
 

 

 

 
 

 

HASTA ADI,SOYADI:                CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                       YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                  PROTOKOL NO:  
 

Bu bilgi kağıdı ve ek açıklamalar ile size yapılması planlanan, kalın bağırsağınızın içeriden muayenesinin şekli, 

önemi, muhtemel yan etkileri ve komplikasyonları ile ilgili bilgi veriyoruz. Size sunulan bilgilerde, yeterince 

anlaşılmayan bir nokta gördüğünüz takdirde lütfen işleminizden daha fazla açıklama isteyiniz. 
 

Kolonoskopi Nedir Nasıl Yapılır? 

Kalın bağırsağın, kolonoskop adı verilen, bükülebilir-esnek optik bir alet ile incelenmesi işlemine kolonoskopi 

adı verilir. Kolonoskop, işlem sırasında makattan, ince bağırsağın ağzına kadar ulaşacak şekilde, kalın bağırsağın 

içine itilir ve işlem sırasında kalın bağırsağınızın içine, yeterli görüş sağlayabilmek amacıyla ve geri alınmak 

üzere bir miktar hava verilir. Kolonoskopun itilmesi ve hava verilmesi sizin için bir miktar ağrı verici olabilir. Bu 

nedenle gerekecek olursa işlem öncesinde ya da sırasında size damar yolu ile sakinleştirici ilaç uygulanabilir. Bu 

işlem 15-20 dk. sürmektedir. 
 

Kolonoskopinin Faydaları Nelerdir? 

İyi bir bağırsak temizliğinden sonra yapılacak kolonoskopik inceleme, bize kalın bağırsak hastalıklarının teşhisi 

konusunda önemli bilgiler verecektir. İşlem sırasında, mikroskobik inceleme ile teşhisin kesinleştirilmesini 

sağlamak amacıyla, biyopsi adı verilen doku örneklerinin kolonoskopun içinde geçirilen ufak bir pens ile 

alınması yoluna başvurulabilir. Eğer bağırsak içinde, polip adı verilen ve zamanla kötü huylu bir dönüşüm 

eğilimi taşıyan oluşumlar ortaya çıkmış ise, kolonoskopik muayene sırasında bunlar, polipektomi adı verilen bir 

işlem ile alınabilir. 
 

Kolonoskopi İşleminin Riskleri ve Komplikasyonları Nelerdir? 

Kolonoskopik inceleme, genel olarak sorunsuz bir işlem olmakla birlikte, yine de bazı tehlikeleri içerir. 

Sakinleştirici ilaçlara bağlı alerjik reaksiyonlar, özellikle polipektomi işlemine bağlı olarak kanama ya da 

bağırsak zedelemeleri, ayrıca kalp ve akciğer sorunları seyrek rastlanan, ancak kimi zaman acil tedavi ve hatta 

cerrahi girişim gerektiren ve çok seyrek olarak hayati tehlikeye yol açabilecek başlıca riskleri meydana getirir. 
 

Kolonoskopinin Alternatifleri Nelerdir? 

Kolonoskopiye tam bir alternatif olmamakla birlikte diğer yöntemler aşağıdadır. 
 

 Baryumlu Kolon Grafisi: Müshil ile boşaltılan bağırsaklar anüs yolu ile baryum içeren bir madde ile 

doldurulur. Daha sonra birkaç kez röntgen çekilir. Sonra baryumlu sıvı boşaltılır, anüs yolu ile hava verilerek 

bağırsak şişirilir, tekrar röntgen çekilir. 
 

 Sanal Kolonoskopi: Müshil ile boşaltılan bağırsaklara anüs yolu ile hava verilerek şişirilir. Bilgisayarlı 

tomografi ile hastanın karın bölgesinin çekimleri yapılır. 
 

İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar: 

En önemlisi bağırsak şikayetlerinin kaynağı olan bir yerin gözle görülmesidir. Milimetrik kanser lezyonları 

anlaşılabilmektedir. Bu lezyonlar çok ileri evreye ulaştığı zaman hasta açısından daha külfetli tedaviler 

gerektirebilir. Hastanın yaşam süresi kısalabilir. 
 

Tehlikeleri Olabildiğince Azaltmak İçin, Sizden Aşağıdaki Soruları Cevaplandırmanızı Rica Ediyoruz. 

1. Herhangi bir nedenle sürekli kullandığınız ilaçlar var mı? 

        Hayır                           Evet   

(Cevabınız “evet” ise lütfen kullandığınız ilaçları belirtiniz) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Ufak yaralanmalarda veya diş çekilmesinden sonra aşırı kanama eğiliminiz var mı ya da vücudunuzda kolayca 

morartılar meydana geliyor mu? 

        Hayır                           Evet   

 

3. Alerjik hastalıklarınız, gıda maddelerine, ilaçlara, flaster ya da bölgesel uyuşturucu maddelere karşı hassasiyetiniz 

var mı? 

