
 

 

 
 

 

HASTA ADI,SOYADI:                CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                       YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                  PROTOKOL NO:  

 

Sayın hastamız, 

Sağlık durumunuz ve size önerilen teşhis veya tedaviye yönelik işlemlerin Yarar/zarar, risk ve alternatifleri 

hakkında bilgi sahibi olmak; tedaviyi kabul aşamada durdurmak hakkına sahipsiniz! 

Okuyup anlamanızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmek veya tıbbi uygulamalardan uzak tutmak için değil, sizi 

bilgilendirerek bu uygulamalara rıza gösterip göstermediğinizi belirlemek ve onayınızı almak için hazırlanmıştır. 

 (Bu form toplam 2 sayfadan oluşmaktadır. İş bu belge, 1219 sayılı Kanunun 70. ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 26. maddeleri uyarınca 3 nüsha olarak düzenlenmiş, bir nüshası hastaya/hastanın kanuni 

temsilcilerine verilmiştir.) 

 Ben ………………………………………………………………..hiçbir baskı ve yönlendirme  olmadan ve 

tamamen kendi özgür irademle, başvuru sebebi olan yakınmalarımı değerlendirmek, gerekli görülen muayene 

ve incelemeleri hiçbir kısıtlamaya tabii olmadan yapmak, sonuçları yorumlamak ve uygun görülen 

uygulamaları serbestçe yapmak üzere, Fethiye Devlet Hastanesi’nde Çocuk Cerrahi Uzmanı olan 

Op.Dr……………………… ………………………………..yetkili kılıyor ve bu uygulamaların yapılmasını 

talep ediyorum. 

 Doktorum bana, rahatsızlığımı anlattı. Bu hastalığın ne olduğunu, nedenlerini, teşhis ve tedavi yöntemleri ile 

tedavi alternatiflerini ayrıntılı olarak açıkladı. Teşhis ve tedavi işlemleri sırasında oluşabilecek beklenen ve 

beklenmeyen, az veya çok tehlikeli ihtimalleri sayarak beni bilgilendirdi, tıbbi uygulamalara rızam olup 

olmadığını sordu. Ben açıklanan tüm hususları tam olarak anlamış, tamamen kendi rıza ve talebimle bütün 

sonuçların olabileceğinin farkında olarak rahatsızlığımın gerektirdiği ve gerektireceği tüm tıbbi uygulamaları 

kabul ediyorum. 

 İlk başvuruda, sağlık durumunla ilgili olarak anlatılanlara, planlanmış teşhis ve tedavi uygulamalarına ek 

olarak doktor ve diğer tıbbi uygulayıcılar tarafından farklı tanılara varılabileceğini, önceden planlanmış teşhis 

ve tedavi uygulamalarının dışında, farklı klinik ve disiplinlerce değişik işlemler yapılabileceğini biliyor; idrak, 

rıza ve talep ediyorum. 

 Bu başvuruyla ilgili olarak yapılacak, teşhis ve tedaviye yönelik ameliyat dahil  her türlü uygulamanın, 

gerekli/zorunlu hallerde tamamlanamayabileceğini, birden fazla seanslara bölünerek birbirini izleyen ayrı 

uygulamalar/ameliyatlar halinde yapılabileceğini veya hiç uygulanmayabileceğini biliyor ve onaylıyorum. 

 Yapılacak uygulamaların, sağlığımla ilgili tüm hastalıkları teşhis edemeyebileceğini; bu başvuruda 

bulunmama sebep olan halen mevcut veya şu an farkında olduğum ya da olmadığım her türlü hastalık için 

hastane ve doktorlar tarafından tam şifa garantisi verilmediğini; uygulamalar sırasında veya sonrasında ortaya 

çıkabilecek önceden var olmayan ve yeni teşhis/ tedavi uygulamalarının  sonuçlarına bağlı olabilecek hastalık/ 

patolojik durumları ve komplikasyonları biliyorum, idrakindeyim, kabul ediyorum. 

 Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında Röntgen, Skopi, Sintigrafi, Bilgisayarlı Tomografi, vb. tıbbi cihazların 

kullanılabileceğini; bu işlemler sırasında röntgen ışınlarına, radyasyon yayan maddelere maruz kalabileceğimi; 

bu uygulamaların kemik iliği baskılanması ve kansızlık, savunma sistemi yetersizliği, çocuk sahibi olmayı 

engelleyecek düzeyde üreme organlarında yetersizlik veya uzun süre sonra da olsa kanser gelişimi dahil olmak 

üzere şimdiden öngörülen sonuçlara yol açabileceğini biliyor, lüzum görülmesi halinde kullanılmalarını 

onaylıyorum. ( Röntgen incelemelerinin bu tür riskleri her zaman vardır ancak bütün dünyada tanı amacıyla 

yaygın olarak kullanılırlar.) 

 Uygulamaların tamamı veya bir parçası olarak, kan ve kan ürünleri kullanılabileceğini, bu kullanım ile ilgili 

olarak ateş, kan reaksiyonları, şok, böbrek yetmezliği, kemik iliği yetmezliği sonucu kan üretiminin durmasına 

bağlı ciddi sonuçlar, sarılık ve AIDS dahil, erken veya geç dönemde tespit edilebilecek  bulaşıcı hastalık 

riskinin var olduğunu biliyorum, idrak ve rıza gösteriyor, lüzum görülmesi durumunda kullanılmasını talep 

ediyorum.  
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 Hastalara verilecek olan kan ve kan ürünleri, Fethiye Devlet Hastanesinde kurulan Transfüzyon Merkezinde 

kan ve kan ürünleri uygunluk testleri ( kan grubu, cross match ) yapıldıktan sonra kullanılmaktadır. 

 Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında uygulanabilecek anestezi yöntemlerinin (genel bölgesel, omurilik 

anestezisi-spinal/ epidural) ve ağrı kesmeye yönelik işlemlerin başlı başına ilave risk oluşturduğunu, bu 

risklerin solunum problemleri, ilaç reaksiyonları, kontrol edilemez yüksek ateş, vücudun herhangi bir uzvunun 

veya sinirin felci, beyin hasarı ve ölüm tehlikesi olasılıkları içerdiğini biliyorum. Bütün bu riskleri idrak 

ediyor ve onaylıyorum. 

 

 

İşlemin Tahmini Süresi:………………………………….. 

 

 

Lütfen kendi el yazınızla ”hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay 

veriyorum.” yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                         ÇEVİRMEN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                  TARİH/Saat:                                                                         

İMZA:                                                                                             İMZA:        

 

 

 

VASİ / YAKINI ADI-SOYADI:                                                    TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                   TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                              İMZA: 

 

 

 

Ben “Rıza Belgesi  ” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi 

şekilde aktardım. 

 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
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