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Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi; lütfen bu formu dikkatle okuyun. Bu form sizi işlem hakkında 

bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. Bilgilendirme sonucunda tamamen serbest iradenizle işlemi 

yaptırma veya reddetme hakkına sahipsiniz. 

 

Bu işlem yani belden su alma işlemi beyin ve omuriğin iltihabi, otoimmün, mikrobik hastalıklarında tanı 

koyulmasını sağlayan bir işlemdir. Belden alınan su hem mikroskop altında incelenecek hem de 

biyokimyasal analize tabi tutulacaktır. 

 

İşlem kim tarafından yapılacak: 

Bu işlem Çocuk Hastalıkları ABD Araştırma Görevlisi hekiminiz tarafından yapılacaktır. 

 

İşlemden beklenen faydalar nelerdir: 

Menenjit (beyin zarlarının enfeksiyonu), ensefalit (beyin dokusunun enfeksiyonu) veya meningoensefalit 

(beyin ve beyin zarlarının enfeksiyonu) gibi beyin zarları ve beynin bazı enfeksiyon hastalıklarına kesin 

tanı konulması için lomber ponksiyon yapılarak beyinomurilik sıvısının incelenmesi gerekir. 

Lomber ponksiyon yapılmazsa çocuğunuza/hastanıza kesin olarak menenjit (veya meningoensefalit veya 

ensefalit) tanısı konulamayacaktır ve günümüzde menenjit (veya meningoensefalit veya ensefalit) tanısı 

için lomber ponksiyonun yerini tutacak bir başka yöntem bulunmamaktadır. Menenjit, meningoensefalit 

veya ensefalite erken tanı konulup uygun tedavi uygulanmadığı takdirde hasta kaybedilebilir veya hasta 

yaşasa da öğrenme güçlüğü, mental-motor retardasyon (zeka geriliği), yüz, gövde, kol ve bacaklarda 

felçler, işitme kaybı, sağırlık, körlük, baş çevresinde büyüme, epilepsi gibi sekeller oluşabilir. Bu nedenle 

menenjitten (meningoensefalit veya ensefalitten) şüphelenilen çocuğunuza/hastanıza erken tanı ve uygun 

tedavi için mümkün olan en kısa sürede lomber ponksiyon yapılması gerekmektedir. 

 

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılacak sorunlar: 

Bu işlemin yapılmaması hastalığın tanısının tam olarak konulamamasına neden olabilir. Tanının eksik 

olarak konulması tedavi aşamasında da yetersizliğe de yol açabilecektir. 

 

İşlemin alternatifleri: 

Belden su almanın başka bir yöntemi yoktur. 

 

İşlemin riskleri, komplikasyonları: 

Baş ağrısı % 1-4 oranında görülür, şiddetli olabilir, kalıcı değildir. Bel ağrısı lomber ponksiyon sırasında ve 

sonrasında olabilir, hastaların 2/3’ünde görülür. Nadiren uzun süreli olabilir. Bacak ağrısı lomber 

ponksiyon sırasında hastaların% 10’unda görülür, iğnenin çekilmesi ile kaybolur. Nadiren birkaç gün 

sürebilir, çok nadiren uzun süreli olabilir. Bacakta halsizlik ve uyuşukluk çok nadir bir durumdur ve % 0.01 

‘den az görülür. Hafif veya şiddetli olabilir, genellikle geçicidir, nadiren kalıcı olabilir. Kanama iğnenin ilk 

girdiği cilt bölgesinde veya beyin omurilik sıvısının bulunduğu kanala girdiği yerde olabilir. Kanama 

iğnenin girdiği zaman veya daha sonra gelişebilir. Genellikle sorun oluşturmaz. Nadiren bacakta halsizlik 

ve uyuşukluğa neden olabilir. İnfeksiyon iğnenin girdiği cilt bölgesinde, omurlarda veya beyin omurilik 

sıvısında gelişebilir. Son derece nadirdir, fakat menenjit gibi ciddi sağlık problemlerine ve ölüme neden 

olabilir. Beyin fıtığı çok nadiren olabilir. Ölüme veya şiddetli hasara neden olabilir. Beyin ödemi şüphesi 

olduğunda lomber ponksiyon öncesi yapılan göz dibi muayenesi ve /veya beyin ile ilgili görüntüleme 

tetkiklerinin normal olması ile büyük oranda bu risk azaltılabilir. 

 

Tahmini süresi: 

Bu işlem yaklaşık olarak 10 dakika sürmektedir. 

 

Bu bilgilendirme ve rıza formunu okudum/ yakınım bana okudu. Doktorum, önerilen işlemi, işlemin 

risklerini ve işlemi yaptırmadığım takdirde karşılaşacağım riskleri; ayrıca bu işlemin sonuçlarının 

başarılı olamayabileceğini bana anlattı. Tüm anlatılanları anladım. Bu tıbbi işlem konusunda soru 

sorabilmem ve karar verebilmem için yeterli süre tanındı ve bana iş bu hasta onam formundan bir 
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nüsha verildi. Bu bilgiler ışığında bana/yakınıma bu tedavinin/işlemin uygulanmasını hiçbir baskı 

altında kalmadan kendi irademle kabul ettiğimi beyan ederim. 

 

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

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

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

(Yakınlığı:……………………..) 

Doktor Adı-Soyadı Ünvanı: 

İmza/Kaşe : 

 

TEDAVİ REDDİ DURUMUNDA 

Tarafıma uygulanması planlanan tedavi / tetkik işlemini bilincim açık olarak bana, vasime, 

yakınıma hiçbir baskı ve zorlama olmadan, doktorumun durumumla ilgili riskleri açık bir şekilde 

ifade etmesine rağmen kendi rızam (yakınımın onayı) ile red ediyorum. 

 

Hasta/Vasisi/Yakını Adı/Soyadı/            Doktor Kaşe/İmza                                Tarih/Saat 

 İmzası                                                     

 

…..……………………………….       ………………………………….               ……………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