        Hayır                              Evet 

4. Doğurma çağındaki kadınlar için; hamile olabilir misiniz? 

        Hayır                           Evet 
 

5. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, akciğer hastalığı, bronşiyal astım gibi hastalıklarınız var mı? Kalp pili taşıyor 

musunuz? 

        Hayır                           Evet 

6. Süreğen (kronik) bir hastalığınız var mı? 

        Hayır                           Evet 

7. Şimdiye kadar kalp, akciğer, mide ve bağırsak ameliyatı oldunuz mu? 

        Hayır                           Evet 

 

Önemli Notlar:  

 Aspirin, Coumadin ve benzeri diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız ilgili doktorunuza baş 

vurarak işlemden 4-5 gün önce kesiniz. 
 Bağırsak temizliği için kullanmanız istenen ilaçlar kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, kronik böbrek yetmezliği 

ve kronik karaciğer hastalığı durumlarında sakıncalı olabilir. Ek olarak doğum kontrol haplarının etkinliğini 

azaltır. Bu durumlardan herhangi birinin varlığında ilaçları kullanmayınız ve randevu tarihinizden üç gün 

önce endoskopi ünitenize başvurunuz. 

 İşlem öncesinde kolonoskopik incelemeden rahatsız olmamanız için verilecek ilaçlar uyku hali, dalgınlık ve 

dikkat, konsantrasyon bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle endoskopi ünitesine mutlaka bir refakatçi 

ile geliniz, aynı gün otomobil ya da herhangi bir makine kullanmak vb. dikkat gerektiren işlemlerden 

kaçınınız. 

 Endoskopi ünitesine gelirken kolonoskopik incelemenin yapılmasını isteyen hekiminizin istek yazısı, bağlı 

olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu evrakları, diğer tıbbi inceleme sonuçları, varsa hasta dosyanızı ve hasta 

bilgi ve onay formunu yanınızda bulundurunuz. 

 Endoskopi ünitesine acil hasta kabulü, endoskopi cihazlarının dezenfeksiyonu, cihaz arızası vb. nedenlerle 

işleminiz gecikmeli olarak yapılabilir.    Bu tür zorunlulukları anlayışla karşılamanızı rica ederiz.                                                                                 

 Eğer belirtilen randevu tarihinde gelemeyecekseniz lütfen bize önceden bildiriniz. Böylece bir başka 

hastanın endoskopi işleminin yapılmasını sağlamış olursunuz. 

 İnceleme sonrası olağandışı bir karın ağrısı, makattan kanama gibi yakınmalar ortaya çıktığı takdirde 

derhal hekiminize ya da acil servise başvurunuz. 
 

Yukarıda yazılı olarak ve sorularınız karşılığında yapılan açıklamalara karşın, yine de anlaşılmayan noktalar 

olabilir. Bu noktalar sözü edilen komplikasyonlar ve bunların sıklığı  ya da çok seyrek riskler hakkında bilgi 

edinmek isterseniz kolonoskopik incelemeyi gerçekleştirecek hekiminize tekrar sorabilirsiniz. 
 

Hasta Tarafından Onaylanacak Açıklama 

Tarafıma uygulanacak olan kolonoskopik inceleme ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamaların tümünü okudum ve 

anladım. Yazılı açıklamalar ile ilgili ve ayrıca öğrenmek istediğim tüm detaylara yönelik sorularım takminkâr bir 

biçimde cevaplandırıldı. Başka bir sorum yok. 

Bana uygulanacak kolonoskopik inceleme ve bu işlem sırasında gerekebilecek diğer girişimlerin yapılmasına 

onay veriyorum. 
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Bu tıbbi girişimi gerçekleştirecek olan Dr.________________________________tarafından, bana sağlığımla 

ilgili gereken açıklamalar yapıldı. Yapılacak olan tıbbi işlemin yararları, riskleri, komplikasyonları, bu işlemin 

alternatifleri ve bu işlemin yapılmaması durumunda karşılaşabileceğim riskler konusunda yapılan sözlü ve yazılı 

açıklamaları dinledim, okudum ve anladım.  
 

Girişim sırasında damar yolu ile sedatif (sakinleştirici) ve ağrı kesici ilaçlar verilmesine izin veriyorum. Sonuç 

hakkında bana herhangi bir garanti verilemeyeceğini biliyorum.  

Planlananlar dışında ortaya çıkabilecek diğer sağlık sorunları ile ilgili tedavi ve tıbbi girişimler için de  

doktoruma ve diğer sağlık personeline gerekenleri yapması için yetki ve izin veriyorum.  
 

     
İşlemin Tahmini Süresi:……………………………….. 

 

Lütfen kendi el yazınızla ‘hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay 

veriyorum” yazınız. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                         ÇEVİRMEN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                  TARİH/Saat:                                                                         

İMZA:                                                                                             İMZA:        

 

 

 

 

 

 

VASİ / YAKINI ADI-SOYADI:                                                    TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                   TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                              İMZA: 

 

 

 

 

 

 

 

Ben “Rıza Belgesi” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde aktardım. 

 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 

 

 

 

 

   HAZIRLAYAN      KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
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