
 

 

 

HASTA ADI, SOYADI:                   CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                              KAYIT TARİHİ: 

TANI:                                                                                         PROTOKOL NO:   
 

Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişi ya da hizmet alması istenen kişinin yakınlarına yönelik 

hazırlanmış bilgilendirme formudur. Formu dikkatlice okuyunuz ve sorularınız ya da anlamadığınız noktalar varsa, 

bilgi almak için hekim/sağlık personeline danışarak yardım isteyiniz. Talebiniz üzerine size yazılı bilgi 

verilecektir. 

1) Evde Sağlık Hizmetleri; Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere 

evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, 

tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır. 

2) Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişi ya da bakımından sorumlu olan veli / vasisi tarafından; 

444 3 833 numaralı telefon hattı aranarak; Ek-3'te yer alan "Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu" 

doldurularak; TSM veya AHB'ler aracılığıyla il koordinasyon merkezine başvuru yapılabilmektedir. 

3) Başvuru sonrası merkez/birim tarafından, ön değerlendirme amacı ile ev ziyareti yapılmaktadır. 

4) Hasta, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından başvuru formu bilgileri incelenerek hizmet 

için uygun birime yönlendirilmektedir. 

5) Başvuru üzerine, tedavi başlamadan önce, ev ziyaretinde bilgilendirme, yapılarak onam formu 

doldurulmaktadır. 

6) Evde Sağlık Hizmetleri planlı hizmetleri kapsamaktadır. Bunun için randevu tarih ve saati ile ziyaret edecek 

kişilerin bilgileri önceden tarafınıza bildirilecektir. 

7) Evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında size/hastanıza; kan alma işlemi, EKG çekimi, sonda uygulanması, 

beslenme için sonda uygulanması, pansuman, ilaç ve benzeri tıbbi uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamaların 

neler olduğu, nasıl yapılacağı ve varsa komplikasyonları hakkında bilgilendirileceksiniz. 

8) Hastanın sağlık hizmetlerini ev ortamında almasının uygun olmaması veya ani olarak sağlık sorunları gelişmesi 

halinde transfer gerekebilir. Nedeni açıklanarak ve transferi sağlanarak uygun sağlık kuruluşuna 

yönlendirilebilirsiniz. 

9) Kişiye verilen evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır: 

10) Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi, 

11) Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden          

yapılabilecek hale gelmesi, 

12) Hastanın kendisinin veya veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi, 

13) Hastanın vefat etmesi, 

14) Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde   

sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi. 

15) Hasta veya veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları, 

16) Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi, 

17) (5) ve (6) bentlerinde belirtilen nedenlerle hizmetin sonlandırılması kanaatinde olan birim, öncelikle olarak    

hazırlayacağı tutanak ile durumu, koordinasyon merkezi aracılığı ile evde sağlık hizmetleri komisyonuna iletir.    

Konu komisyon marifeti ile karara bağlanır. 

Hasta, Hasta Velisi, Vasi Ya da Kanuni Temsilcinin Uygulanacak Tıbbi Müdahale, tetkik ve 

girişimsel işlemlere ilişkin Beyanı  
Uygulanacak tedavi yöntemleri ve muhtemel komplikasyonları hakkında bilgilendirildim.  

Tıbbi müdahaleyi reddetmem durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler hakkında 

bilgilendirildim.  

Kullanılacak olan ilaçların önemli özellikleri hakkında bilgilendirildim.  

  

EVDE SAĞLIK HİZMETİ HASTA BİLGİLENDİRME VE  

RIZA BELGESİ 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

HD.RB.177 Kasım-2016 01 Temmuz-2020 1/2 



 

 

Sağlığım / hastamın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri bana anlatıldı ve ben anlatılanları 

anladım.  

Gerektiğinde Evde Sağlık Hizmetleri konusunda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceğim konusunda 

bilgilendirildim.  

Tıbbi müdahale öncesinde, sırasında ve sonrasında benden / hastamdan beklentilerin neler olduğunu 

biliyorum.  

Müdahale hakkında başka sorular sordum. Aydınlatıcı cevaplar aldım. Bana düşünmem için makul bir 

süre verildi. Ayrıca bir açıklamam olacaksa alt satırdaki not bölümüne yazacağımı biliyorum.  
 

Notlar:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………………………

……………………………………………………..  

Size / hastanıza bilgilendirme yapılarak Evde Sağlık Hizmetlerine kayıtlı olduğunuz süre içinde 

uygulanacak olan, tıbbi müdahale, tetkik ve girişimsel işlemlerden bilgilendirilmiş olarak serbest 

iradenizle kabul edip, rıza gösteriyorsanız; boş bırakılan yere;  

“Tıbbi müdahale, tetkik ve girişimsel işlemleri kabul ediyorum” yazınız 

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

Varsa şahit  
Adı Soyadı:  

İmza  

Hasta, Kanuni Temsilci, Veli, Vasi  
Adı Soyadı :  

Yakınlık Derecesi :  

TC. :  

Telefon:  

Adres:  

İmza  

Tıbbi Müdahaleyi ve Bilgilendirmeyi Gerçekleştirecek Olan  
Adı soyadı :  

Unvanı :  

İmza  

Rıza belgesinin düzenlendiği (alındığı) Tarih: …../……/20……. Saat…../……  
**Bu form iki nüsha olarak düzenlenir bir nüshası hastaya verilir. Diğer nüsha ise hasta dosyasında muhafaza edilir 

Evde bakım ve sosyal destek ihtiyaçlarımın tedariki için durumumun ilgili kurum ya da kuruluşa (Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü. Belediye gibi) bildirilmesini; 

 
Onaylıyorum Onaylamıyorum İmza 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü    

Belediye    

Diğer    
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