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KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU VE BİYOPSİSİ 

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

 

Hasta Adı                                        Dosya No                                      Tarih / Saat 
……………………….                        ……………………….                      ………………..…………. 
 

Yöntem:  

 

 Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi adı verilen tetkikler bu hücrelerin sayı, yapı ve 

işlevleri konusunda bilgi elde etmeye yararlar. Böylelikle kan testleri, radyolojik 

incelemeler gibi tetkiklerle tanıları konulamayan kan hastalıklarının teşhis ve 

tedavileri mümkün olabilmektedir. İşlem için aç olmaya gerek yoktur. İlik örneği, 

kemer hizasındaki kalça kemiğinin  

(ilyak kemik) ön ya da arkasından veya göğüsün ortasındaki dikey kemikten  

(sternum) alınır. Örneğin alınacağı yer açılacak şekilde giysilerinizi çıkardıktan  

sonra uygun pozisyonu almanız istenecektir. Işlem, çocuklarda en sık olarak kalça  

kemiğinin arkasından yapılır. Bu durumda, çocuğunuzun yüzü koyun yatması ya da  

sağ veya sol yanına yatıp üstte kalan bacağı karnına doğru çekmesi istenecektir. 

Çocuğun sakinleşmesi ve işlemi hatırlamaması için ağızdan veya damarından  

sakihleştirici bazı ilaçlar verilir. İlik örneğinin alınacağı sahadaki cilt batticon ya da  

benzeri bir lokal antiseptik ve alkol yardımıyla iyice temizlendikten sonra cilt, cilt altı  

doku ve kemiği kaplayan zar bir lokal anestetik ilaç, iğnesi yapılarak uyutulur. Bu  

uyuşturma iğnesinin yapacağı ağrı, kalçadan herhangi bir iğne yapılması sırasında 

 hissedilen ağrıdan daha fazla değildir. Uyuşma (anestezi) ve sakinleşme 

sağlandıktan sonra ilik iğnesi sokulur kemik iliği (kandan biraz daha yoğun 

kıvamdadır) ilik iğnesinin arkasına monte  edilen  ilen bir enjektör yardımıyla çekilir. 

Çekilen örnek enjektör içinde, lam denilen küçük camlar  

üstüde ya da küçük tüpler içinde laboratuvara gönderilir. İlik iğnesinin sokulması  

fazla bir ağrı yapmayacaktır. Ancak, ilik örneği enjektörle çekilirken bacağa doğru  

yayılabilen kısa süreli bir ağrı hissedilebilir.  

 

 

Tedavi Başarı oranı: RİSK GRUPLARINA GÖRE DEĞİŞKELİK GÖSTERMEKTEDİR 
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Kemik iliği Aspirasyon Riskleri: 

Kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi girişimi sonrasında düşük olasılıklarla da 
olsa bazı riskleri olabilir. Bunların başında girişim yapılan yerde 2-3 gün içinde 
morarma olabilmesi yanında bir haftaya kadar uzayan sızlama veya ağrı hissedilmesi 
sayılabilir. Bunlar genellikle geçici olup bazen ağrı kesici kullanılmasını gerektirebilir.  
Girişim yapılan yerden nadiren kanama olabilir. Yine nadiren girişim yerinde 
kızarıklık, sıcaklık artışı ve ağrı ile kendini gösteren enfeksiyon görülebilir. 

Tedavi Olmazsanız: 

Tedavi edilmemiş vaklarda tanıda gecikmeye neden olunur. 

 Özel Durumlar: 

Alerji/Kullanılan İlaçlar: Doktoruma bilinen tüm alerjilerim hakkında bilgi verdim. 

Ayrıca doktorumu kullandığım reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, bitkisel ilaçlar, 

diyet katkı maddeleri, kullanımı yasadışı ilaçlar, alkol ve uyutucu/uyuşturucular konusunda 

bilgilendirdim. Doktorum tarafından bu maddelerin işlem öncesi ve sonrası kullanımının 

etkileri bana anlatıldı ve öneriler yapıldı. 

 

Tıbbi araştırma: Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin ilerletilmesi için 

medikal kayıtlarımdan klinik bilgilerin gözden geçirilmesine; hasta hakları yönetmeliğindeki 

hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. Araştırma sonuçlarının 

hasta gizliliğini koruduğu sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle 

bir çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi 

olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim. 

 

Fotoğraf/İzleyiciler: Yapılacak işlemin, vücudumun uygun kısımları dahil olmak üzere 

bilimsel, tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanmasına ya da videoya kaydına resimlerin 

kimliğimi ortaya koymaması şartıyla onam veriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi 

geliştirmek yararına işlem esnasında girişim odasına nitelikli gözlemcilerin alınmasını 

onaylıyorum. 
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Dokunun kullanımı: Benim durumumu tedavi etmek için tıbbi tanıda gerekli olmayan 

herhangi bir doku etik kurallar çerçevesinde etik komite tarafından incelenmiş ve araştırma 

onaylanmış olmak şartıyla tıbbi araştırma için kullanılabilir. Araştırma sonuçlarının hasta 

kimliğinin saklandığı sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir 

çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi 

olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim. İşlem sırasında çıkarılmış olabilen herhangi 

bir doku, tıbbi aygıt ya da vücut kısımlarının kullanımına onam veriyorum. 

 

Onam Doğrulama : 

 

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı 

cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da 

istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum. 

 

Tarih / Saat : ___________ /_________ 

 

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________ 

    

İmzası: _____________  

 

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : ___________ ___________ 

  

Çalıştığı Kurum:  

 

İmza : _____________ 

 

 

 

 

 


