TE H S VE TEDAV

LEMLER AYRINTILI ONAY BELGES +

Say n hasta vekili / kanuni temsilcisi,
Hastan z n sa l k durumu ve size önerilen te his veya tedaviye yönelik
i lemlerin yarar/zarar, risk ve alternatifleri hakk nda bilgi sahibi olmak;
tedaviyi kabul veya k smen/tamamen reddetmek; yap lacak i lemleri
herhangi bir a amada durdurmak hakk na sahipsiniz!
Okuyup, anlaman z istedi imiz bu belge, sizi ürkütmek veya t bbi
uygulamalardan uzak tutmak için de il, sizi bilgilendirerek bu
uygulamalara r za gösterip göstermedi inizi belirlemek ve onay n z almak
için haz rlanm t r.

+

Bu onay formu toplam 2 sayfadan olu maktad r. ) bu belge, 1219 say l Kanunun 70. ve 5237 say l Türk
Ceza Kanununun 26. maddeleri uyar nca 3 nüsha olarak düzenlenmi , bir nüshas hastaya/hastan n kanuni
temsilcisine verilmi tir.

1. Biz__________________________________________,hiçbir bask
ve
yönlendirme olmadan ve tamamen kendi özgür irademizle, hastam z
__________________________________________________’ n
ba vuru
sebebi olan yak nmalar n de erlendirmek, gerekli görülen muayene ve
incelemeleri hiçbir k s tlamaya tabii olmadan yapmak, sonuçlar
yorumlamak ve uygun görülen uygulamalar serbestçe yapmak üzere,
bir
E itim
ve
Ara t rma
Hastanesi
oldu unu
bildi imiz
_____________________________________________’sinin, Ortopedi ve
Travmatoloji Klini ini hem ire, sa l k teknisyeni, asistan ve uzman
doktorlar ile birlikte yetkili k l yor ve bu uygulamalar n yap lmas n talep
ediyoruz.
2. Doktorlar bize, hastam z n, ___________________ ____ ___ ________
___________
_____________________________
eklinde
ifade
edilebilecek bir rahats zl
oldu unu anlatt lar. Bu hastal n ne oldu u,
nedenleri, te his ve tedavi yöntemleri ile tedavi alternatiflerini ayr nt l
olarak aç klad lar. Te his ve tedavi i lemleri s ras nda olu abilecek
beklenen ve beklenmeyen, az veya çok tehlikeli ihtimalleri sayarak bizi
bilgilendirdiler.
Bu ihtimaller kar s nda hastam z n rahats zl n n
gerektirdi i ve gerektirece i tüm t bbi uygulamalara r zam z olup
olmad n sordular. Biz, aç klanan tüm hususlar tam olarak anlam ,
tamamen kendi r za ve talebimizle bütün bu sonuçlar n olabilece inin
fark nda olarak hastam z n rahats zl n n gerektirdi i ve gerektirece i
tüm t bbi uygulamalar kabul ediyoruz.
3. -lk ba vuruda, hastam z n sa l k durumuyla ilgili olarak anlat lanlara,
planlanm te his ve tedavi uygulamalar na ek olarak doktor ve di er
t bbi uygulay c lar taraf ndan farkl tan lara var labilece ini, önceden
planlanm te his ve tedavi uygulamalar n n d nda, farkl klinik ve
disiplinlerce de i ik i lemler yap labilece ini biliyor; idrak, r za ve talep
ediyoruz.
4. Bu ba vuruyla ilgili olarak yap lacak, te his ve tedaviye yönelik
ameliyat dahil her türlü uygulaman n, gerekli/zorunlu hallerde
tamamlanamayabilece ini, birden fazla seanslara bölünerek birbirini
izleyen ayr uygulamalar/ameliyatlar halinde yap labilece ini veya hiç
uygulanmayabilece ini biliyor ve onayl yoruz.
5. Yap lacak uygulamalar n, hastam z n sa l yla ilgili tüm hastal klar
te his edemeyebilece ini; bu ba vuruda bulunmam za sebep olan halen

mevcut veya u an fark nda oldu umuz veya olmad m z her türlü
hastal k için hastane ve doktorlar taraf ndan tam ifa garantisi
verilmedi ini; uygulamalar s ras nda veya sonras nda ortaya ç kabilecek
daha önce var olmayan ve yeni te his/tedavi uygulamalar n n sonuçlar na
ba l olabilecek hastal k/patolojik durumlar ve komplikasyonlar biliyoruz,
idrakindeyiz, kabul ediyoruz.
6. Te his
ve tedavi uygulamalar
s ras nda Röntgen, Skopi,
Ultrasonografi, Sintigrafi, Bilgisayarl Tomografi, Manyetik Rezonans vb.
t bbi cihazlar n kullan labilece ini; bu i lemler s ras nda hastam z n
röntgen
nlar na, radyasyon yayan maddelere maruz kalabilece ini,
bu uygulamalar n kemik ili i bask lanmas ve kans zl k, savunma
sistemi yetersizli i, çocuk sahibi olmay engelleyecek düzeyde üreme
organlar nda yetersizlik veya uzun süre sonra da olsa kanser geli imi dahil
olmak üzere imdiden öngörülemeyen sonuçlara yol açabilece ini biliyor,
lüzum görülmesi halinde kullan lmalar n onayl yoruz.
7. Uygulamalar n tamam veya bir parças olarak, kan ve kan ürünleri
kullan labilece ini, bu kullan m ile ilgili olarak ate , kan reaksiyonlar ,
ok, böbrek yetmezli i, kemik ili i yetmezli i sonucu kan üretiminin
durmas na ba l ciddi sonuçlar, sar l k ve A-DS dahil, erken veya geç
dönemde tespit edilebilecek bula c hastal k riskinin var oldu unu
biliyoruz, idrak ve r za gösteriyor, lüzum görülmesi durumunda
kullan lmas n talep ediyoruz.
8. Te his ve tedavi uygulamalar s ras nda hastam za uygulanabilecek
anestezi yöntemlerinin (genel, bölgesel, omurilik anestezisi –
spinal/epidural-) ve a r kesmeye yönelik i lemlerin ba l ba na ilave
risk olu turdu unu, bu risklerin solunum problemleri, ilaç reaksiyonlar ,
kontrol edilemez yüksek ate , vücudun herhangi bir uzvunun ya da sinirin
felçleri, beyin hasar ve ölüm tehlikesi olas l klar içerdi ini biliyoruz.
Bütün bu riskleri idrak ediyor ve onayl yoruz.
9. Uygulamalar n tamam veya bir parças olarak hastam z n vücudunun
bir yerinden organ ya da doku parçalar n n al nabilece ini; vücut
d ndan geçici veya kal c metal, sentetik vb. yabanc cerrahi
materyallerin/malzemelerin kullan labilece ini; bu
maddelerin daha
sonra
yerle tirildikleri yerlerden oynayabilece ini ya da vücut
taraf ndan reddedilebilece ini, iltihaplanabilece ini, beklenen i levi
göstermeyebilece ini; tekrar ç kart lmalar n n ve bunun için ayr
ameliyatlar n gerekli olabilece ini biliyoruz. Bu uygulamalar n genel
komplikasyonlara ilave risk ve tehlike içerdi inin idrakinde olarak onay

