KIFOPLASTI/VERTEBROPLASTI/BIYOPSI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Hasta Adı
Dosya No
Tarih / Saat
TANIM: Biyopsi/Kifoplasti/vertebroplasti denilen yö ntem; osteoporoz, tü mö r, travma... gibi
sebeplerden dolayı çökmü s(̧ yü ksekliğini kaybetmiş) omurların içine kalın bir iğne yardımı ile girerek
ö rnek(biyopsi) alma, tümörün içini kazıdıktan sonra kemik çimentosu verme ve kırığa tekrar yü kseklik
yada mukavement kazandırmayı amaçlar. Bu girişimin riski ve komplikasyonları az olmasına rağmen,
iğnenin yerleşimi ve kemik çimentosu enjeksiyonuna bağlı çimentonun sızması gibi ö zel
komplikasyonlar olabilir.
Yö ntem:Ameliyathane şartları altında lokal yada genel anestezi altında omurların içine kalın bir iğne
yardımı ile ö rnek alma(biyopsi),kemik çimentosu verme ve kırığa tekrar yü kseklik kazandırılmaya
çalışılır. Bazende tümür yada kırık lokasyonu nedeniyle açık cerrahi ile mikroskop eşilğinde kanülün
gireceği pedikül bulunur ve sement enjekte edilir.
Alternatifler:
Konu omur tümörü olduğunda veya kırık tehlike arz ettiğinde tek seçenek budur. Bu işleme bazende
vida yada plak rod gibi enstrümantasyon dediğimiz işlem uygulanabilir. Bunu doktornuz karar verir ve
sizi bilgilendirecektir.
Ameliyatın Riskleri:
Genel riskler:




Kanama: Ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında ileri derecede olabilecek bir kanama
riski vardır. Kanama durumunda ek bir tedaviye veya kan transfü zyonuna ihtiyaç duyabilir.
Kullanılan ilaçlarda kanama riskini arttırabilir.
Kan Pıhtısı Oluşumu: Kan pıhtısı her çeşit ameliyat sonrası oluşabilir. Kanama bö lgesinde
oluşan pıhtılar kan akımını engelleyip ağrı, ö dem, inflamasyon veya doku hasarı gibi
komplikasyonlara yol açabilir.
 Omurilik Yaralanması: Çok nadir olsa da ameliyat esnasında omurilik yaralanmasına bağlı
felç meydana gelebilir. Felç kalıcı olabilir.








Kardiak Komplikasyonlar:Ameliyatın,dü zensiz kalp ritmine ve kalp krizine yol açma gibi
dü su
̧ ̈ k bir riski bulunmaktadır
Olü m: Nadir olsa da ameliyat esnasında veya sonrasında gerek yapılan operasyona bağlı
gerekse gelişen komplikasyonlara bağlı ö lü m riski mevcuttur. Sement yanı çimento kaçağına
bağlı olarak bildirilmiştir.
Ameliyatın Başarısız Olması: omurga ameliyatından sonra ağrı, uyuşukluk, kas gü cü kaybı
veya diğer şikayetlerin giderilememe riski vardır.
Ağrı Yakınmasında Artış: Nadir de olsa ameliyat sonrasında ağrı yakınması artabilir.
Infeksiyon: Infeksiyon cilt kesi bö lgesinde olabileceği gibi ameliyat alanında, hatta ameliyat
alanındaki kemikte de olabilir. Infeksiyona bağlı riskler arasında menenjit (beyin ve omuriliği
saran zarların iltihabı) ve ampiyem‐apse oluşumu (irin birikimi) bulunur.







