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Tedavinin Faydaları: K.S.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği 

hekimleri tarafından bana, radyoterapi uygulamasının hastalığımın iyileşmesine / sağlık durumumun 

düzelmesine katkısı olduğu anlatıldı. Radyoterapiyi kabul etmemem halinde, hastalığımın 

ilerleyebileceği ve hayati tehlikeye yol açabileceği bana bildirildi. Tedavi sırasında tıbbi veya tıbbi 

olmayan (bitkisel tedaviler gibi) her türlü ilacı doktoruma sormadan kullanmamam gerektiği anlatıldı. 

 

Tedavinin Kim tarafından yapılacağı: Tedavi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı kontrolünde, medikal 

fizik uzmanları ve radyoterapi teknikerleri tarafından uygulanacaktır 

 

Tedavinin Alternatifi: - 

 

Tedavinin Süresi: Radyoterapinin hastalığın durumuna göre 1 veya 40 iş günü arasında sürebileceği 

anlatıldı 

 

Radyoterapinin Riskleri: Radyasyona maruz kalan bazı doku ve organlarda hasar oluşabileceği, 

zamanla bir takım şikayetler ortaya çıkabileceği ve nadiren de olsa cerrahi müdahale gerekebileceği 

anlatıldı. Halsizlik, bulantı, kusma, ishal, iştahsızlık ve cilt problemleri (kızarıklık, kaşıntı, renk 

değişikliği, tüy kaybı, ciltte kalınlaşma, su toplanması, nadiren ülserasyon) gibi genel şikayetler 

dışında, radyoterapi süresince ve sonrasında tedavi alanının içerdiği organlara bağlı olarak, istenmeyen 

aşağıdaki yan etkilerle karşılaşılabileceğim bildirildi. 

 

Tedavi sırasında ve sonrasında görülebilecek yan etkiler( Komplikasyonları) 

 Kan değerlerinde düşüş olabilir,  

 Yutma güçlüğü ve ağrılı yutma olabilir,  

 Öksürük, nefes darlığı, ses kısıklığı gelişebilir,  

 Bulantı, kusma olabilir.  

 Ciltte kalıcı renk değişikliği (koyulaşma) olabilir,  

 Akciğer hasarına bağlı kalıcı öksürük, nefes darlığı meydana gelebilir,  

 Nadiren yemek borusu ile komşu organlar arasında kanal (fistül) oluşumu ve müdahale etmeyi 

gerektirebilecek daralma oluşabilir,  

 Kaburga kemiklerinin etkilenmesi ve kırılganlığında artış olabilir,  

 Omuriliğin etkilenmesine bağlı nadiren hareket ve duyu bozukluğu, olabilir,  

 Kalp dokusu etrafında sıvı birikimi, kalp ritminde düzensizlik, koroner kalp hastalığı riskinde 

artış meydana gelebilir,  

 Tiroid fonksiyonlarında bozulma olabilir,  

 Çok nadiren ikincil kanser gelişebilir.  

 Ayrıca, simülasyon (tedavi planlaması için BT çekimi) ve bazı görüntüleme yöntemleri 

sırasında damar yolu ile verilen kontrast artırıcı maddelerin uygulanması da, nadiren bazı yan 

etkilere neden olabilir. 

Hastalığımın tedavisi için, yukarıda anlatılan bilgiler doğrultusunda; tedavi planlamasına yönelik 

simülasyon amaçlı BT/grafi çekimlerine, tedavi planlaması yapılmasına ve her türlü radyoterapi 

uygulanmasına izin veriyorum.  

Hastalığımla ilgili klinik bulgu, tetkik, tedavi ve sonuç bilgilerinin tüm kimlik bilgilerim gizli 

kalmak koşuluyla K.S.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD.'ınca geriye veya ileriye dönük 

bilimsel çalışmalar için kullanılmasına ve yayınlanmasına izin veriyorum. 

 

Hastanın Adı Soyadı:      Hemşire: 

İmza:        İmza: 

 

Doktor Adı Soyadı:      Sorumlu Hasta Yakını:  

İmza:                   İmza:  

 

Rızanın Alındığı Tarih /Saat: 

 


