
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                   CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                               YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                PROTOKOL NO:   

Ben, ................................................. kendime (/hastama), doktorumun bana açıkladığı şekilde akciğer damarlarını tıkayan 

pıhtı için tedavi amaçlı pıhtı eritici (trombolitik) ilaç uygulanması gerektiğini öğrendim. Masif pulmoner tromboembolinin 

(ağır derecede akciğer damarlarının tıkanması) akciğere giden büyük damarların kan pıhtıları ile tıkanmasına neden olan, 

hayatı tehdit edici, acil tedavi uygulanması gereken bir hastalık olduğu anlatıldı.   

Göğüs hastalıkları doktorum trombolitik tedavinin bazı riskleri olduğunu anlattı. Bu tedavi sırasında damara giriş 

yerlerinden, mide – bağırsak ve karın zarından, yeni geçirilmiş ameliyat öyküsü varsa yara yerlerinden ve beyin içine 

kanama olabileceği, beyin damarlarında genişleme, kanser, travma, yakın zamanda geçirilmiş beyin ameliyatı olan hastalarda 

beyin kanaması riskinin daha fazla olduğu anlatıldı. Kanama geliştiğinde ilacın kesilmesi, vücut yüzeyinde olan kanamalarda 

kanayan bölgeye elle basma yoluyla kanamanın durdurulmasının genellikle yeterli olduğu, ancak kanama durdurulamazsa 

kan ürünlerinin verilmesi ve ek tedavi yöntemlerinin uygulanmasının gerekli olabileceği, ateş, alerjik reaksiyonlar, başağrısı, 

kas ağrısı, bulantı-kusma, kanama ve bunlara bağlı acil cerrahi girişim gerekebileceği ve ölüm ile sonuçlanabileceğini 

öğrendim.  

Pıhtı eritmek amacıyla kullanılan trombolitik ilaçların; streptokinaz, ürokinaz ve doku plazminojen aktivatörü olduğu, masif 

emboli tanısı konduktan sonra en kısa sürede gerekli incelemeler tamamlanarak (kan tahlilleri, kan grubu, kanama zamanı 

gibi) mümkünse yoğun bakım şartlarında tedavi başlanması gerektiği anlatıldı. 

Bu bilgilendirme ve rıza formunu okudum / yakınım bana okudu.  Doktor, önerilen tedavinin risklerini ve tedaviyi 

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

ilişkin 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 bana anlatıldı. Gerekli tüm boşluklar imzalanmadan önce 

doldurulmuştur. 

Notlar: Hasta 18 yaşından küçükse, bilinci kapalıysa ya da imza yetkisi yoksa onay vekili tarafından verilir. 

Not: Hazırlanan formlar uygulamayı yapacak hekimler için sadece birer örnek oluşturmaktadır. Bu formlar üzerinde 

gereksinimlere göre değişiklikler yapılabilir. 

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: 

 
HAZIRLAYAN   KONTROL EDEN          YÜRÜRLÜK ONAYI 
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