
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                  CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                             YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                        PROTOKOL NO:   
 

 

Uygulanacak İşlem:    Röntgen - Direk Grafi  □            Bilgisayarlı Tomografi   □ 

 

Doktorunuz belirtilen tetkikin yapılmasını gerekli görmüş ve bu filmin çekilmesi için bölümümüze 

yönlendirmiştir. Bu işlem sırasında gözle görülmeyen, X-ışını veya radyasyon adı verilen, canlı dokulara 

(özellikle de gelişmekte olan bebeğinize) zararlı olabilecek bir tür ışın kullanılmaktadır.  

 

İşlem nasıl yapılır? İşlem sırasında kullanılacak doz mümkünse düşürülür, ışın çerçevesi sınırlandırılır ve 

bebeğin daha az radyasyona maruz kalması sağlanır. Ayrıca doktorunuzun istediği film direk olarak karın 

bölgesini ilgilendirmiyorsa, çekim sırasında karnınızdaki bebeğin en az miktarda ışına maruz kalabilmesi için 

karın bölgeniz kurşun koruyucularla çepeçevre örtülecektir. Bu uygulama, bebeğe gelecek radyasyon ışınlarının 

çok büyük bir kısmını engeller ancak gene de tamamen koruma sağlayamaz. 

 

Bu işlemin riski nedir? X-ışınının canlılar üzerinde 2 farklı grup yan etkisi vardır: 

Birinci grup yan etkilerin gelişiminde radyasyon dozu arttıkça oluşacak hücre hasarı artar. Düşük dozlarda 

genellikle bu etkinin olması beklenmez. Radyasyonun bu tip etkileri arasında bebeğin karında ölmesi, 

organlarının bozuk gelişmesi, zeka geriliği sayılabilir. 

İkinci grup yan etkilerin gelişiminde hasar olasılığı radyasyon dozuyla artar ancak hasarın şiddeti dozdan 

bağımsızdır. Dolayısıyla tamamen güvenli bir eşik değer söz konusu değildir. Bu tip yan etkiler arasında kan 

kanseri (lösemi), organlarda tümör oluşumları, kanserler, genetik anomaliler ve buna bağlı hastalık, sakatlık veya 

ölümler sayılabilir. Yan etkiler kısa zaman içinde ya da uzun yıllar içerisinde görülebilir 

 

Tetkik kabul edilmezse, hastalığınız veya durumunuz hakkında tanı güçlüğü oluşabilir ve doğru tedavinin 

uygulanması da zorlaşacaktır.  

 

Alternatif yöntem var mı? Bazı durumlarda ultrason incelemesi veya bazı laboratuar tahlilleri kişinin durumu 

hakkında bilgi verebilir. Tamamen güvenli olduğu kanıtlanmamış olsa da belirgin yan etkisi de 

gösterilemediğinden, hastanın rızası da varsa, bazı durumlarda MR incelemeleri alternatif yöntem olarak 

kullanılabilir. Ancak gene de bazı durumlarda röntgen ve/veya tomografi çekiminin yerini tutmazlar.  

 

Sormak istediğiniz başka şeyler varsa sorun. Ne zaman isterseniz, hatta bu formu imzaladıktan sonra bile 

fikrinizi değiştirme hakkınız vardır. 

 

Doktorumun tüm açıklamalarını dinledim. Bana verilen bilgilerin tamamını anladım ve bunu ifade edebilirim. 

İşlemin amacı, özellikleri, işlem ile ilgili riskler ve yan etkiler, işlemi kabul etmemem halinde ortaya çıkabilecek 

riskler ve diğer işlem seçenekleri konusunda bilgilendirildim. İşlemin bebeğim üzerinde hastalık, sakatlık ve 

hatta ölüm riski taşıdığını anladım. İşlemi kabul etmeme hakkım olduğunu ve kabul etmezsem ne olabileceğini 

biliyorum. İzni geri çekme hakkım bulunduğu ancak yasal açıdan geri çekme hakkımın “tıbbi yönden sakınca 

bulunmaması” şartına bağlı olduğu açıklandı. Doktorum, durumum ve yapılacak işlem ile ilgili tüm sorularıma 

tatmin edici cevaplar verdi. Aydınlatılmış onam formunun anlamını biliyorum. Karar vermem için yeterli süre 

tanındı. 
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Bu bilgiler ışığı altında; radyolojik tetkikin, bana (hastama) uygulanmasını, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi 

özgür irademle (hastam adına), bebeğim üzerinde oluşabilecek hastalık, kanser, sakat doğum ve ölüm de dâhil 

olmak üzere her türlü olumsuz sonuçları ile birlikte kabul ettiğimi ve rıza gösterdiğimi beyan ederim.  

 

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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