
 

 

 

 
 

 

HASTA ADI,SOYADI:                CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                       YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                  PROTOKOL NO:  
 

Sayın Hastamız; 

Sunduğumuz sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere hastanemize başvurmuş bulunuyorsunuz. Ülkemiz 

yasalarının hastalara tanıdığı tüm haklara sahipsiniz.  Sağlık durumunuz ve size önerilen teşhis ve/veya tedaviye 

yönelik işlemlerin yarar ve zararları, risk (bir hastalık veya işlemin neden olabileceği  tehlikeli durumlar) ve 

alternatifleri hakkında bilgi sahibi olmak; tedaviyi kabul veya kısmen/tamamen reddetmek; yapılacak işlemleri 

herhangi bir aşamada durdurmak hakkına sahipsiniz. 

Okuyup anlamanızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmek veya tıbbi uygulamalardan uzak tutmak için değil, sizi 

bilgilendirerek bu uygulamalara rıza gösterip göstermediğinizi belirlemek ve onayınızı almak için hazırlanmıştır. 

Sizin onayınız olmadığı sürece size teşhis ve tedavi amaçlı işlem gerçekleştirilemez. 

Tıbbi müdahaleden önce dilediğinizde onamınızı, kararınızın altına imza atmak kaydıyla geri alabilir veya önce 

kabul etmediğiniz kararı kabul ederek onamınızı onaylayabilirsiniz. 

 

UYGULANACAK TEDAVİ:……………………………………………………………………………………… 

YAPILACAK UYGULAMA:……………………………………………………………………………………… 

MUHTEMEL RİSK VE TEHLİKELİ  DURUMLAR :………………………………………………………… 

 

DOKTORU:………………………………………………………………İMZASI:  ……………………………. 

 

 Ben ……………………………………,hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan ve tamamen kendi özgür 

irademle,başvuru sebebi olan yakınmalarımı değerlendirmek,doktorum tarafından gerekli görülen muayene ve 

incelemeleri hiçbir kısıtlamaya tabii olmadan yapmak,sonuçları yorumlamak ve uygun görülen uygulamaları 

serbestçe yapmak üzere  başta FETHİYE DEVLET HASTANESİ DAHİLİ KLİNİKLER  doktor, 

hemşire,sağlık teknisyenleri,ebeleri  dahil tüm sağlık personelini;  gerekli görüldüğünde hastama bakan diğer 

konsültan hekimleri ve anestezi,genel yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve hemodializ SAĞLIK EKİBİNİN  

TARAFIMA UYGULAMALAR YAPMASINI KABUL VE TALEP EDİYORUM. 

 Doktorumun bana yukarıda açıkça ifade edilen  rahatsızlığımı anlattı ve bu hastalığın ne olduğunu, 

nedenlerini,teşhis ve tedavi  yöntemlerini, tedavi alternatiflerini ayrıntılı olarak açıkladı.Teşhis ve tedavi 

işlemleri sırasında oluşabilecek  beklenen ve beklenmeyen, az veya çok tehlikeli olan ihtimalleri sayarak beni 

bilgilendirdi.BU İHTİMALLER KARŞISINDA  RAHATSIZLIĞIMIN GEREKTİRDİĞİ VEYA 

GEREKTİREBİLECEĞİ TÜM TIBBİ UYGULAMALARA RIZAM OLUP OLMADIĞINI SORDULAR. BEN 

AÇIKLANAN TÜM HUSUSLARI TAM OLARAK ANLAMIŞ, TAMAMEN KENDİ RIZA VE TALEBİMLE 

BÜTÜN BU SONUÇLARIN OLABİLECEĞİNİN FARKINDA OLARAK RAHATSIZLIĞIMIN 

GEREKTİRDİĞİ  VE/VEYA GEREKTİRECEĞİ TÜM UYGULAMALARI KABUL EDİYORUM.  

 İlk başvuruda, sağlık durumumla ilgili olarak anlatılanlara, PLANLANMIŞ TEŞHİS VE TEDAVİNİN 

uygulamalarına ek olarak doktor ve diğer tıbbi uygulayıcılar tarafından farklı tanılara varılabileceğini, önceden 

planlanmış teşhis ve tedavi uygulamalarının dışında farklı klinik ve disiplinlerce değişik işlemler 

yapılabileceğini, hatta yeni gelişen tıbbi durumuma bağlı olarak yapılması planlanan tedavi ve teşhis 

yöntemlerinin kısmen veya tamamen DEĞİŞEBİLECEĞİNİ, İPTAL EDİLEBİLECEĞİNİ BİLİYOR;  

İDRAK,RIZA VE TALEP    EDİYORUM. 