Sinir kö kü yaralanması: Sinir kö kü yaralanması; bacakta ağrıya, ilgili kas gruplarında
gü cş ü zlü ğe, ve ilgili dermatomlarda da duyu bozukluklarına neden olabilir.
Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı Riski: Ameliyat sonrasında yara yerinden dış ortama beyin
omurilik sıvısı kaçağı oluşabilir. Bunun tedavisi için spinal kateter veya yeniden aynı yara
yerinin tamirine yö nelik ek mü dahale gerekebilir.
Nü ks: Ameliyat sonrasında, semptomlar tekrar ortaya çıkabilir ve ek ameliyat gerekebilir.
Solunum Problemleri: Ameliyat sonrası, genelde geçici olan solunum sıkıntısı veya pnomoni
gö rü lebilir. Pulmoner emboli (akciğerlerin damarlarının tıkanması) gö rü lebilir.
Ventilatö r ve Yoğun Bakım:Hastada gelişebilecek komplikasyonlara bağlı olarak ventilatö r
desteği ve yoğun bakımda izlem gerekebilir.
Biyopsi/Vertebroplasti/kifoplasti ‘ye spesifik gö zü kmesi muhtemel komplikasyonlar:











Iğnenin giriş yolunun yakınında bulunan tü m yapılar risk altındadır. Bunlar omurilik, sinir
kö kleri, damarlar, yemek borusu, akciğerler ve diğer karın içi organlardır.Kalıcı felçler
gö rü lebilir.
Kemik çimentosu enjeksiyonu sırasında çimentonun dışarı taşması sonucu omurilik veya sinir
kö klerine bası olabilir ve buda geçici veya kalıcı sinir hasarı yapabilir.
Kan damarlarına ve sonrasında akciğerlere yağ pıhtısı gidebilir.
Uzamış kanama olabilir.
Akciğer zarları arası hava kaçağı ve solunum sıkıntısı olabilir.
Omurilik sıvısı kaçağı ve enfeksiyon olabilir.
Kaburga kırıkları olabilir.
Olü mle neticelenebilir

Genel riskler ve komplikasyonlar
Allerjik Reaksiyonlar: Nadir vakalarda kullanılan bantlara, dikiş malzemesine ya da topikal
preparatlara karşı alerjik tepkiler alerjiler bildirilmiştir. Daha ciddi sistemik reaksiyonlar cerrahi işlem
sırasında kullanılan ya da sonrasında reçete edilen ilaçlarla gelişebilir. Allerjik reaksiyonlar ek tedavi
gerektirebilir.
Anestezi: Hem lokal hem genel anestezi risk taşır. Tü m cerrahi anestezi ve sedasyon işlemlerinde en
basitten ö lü me kadar komplikasyonların gö rü lme olasılığı vardır.
Tatmin Edici Olmayan Sonuçlar: Geçirdiğiniz cerrahi işlemin sonuçları ile ilgili olarak hayal kırıklığına
uğrayabilirsiniz. Tatmin edici olmayan cerrahi nedbe gelişebilir. Cerrahiyi takiben ağrı olabilir.
Sonuçların dü zeltilmesi için ek cerrahi girişim gerekebilir.
Yukarıda sö zü edilen tü m riskler, sigara içen, aşırı kilolu, şeker hastalığı olan, yü ksek tansiyon ve
geçirilmiş kalp hastalığı olan hastalarda belirgin olarak artar.
Ozel Durumlar:
Alerji/Kullanılan Ilaçlar: Doktoruma bilinen tü m 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 ameliyat ö ncesi ve sonrası kullanımının etkileri bana anlatıldı ve ö neriler yapıldı.

Tü tü n ve Tü tü n Mamü lleri : Ameliyatımın ö ncesinde veya sonrasında tü tü n ve tü tü n mamü lleri
(sigara, nargile, puro, pipo vs.) içmemin iyileşme sü recimin uzamasına neden olabileceği bana
anlatıldı. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam yara iyileşme sorunlarıyla daha bü yü k bir
oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum.
Onam Doğrulama: HASTANEYE YATMADAN ÖNCE DOKTORUM BANA YETERLİ BİLGİ VERDİ.
Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tü m sorularımı cevapladı.
Kendi ö zgü r irademle tedavi olmaya karar veriyorum. Bu mü dahaleyi kabul etmeme ya da istediğim
zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.
Tarih / Saat : ___________ /_________
Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________ Imzası: _____________

Işlemi yapacak olanın Adı‐Soyadı : ___________ ___________
Çalıştığı Kurum:
Imza : _____________
Hemşire yada kat sorumlusu:

