
 

 

 
 

 

HASTA ADI,SOYADI:                          CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                      YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                        PROTOKOL NO: 

                                                                                               

GİRİŞİMİN TANIMI ve AMACI 

Bel kemiklerinde ve bu kemikler arasındaki değişik yapılardaki eklemlerdeki ağrıların klasik (oral veya parenteral) 

yöntemlerle uygulanan medikal tedavilerden iyi sonuç alınmaması nedeniyle, ağrıyı önleyici-azaltıcı ilaçların belden uygun 

anatomik yapılardan geçilerek kemik ve eklem içerisine uygulanması şeklindeki bir tedavi yöntemidir. Bel ağrısı, bacak 

ağrısı, kalçaya yayılan ağrı gibi bulgulara yol açan hastalıklara uygulanabilir. 

YAN ETKİLER 

Tüm cerrahi işlemlerde cilt bütünlüğü bozulduğu için gerekli bütün önlemler alınsa bile infeksiyon gelişme riski mevcuttur. 

Onarılan cilt, cilt altı, kas, bağ ve kirişler aşırı zorlandığı takdirde ayrılabilir veya hareketsiz kalmaya bağlı yapışıklıklar 

oluşabilir. 

Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması: 

 Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

 Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi 

olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. 

 Tedavi/girişim’den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

 Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dökümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılabileceği 

açıklandı. 

 Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 

 Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

 Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

 İstemediğim taktirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi 

durdurabileceğimi biliyorum. 

  
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 Belgesinin” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde 

aktardım. 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
 
 

 

 

HAZIRLAYAN  KONTROL EDEN            YÜRÜRLÜK ONAYI 
   

 

   

LOMBER PARAVERTEBRAL YOLLA PERKÜTAN 

İNTRAFASİKÜLER BLOKAJ  

HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

HD.RB.165 Ağustos-2014 01 Ekim-2020 1/1 