 Bu başvuru ile ilgili olarak yapılacak teşhis ve tedaviye yönelik ameliyat dahil HER TÜRLÜ 

UYGULAMANIN, gerekli ve/veya zorunlu hallerde tamamlanamayabileceğini, birden fazla seanslarla birbirini 
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izleyen ayrı uygulamalar/ameliyatlar halinde BÖLÜNEREK YAPILABİLECEĞİNİ, HATTA TAMAMEN 

İPTAL EDİLEBİLECEĞİNİ  BİLİYOR VE ONAYLIYORUM. 

 Yapılacak uygulamaların sağlığımla ilgili bütün hastalıkları teşhis  edilemiyebileceğini;  bu başvuruda 

bulunmama   sebep olan  halen mevcut veya şu anda farkında olduğum ya da olmadığım her türlü hastalık için 

hastane ve doktorlar tarafından TAM ŞİFA GARANTİSİ VERİLMEDİĞİNİ;  uygulamalar sırasında veya 

sonrasında ortaya çıkabilecek önceden var olmayan, ve yeni teşhis ve tedavi  uygulamalarının sonuçlarına bağlı 

olabilecek hastalık, patolojik durum ve komplikasyonları(teşhis ve tedavi uygulama sırasında karşılaşılabilecek 

ve asıl sorunu daha da ağırlaştırabilecek yeni durumlar) BİLİYORUM, İDRAKİNDEYİM, KABUL 

EDİYORUM. 

 Teşhis ve Tedavi uygulamaları sırasında RÖNTGEN, SKOPİ, ULTRASONOGRAFİ, BİLGİSAYARLI 

TOMOGRAFİ, MANYETİK REZONANS, KEMİK DANSİMETRESİ gibi tıbbi cihazların kullanılmasını 

gerektirebilecek durumlarda bu cihazların kullanımını, bu işlemler sırasında röntgen ışınlarına maruz 

kalabileceğimi, bu uygulamanın kemik iliği baskılanmasına neden olup kansızlık, savunma sistemi yetersizliği, 

çocuk sahibi olmayı engelleyecek düzeyde üreme organlarında yetersizlik veya uzun süre sonra da olsa kanser 

gelişimi dahil olmak üzere şimdiden öngörülemeyen  sonuçlara yol açabileceğimi biliyor, lüzum görülmesi 

halinde KULLANILMALARINI ONAYLIYORUM. 

 Uygulamaların tamamı veya bir parçası olarak KAN VEYA KAN ÜRÜNLERİ KULLANILABİLECEĞİNİ, bu 

kullanım ile ilgili olarak ateş, kan reaksiyonları, şok, böbrek yetmezliği, kemik iliği yetmezliği sonucu kan 

üretiminin durmasına bağlı ciddi sonuçlar, sarılık ve AİDS dahil erken veya geç dönemde tespit edilebilecek 

bulaşıcı hastalık riskinin var olduğunu BİLİYORUM, İDRAK VE RIZA GÖSTERİYOR, GEREĞİNDE 

KULLANILMASINI TALEP EDİYORUM. 

 Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında UYGULANABİLECEK HER TÜRLÜ TEDAVİ YÖNTEMİNİN 

BAŞLIBAŞINA EK BİR RİSK OLUŞTURDUĞUNU, bu risklerin solunum problemleri, ilaç reaksiyonları, 

kontrol edilemez yüksek ateş, vücudun herhangi bir uzvunun veya sinirin felci, beyin hasarı ve ÖLÜM 

TEHLİKESİNE KADAR  İHTİMALLER  İÇERDİĞİNİ BİLİYORUM, TÜM BU RİSKLERİ İDRAK EDİYOR 

VE TALEP EDİYORUM. 

 Uygulamaların tamamı veya bir parçası olarak VÜCUDUMUN BİR YERİNDEN ORGAN VEYA DOKU 

PARÇALARININ ALINABİLECEĞİ; geçici veya kalıcı,metal, sentetik vs. yabancı cerrahi MATERYAL VEYA 

MALZEMELERİN KULLANILABİLECEĞİNİ;  bu maddelerin daha sonra oynayabileceği, vücut tarafından 

reddedilebileceğini, iltihaplanabileceğini, beklenen işlevi gösteremeyebileceğini, tekrar çıkartılmalarının ve 

bunun için yeniden cerrahi bir işlem veya ameliyat gerekebileceğini, BİLİYORUM. BU UYGULAMALARIN 

GENEL KOMPLİKASYONLARA EK RİSK VE TEHLİKE İÇERDİĞİNİN İDRAKİNDEYİM, TALEP 

EDİYORUM. 