veriyoruz.
10. Hastam z n tedavi olmamas veya tedaviyi reddetmemiz durumunda
kar la abilece i her türlü sonuç bize anlat ld
gibi, te his ve tedavi
uygulan rken yap lacak her i lemle alakal olarak, yayg n görüldü ünü
bildi imiz kans zl k, menenjit dahil olmak üzere mikrop kapma, toplar
damar ve akci erlerde kan p ht la mas , ameliyat yerinde veya uzakta
kanama, alerjik reaksiyon, doku i mesi(ödem), sara krizi, geçici veya
kal c organ/sistem fonksiyon bozuklu u veya ölüm gibi olaylarla
kar la labilece i bize aç k ve anlayabilece imiz
ekilde izah
edildi. Di er risklerin, kesi bölgesinde uyu ukluk hissi; kal c yara izi
(nedbe); kemik ç kar lmas -eklenmesi sonucu vücutta ekil bozuklu u;
ameliyat ya da i ne yerinden beyin suyu gelmesi; ba a r s veya uzun
süreli/kronik
a r;
ses
teli
felci
sonucu
geçici
veya kal c ses kayb ; yüz, ka , di , göz gibi organlar ve i itme,
yutkunma, ve görme, idrar veya büyük abdest kontrolü gibi i levlerle
ilgili geçici veya kal c fonksiyon kay plar ; ki ilikle ilgili de i iklikler; bir
doku veya organ hasar yla ilgili olarak engelli duruma gelme veya ömür
boyu ilaç/hormon kullanma gereksiniminin ortaya ç kmas ; uygulamalar
s ras ndaki
pozisyona ba l k sa veya uzun süreli a r , uyu ukluk gibi yan etkiler
oldu unu biliyor ve bu riskleri kabul ediyoruz.
11. Yukar da anlat lan genel risklere ilaveten, hastam za uygulanacak
_____________________________________________
giri imiyle
ilgili
olarak yap lmas planlanan t bbi uygulamalar s ras nda ve sonras nda
ortaya
ç kabilecek_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ gibi risk
ve tehlikeli durumlar bize aç k ve anlayabilece imiz
ekilde
anlat lm olup, bütün bunlar idrak etti imizi beyanla, kabul ve talep
ediyoruz.
12. Hastam z n sa l yla ilgili olarak yap lacak uygulamalar s ras nda
herhangi bir ekilde ç kar lacak organ, doku veya görüntülerinin,
bunlardan
edinilecek
her
türlü
bilginin
bilimsel
amaçlarla
incelenmesine, saklanmas na,
kullan lmas na, yok edilmesine,
üretilmesine - itiraz hakk m z oldu unun bilincinde olarak- yetki ve
onay veriyoruz.

12. Bu yaz l belgenin tamam n , net bir ekilde okuduk/okuma
bilmedi imiz
için
anla l r
ekilde
bize
okundu/tercüme
edilerek bize izah edildi. Gerek ba vurumuz s ras nda ve sonras nda,
gerekse bu form doldurulurken hastam z n sa l k durumuyla ilgili olarak
bize her türlü soru sorma ve de erlendirme ve karar verme f rsat
verildi. Tedavinin uygulanmamas ihtimali de dahil olmak üzere her türlü
tedavi ve te his alternatifleri, bunlar n risk ve tehlikelerinin olup olmad
anlat ld . Bu belgede yaz l olanlar ve sorular m za ald m z cevaplar ile
bize, sa l m z ve yap lacak uygulamalar hakk nda yeterli ve tatmin
edici bilgilerin verildi ine inan yor, hiçbir bask alt nda kalmadan,
kendi
özgür irademizle bu formu imzalamak suretiyle onay veriyoruz.

ONAY VERENLER-N -MZALARI

TAR-H:

SAAT:

HASTA VEK-L-/ KANUN- YETK-L-S- - HASTAYLA -L-@K-S-:

@AH-T -MZASI

:

VARSA ÇEV-RMEN:
*Risk: Bir hastal k veya i lemin neden olabilece i tehlikeli durumlar
*Komplikasyon: Te his ve tedavi uygulamas s ras nda kar la labilecek ve
as l sorunu daha da a rla t racak yeni sorunlar

