
KALIN BAĞIRSAK KANSER TARAMASI 
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Bu form size uygulanacak işlemin nasıl yapılacağı, riskleri, işlemin sonuçları ve işlem uygulanmazsa 
karşılaşabileceğiniz durumlar hakkında bilgi vermektedir. Bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük 
çekerseniz sağlık personelinin açıklaması için lütfen danışınız.
Yapılacak test, kalın bağırsakta oluşabilecek bir kanserin tespiti için alınacak dışkı örneği olup, test 
kanser açısından riskli kişileri belirler ve erken teşhis için önemli bir tanı yöntemidir. 

YAPILMASI PLANLANAN İŞLEM

Dışkı örneğiniz uygun bir kaba alındıktan sonra, size verilecek olan numune çubuğu yardımıyla alınan 
dışkı örneği, hazır olan kart test yardımıyla incelenecektir. Bu işleme gaitada gizli kan testi 
denilmektedir. İşlemin her hangi bir yan etkisi yoktur. 

LÜTFEN DİKKAT

KAN SULANDIRICI İLAÇLAR (ASPİRİN VE TÜREVLERİ; PLAVİX, COUMADİN, HEPARİN GİBİ) 
KULLANIYORSANIZ MUTLAKA BİLDİRİNİZ

Yapılacak işlem(ler), T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi adına 
uygulanmaktadır. 

AYDINLATILMIŞ ONAM

Kalınbağırsak  kanseri  gelişmeden  önlemek  ve  erken  evrede  yakalayabilmek  için  tarama  testleri
kullanılmaktadır. Ülkemizde uygulanan Ulusal Kolorektal Kanser Tarama Programı ile bireylerin  kalın
bağırsak kanserinden ölümlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Gaitada gizli kan testinin negatif olması, normal sonuçtur ve test örneğinde kan bulunmadığı anlamına
gelir. Normal sonuç, kalın bağırsak kanseri olmadığını veya ileride asla olmayacağını garantilemez. 2 yıl
sonra gaitada gizli kan testi tekrarlanır.

Gaitada gizli kan testinin pozitif olması anormal sonuçtur ve dışkıda kan bulunmuş olduğunu gösterir.
Bu sonuç,  kanser tanısı değildir, ancak kişinin uzman hekimce değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.
Anormal sonucun  nedeni  kalın  bağırsak  kanseri  dışında,  polip  kanaması  veya  basur  gibi  başka
hastalıktan kaynaklanmış olabilir. Sonuç anormal çıkarsa, tedavi gerektiren bir sorun olup olmadığını
belirlemek için kalın bağırsağın daha ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi gerekebilir. 

Belirsiz  sonuç,  gaitada  gizli  kan  testi  için  alınan  örnekte,  kan  olup  olmadığının  net  olarak
görülememesidir.  Belirsiz  sonuç  kanser  olmadığı anlamına gelmez,  sadece  tekrar  test  yaptırılması
gerektiğini gösterir. Sonuç belirsiz çıkarsa, iki-üç gün ara ile en fazla iki kere daha gaitada gizli kan testi
yapılır. Bu gereklidir, çünkü polipler ve kanserler sürekli kanama yapmazlar. 

Aşağıdaki imza ile formun içeriğini okuduğumu (bana okunduğunu), hastalık(lar) ve planlanan 
girişim(ler) hakkında tarafıma ayrıntılı bilgi verildiğini, olası yan etkilerin ve risklerin eksiksiz olarak 
anlatıldığını, istemem halinde soru sorma ve bilgi alma fırsatının bana sağlandığını biliyor ve yapılacak 
işlemleri, kendi rızamla kabul ediyorum.

Yukarıda “LÜTFEN DİKKAT” başlığı altında belirtilen ve bildirilmesi istenen durumlardan gerekli olanlar
tarafımdan sağlık personeline bildirilmiştir.



Hasta ya da Hukuksal Olarak Sorumlu Kişi:

Adı Soyadı     :
TC Numarası:
Tarih              :
İmza               :

Tanık :

Adı Soyadı            :
Hastaya Yakınlığı:
İmza                      :

TETKİKİN REDDİ:
Hasta ya da Hukuksal Olarak Sorumlu Kişi:

Adı Soyadı     :
TC Numarası:
Tarih              :
İmza               :

Tanık :
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Hastaya Yakınlığı:
İmza                      :

Bilgilendirme Yapan Sağlık Personeli:

Adı Soyadı     :

Tarih              :

İmza               :