 TEDAVİ OLAMAMAM VEYA TEDAVİYİ REDDETMEM HALİNDE; olabilecek  her türlü sonuç bana 

anlatıldığı gibi, teşhis ve tedavi uygulanırken yapılacak her işlemle alakalı olarak, sık görülen kansızlık, 

menenjit dahil olmak üzere mikrop kapma, toplardamar ve akciğerlerde kan pıhtılaşması, ameliyat yerinde veya 

uzakta kanama, alerjik reaksiyon, doku şişmesi(ödem), sara krizi, geçici veya kalıcı organ/sistem fonksiyon 

bozukluğu,ölüm gibi olaylarla KARŞILAŞABİLECEĞİM HALLER BANA AÇIK VE ANLAYABİLECEĞİM 

ŞEKİLDE İZAH EDİLDİ. Ayrıca  müdahale veya kesi bölgesinde uyuşukluk hissi, kalıcı yara 

izi(nedbe),vücutta şekil bozukluğu, ameliyat veya iğne yerinden beyin suyu, kan, hava, safra gibi özel organlara 

ait salgı veya dokulardan bir sızıntı gelmesi, baş ağrısı veya uzun süreli(kronik) ağrı, ses felcine bağlı geçici 

veya kalıcı ses kaybı, yüz, kaş, diş, göz gibi organlar ve işitme, yutkunma ve görme, idrar veya büyük abdest  

kontrolü gibi işlevlerle ilgili geçici veya kalıcı fonksiyon kayıpları; kişilikle ilgili değişiklikler; bir doku veya 

organ hasarıyla ilgili olarak engelli duruma gelme veya ömür boyu ilaç veya hormon kullanma gereksiniminin 
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ortaya çıkması; uygulamalar sırasındaki pozisyona bağlı kısa veya uzun süreli ağrı,uyuşukluk hali gibi DİĞER 

RİSKLERİN VE YAN ETKİLERİN OLDUĞUNU BİLİYOR, İDRAK VE KABUL EDİYORUM. 

 Anlatılan genel risklere ilaveten tarafıma uygulanacak olan ve doktorum tarafından bildirilen ve giriş 

bölümünde ismi açıklanan  YUKARIDA YAZILI OLAN GİRİŞİM İLE İLGİLİ OLARAK YAPILMASI 

PLANLANAN TIBBİ UYGULAMALAR SIRASINDA VE SONRASINDA OLUŞABİLECEK  RİSK  VE  

TEHLİKELİ DURUMLAR  AÇIK  VE ANLAYABİLECEĞİM ŞEKİLDE ANLATILMIŞ OLUP, BUNLARI 

İDRAK ETTİĞİMİ BEYANLA KABUL EDİYORUM. 

 BU YAZILI BELGENİN TAMAMINI NET BİR ŞEKİLDE OKUDUM   (     )  ANLAŞILIR BİÇİMDE BANA 

OKUNDU  (      )  TERCÜME EDİLDİ.  (      ) 

        Gerek başvurum sırasında ve sonrasında, gerekse bu form doldurulurken sağlık durumumla ilgili olarak bana her 

türlü soru sorma, değerlendirme ve karar verme fırsatı verildi. Tedavinin uygulanmaması ihtimali de dahil olmak 

üzere HER TÜRLÜ TEŞHİS VE TEDAVİ ALTERNATİFLERİ, BUNLARIN RİSK VE TEHLİKELERİNİN OLUP 

OLMADIĞI ANLATILDI. BU BELGEDE YAZILI OLANLAR VE SORULARIMA ALDIĞIM CEVAPLAR İLE 

BANA SAĞLIĞIM VE YAPILACAK UYGULAMALAR HAKKINDA YETERLİ VE TATMİN EDİCİ 

BİLGİLERİN VERİLDİĞİNE İNANIYOR,  HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN, KENDİ ÖZGÜR 

İRADEMLE  BU FORMU İMZALAMAK SURETİYLE ONAY VERİYORUM.       

 

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

şekilde aktardım. 

 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
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