
 

 

HASTA ADI,SOYADI:                 CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                             YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                        PROTOKOL NO:   
 

 

GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE OLASI KOMPLİKASYONLAR 

 

A. Perkütan Biopsiler( Akciğer ve tiroid biopsileri) 

1. İğne giriş yolunda kanama 

2. Enfeksiyon 

3. Akciğer kollapsı (sönmesi)– drenaj kateteri yerleştirilmesi gerektiren 

4. Hemotoraks - dreanaj kateteri yerleştirilmesi gerektiren 

5. Damar hasarı – cerrahi onarım gerektiren 

 

B. Perkütan Biopsi --- (diğer organ/ doku biopsileri) 

1. İğne giriş yolunda kanama 

2. Enfeksiyon 

3. Biopsi yapılan organ hasarı- cerrahi onarım gerektiren 

 

C. İnternal yada Eksternal Kateterli Perkütan Nefrostomi 

1. Kateter  giriş yolunda kanama 

2. Enfeksiyon 

3. Böbrek hasar yada kaybı 

4. Kateter pozisyonunun kaybı – cerrahi çıkartma gerektiren 

 

D. Torasentez/ Parasentez/ Abse drenajı 

1. Kanama 

2. Enfeksiyon 

3. Damar veya çevre organ hasarı 

4. Akciğer kollapsı (sönmesi) 

5. Hemotoraks 

6. İleri işlem gereksinimi 

 

E. Perkütan kist/ koleksiyon tedavisi 

1. Kanama 

2. Enfeksiyon 

3. Damar veya çevre organ hasarı 

4. Akciğer kollapsı (sönmesi) 

5. Hemotoraks 

6. İleri işlem gereksinimi  

  

F. Yukarıdaki işlemler esnasında tanı amaçlı kontrast madde kullanılabilir. Her ilaçta olduğu gibi alerjik reaksiyonlar 

neden olabilmektedir. Çoğunluğu hafif ve orta dereceli reaksiyonlar olup, kendiliğinden kaybolmaktadır. Ciddi 

reaksiyonların görülme olasılığı %0.04’tür. Akut alerjik komplikasyonlarda görevliler her türlü acil duruma müdahele 

edebilmektedir. Ancak geç reaksiyonlarda sağlık kuruluşuna baş vurulmalıdır. 

Durum ve İşlem 

 

Hastalık(lar) : ( Tanı / ön Tanı) 

(Hastaya veya yakınına ifade edildiği şekli ile yazınız): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………......... 
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Seçilen / Uygulanacak İşlem : ……………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Doktorumun tüm açıklamalarını dinledim. İşlemin amacı, özellikleri, işlem ile ilgili riskler, işlemi kabul etmemem halinde 

ortaya çıkabilecek riskler ve diğer  tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirildim. Sonuçlara ilişkin hiçbir garanti 

verilemeyeceği tarafıma anlatıldı. İzni geri çekme hakkım bulunduğu ancak yasal açıdan geri çekme hakkımın “tıbbi yönden 

sakınca bulunmaması” şartına bağlı olduğu açıklandı. Doktorlarımın planladıkları girişim ve/veya tedavilerde, planladıklarına 

ek girişim ve tedaviler gerektirebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşabileceğimi biliyorum. İşlem süresince ve sonrasında 

beklenmeyen ve öngörülemeyen bir sorunun oluşması halinde işlemin genişletilebileceği veya  

 

yukarıda belirtilmemiş başka işlem ve tedavilerin  uygulanmasının gerekebileceği  anlatıldı. Bu formda tanımlananlar dışında 

yapılacak herhangi bir ek girişimin, yalnızca sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için 

uygulanabilineceği, diğer hallerde tekrar rıza alınacağı bana anlatıldı. Hastalık ve tedavisi ile  ilgili sorulara  tatmin edici 

cevaplar aldım. Karar vermem için yeterli süre tanındı. 

Ben  ( Hasta / yakını tarafından elyazısı ile doldurulacaktır)  .......................................................................... ,   bana                   

( hastama ) yapılacak ameliyatı, taşıdığı riskleri ve olabilecek istenmeyen durumlarla( komplikasyonlarla) ilgili yukarıda 

belirtilen açıklamaları dinledim, okudum, anladım. Bu bilgiler ışığı altında; ........................................................................... 

isimli girişim ve bunun komplikasyonlarına bağlı doktorların gerekli göreceği  girişim  ve diğer tedavilerin, Bana ( hastam 

…………….. ……………………………………………………………ya) uygulanmasını, hiç bir baskı altında kalmadan, 

kendi irademle (hastam adına)  kabul ettiğimi  ve rıza gösterdiğimi beyan ederim.  

 Gerekli tüm boşluklar imzalanmadan önce doldurulmuştur. 

 

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: 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


