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Hastalığınız nedeniyle kemoterapi(ilaç tedavisi) almanız gerekmektedir.Kemoterapi hastalığınızı
oluşturan hücrelerin öldürülmesi için ilaçların damar ve /veya ağızdan verilmesiyle uygulanan tedavi
yöntemidir.Kemoterapi almadığınız taktirde hastalığınız ilerleyebilecek ve bu durum hayatınızı
etkileyecektir.Kemoterapi ile hastalığınız gerileyebilir veya kontrol altına alınabilir.Ancak bu tedaviye
rağmen mevcut hastalığınız ilerleyebilir veya bu ilaçların yan etkileri ile karşılaşabilirsiniz.Ayrıca tedavi
ile gerilese bile bir süre sonra aynı hastalığınız nüks edebilir,hatta ileriki yıllarda ilaçlara bağlı ikincil
hastalıklara da yakalanabilirsiniz.Size verilen bu ilaçlar tüm Dünyada bu hastalıklarda uygulanan
ilaçlar olup,kesinlikle deneme amaçlı değildir.Tedavi ilaçları bu konuda uzman olan hekimler
denetiminde doktorlar ve eğitimli hemşireler tarafından verilecektir.Tedavi sizin için planlanmış belirli
sürede ve dozlarda verilecektir.Bu süre hastalığınızın verdiği cevaba göre veya sizin tedaviye
toleransınıza göre değişebilir.Sizin için planlanan tedavi:
İlaçlar:
İlaçlar hastalık hücrelerine etkileri yanında normal hücreleri de etkilemektedir.Buna bağlı yan
etkiler görülmektedir.İlaçların saç,kemik iliği ,sindirim sistemi ve diğer sistemler üzerinde de yan
etkileri de mevcuttur.Buna bağlı ,saçlarınız dökülebilir,kan hücrelerinde düşmeye bağlı
kansızlık,enfeksiyonlar,kanamalar
görülebilir,Sindirim
sistemine
olan
yan
etkileri
nedeniyle;ishal,bulantı,kusma,konstipasyon
meydana
gelebilir.Daha
az
sıklıkla
karaciğer,böbrek,akciğerler ve kalp üzerine yan etkileri görülmektedir.Bu yan etkilerin olmaması veya
en az görülmesi için tarafımızdan tıbbi tedbirler alınacaktır.Bu amaçla sizin tüm fonksiyonlarınız
tarafımızdan muayene ve tetkikler yapılarak takip edilecektir.B yan etkilerin derecesi ilaçlara göre
değişmektedir.Kemoterapi uygulaması sırasında aşırı duyarlılığınız arsa alerjik olaylarda
görülebilir.Yukarıda yazılı ilaçlara bağlı aşağıda isimleri yazılı yan etkiler görülebilir.
Yan etkiler: Karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, ishal gibi ciddi yan etkilere sebep
olabilir.
YUKARIDAKİ BİLGİLERİ OKUDUM VE ANLADIM.
Kemoterapi yarar,risk ve yan etkilerini öğrendiğimi,Dr ile kemoterapi konusunda aydınlatıcı ve
tatminkar görüşme yaptığımı,tüm sorularıma açık ve net cevaplar aldığımı,kemoterapi uygulaması
için bölüm doktorlarının uygun ve gerekli gördüğü her türlü kararı uygulamalarında,serbest iradem ile
tam izin ve yetki verdiğimi beyan ederim.
Adı‐Soyadı

Tarih‐Saat

İmza

Hasta / Hasta Yakını

Doktor/Teknisyen

Tanıklık eden
*Hasta 18 yaşından küçükse,bilinci kapalı ise veya imza yetkisi yoksa,onay için vekile gerek vardır.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

