
 

 

HASTA ADI,SOYADI:                   CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                              YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                           PROTOKOL NO:   
  

Ben, ................................................. kendimin (hastamın), doktorun bana açıkladığı şekilde solunum yetmezliği tedavisi için 

solunum yoluna tüp yerleştirilmeden yüz veya burun maskesi kullanılarak solunuma destek olunması gerektiğini öğrendim. 

Uygulanan girişimsel olmayan solunum desteği tedavisinden fayda sağlanamaz ve durumumda kötüye gidiş saptanırsa 

girişimsel yolla (soluk borusuna tüp yerleştirilerek) solunum desteği uygulaması gerekebileceği anlatıldı. 

 Doktorum bu işlemin (girişimsel olmayan solunum desteği) bazı riskleri olduğunu anlattı. Bu destek tedavisi sırasında 

kullanılan maskeye bağlı burunda tıkanıklık, sinüs / kulak ağrısı, ağız / burun kuruluğu, gözlerde etkilenme, tansiyon 

düşüklüğü, hava yutmaya bağlı gaz ve karında şişkinlik hissi, mide içeriğinin hava yollarına kaçması ile oluşabilecek tedavi 

gerektiren aspirasyon pnömonisi (bir zatürre türü) denilen durum oluşabilir. Kullanılan cihazın uyguladığı basınca bağlı 

akciğer yaprakları arasına hava kaçağı ve hava birikimi olabilir. Bu durumda biriken hava miktarına bağlı olarak ek müdahale 

gerekebileceğini, ölüm ile sonuçlanabileceğini öğrendim.  

Tedaviden önce bazı kan testleri, akciğer filmi ve/veya akciğer bilgisayarlı tomografisi, atardamarınıza yerleştirilecek damar 

yolu ile takip amaçlı arter kan gazı için kan alınması gerekebilir. Desteğin süresi ve basınç ayarları atardamar kan gazı 

sonuçlarına göre doktorunuz tarafından belirlenecektir. Taburculuk sonrası kendini yoracak işlerden uzak durması, sigara 

içilmemesi veya sigara içilen ortamlarda bulunmaması, reçete edilen ilaçlarını düzenli olarak kullanması ve kontrolüne 

zamanında gelmesi söylendi. 

Bu bilgilendirme ve rıza formunu okudum/ yakınım bana okudu.  Doktor, önerilen işlemin risklerini ve işlemi 

yaptırmadığım takdirde karşılaşacağım riskleri ve olası seyrini anlattı.  Tüm anlatılanları anladım. Bu test konusunda 

soru sorabilmem ve karar verebilmem için yeterli süre tanındı ve bana iş bu hasta onam formundan bir nüsha verildi. 

Bu bilgiler ışığında bana/ yakınıma bu tedavinin uygulanmasını hiçbir baskı altında kalmadan kendi irademle kabul 

ettiğimi beyan ederim. 

Bu girişimin sonuçlarının başarılı olamayabileceği ve başka bir alternatif uygulamasının olmadığı bana anlatıldı. 

Notlar:  

Hasta 18 yaşından küçükse, bilinci kapalıysa ya da imza yetkisi yoksa onay vekili tarafından verilir. 
İşlemin Tahmini Süresi:……………………………… 

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

yazınız. 

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

 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                   ÇEVİRMENİN 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: 

 

 

 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN SOLUNUM DESTEĞİ UYGULAMASI             

İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ 
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