢlem(ler), KSÜ  Tıp Fakültesi adına uygulanmaktadır. Bu formu imzalayarak, 

hiçbir surette kiĢiler hakkında Ģikayette bulunamayacağınızı, Ģikayet vukuunda muhatabınızın 

sadece kurum olacağını da kabul etmiĢ oluyorsunuz. 

ĠĢlemden sonraki 10 gün içinde Ģiddetli karın ağrısı, ateĢ, kusma, ĢiĢkinlik gibi Ģikayetler 

olduğunda hemen en yakın sağlık kuruluĢuna baĢvurmanız önemle hatırlatılır. 

Bu bilgilendirme ve rıza formunu okudum/ yakınım bana okudu.  Doktor, önerilen iĢlemin 

risklerini ve iĢlemi yaptırmadığım takdirde karĢılaĢacağım riskleri ve olası seyrini anlattı.  

Bunun yanında tanı amaçlı bu giriĢimin sonuçlarının baĢarılı olamayabileceği uyarısında da 

bulundu. Tüm anlatılanları anladım. Bu test konusunda soru sorabilmem ve karar verebilmem 

için yeterli süre tanındı. Bu bilgiler ıĢığında bana/ yakınıma bu tedavinin uygulanmasını 

hiçbir baskı altında kalmadan kendi irademle kabul ettiğimi beyan ederim. 

Hastanın Adı-Soyadı : 

….……………………………………………………Ġmzası:………….. Tarih/saat: 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise )  

 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:……………………………………….Ġmzası:…………..  

 

Tarih/saat:                                                                         (Yakınlığı:……………………..)                                                 

Doktor adı/Ġmza/KaĢe :…………………………………………………………………. 

Rızanın Alındığı Tarih Saat 


