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DERİ BİYOPSİSİ (PUNCH BİYOPSİ)
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

……………………….……………………….………………..………….

Yöntem: Mikroskop altında incelenmek üzere cildinizden küçük bir parçanın kısa ve basit bir
işlem ile alınmasına “deri biyopsisi” denir.Biyopsi alınacak deri bölgesi lokalanestezik ile
uyuşturulduktan sonra, silindir biçiminde bir kesiciden ibaret olan biyopsi aleti bu alanın
üzerine konulur. Hafifçe bastırılır ve çevrilir. Dairesel olarak kesilmiş olan deri parçası bistüri
adı verilen cerrahi bıçak ile yerinden ayrılır. Kanamayı durdurmak için bölgeye tampon ile 35 dakika baskı yapılır, kanama kontrolü sağlandıktan sonra, deri parçasının alındığı alan
ortalama 2-3 adet cerrahi dikiş ile kapatılır. Son olarak biyopsi alınan bölge steril bir şekilde
gazlı bez ve flaster ile kapatılır.Bu işlem yaklaşık olarak 30 dakika içinde tamamlanır. Biyopsi
işleminin yapıldığı gün evinize gidebilirsiniz.
Alternatifler:Biyopsi işleminin alternatifi mevcut değildir.
İşlemin Başarı oranı:Alınan dokunun yeterliolup olmaması ve patolojik inceleme hazırlık ve
yöntemlerine bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak ön tanıyı doğrulama veya dışlama
açısından yeterli bilgi sağlamaktadır.
İşlemin riskleri:Her cerrahi işlemde olduğu gibi, nadire de olsa, biyopsi alanının enfekte
olma ihtimali vardır. Bu nedenle biyopsi yerinde ağrı, çevresinde kızarıklık vbşikayetler
ortaya çıkarsa yaranın kontrolü ve pansuman için lütfen doktorunuza başvurunuz.
Biyopsi alanında küçük bir iyileşme dokusu (nedbe) oluşacaktır. Bazı kişilerde bu iyileşme
dokusu aşırı miktarda olabilir. Daha önceden cildiniz ile ilgili böyle bir gözleminiz varsa
(örnek: kesiklerin aşırı iz bırakarak iyileşmesi gibi), biyopsi işleminden önce doktorunuza
bildirmeniz gerekir.
Genel riskler ve komplikasyonlar: Yukarıdaki maddede izah edilen riskler nadir olarak
gözlenir.
İşlemi kabul etmez iseniz: Doğru tanı koyma şansı kullanılmamış olur.
Özel Durumlar:İşleminiz tamamlandıktan sonra evinize gidebilirsiniz. Biyopsi alanında bir
ya da iki gün az miktarda rahatsızlık hissi (ağrı ya da acı) duyabilirsiniz. Doktorunuz size
aksini önermediyse ağrı kesici bir ilaç (parasetamol) alabilirsiniz. Biyopsi alanı üzerine
uygulanmış olan gazlı bez ve flaster en az 5 gün muhafaza edilmelidir. Normalde dikişler
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alınıncaya kadar (7 .nci gün) tekrar pansumana gerek yoktur. Ancak biyopsi yerinde ağrı,
çevresinde kızarıklık vbşikayetler ortaya çıkarsa yaranın kontrolü ve pansuman için lütfen
doktorunuza başvurunuz.
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 : _____________
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