
 

HASTA ADI,SOYADI:                 CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                        YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                   PROTOKOL NO:   

Ben, ................................................. kendime (/hastama), doktorumun bana açıkladığı şekilde akciğer zarlarım arasında 

biriken sıvı/havanın tedavi edilmesi için tüp torakostomi işleminin yapılması gerektiğini öğrendim. Tüp torakostomi 

işleminin akciğer ile akciğer zarı arasında (plevral boşluk) biriken hava, sıvı veya kanın boşaltılması amacı ile bölgesel 

uyuşturucu kullanılarak bu bölgeye plastikten veya lastikten yapılmış bir drenin yerleştirilmesi işlemi olduğu bana anlatıldı. 

İşlemin genellikle tedaviyi sağladığı ancak bazen daha ileri yöntemlere gerek duyulabileceğini öğrendim. 

Tüp torakostomi işleminin poliklinikte veya serviste bir uzman doktor tarafından uygulanacağını, işlemin yaklaşık 15 dakika 

süreceğini öğrendim.   

İşlem öncesi, sakinleştirici ve/veya ağrının kontrolü amacıyla bana ilaç verileceğini, işlem sırasında uyanık olmam 

gerekeceğini anladım. İşleme başlanırken derinin antiseptik (mikrop öldürücü) ile temizleneceği, iğnenin gireceği alana ağrı 

duyulmaması için bölgesel uyuşturucu ilaç enjekte edileceği, buna rağmen tüpün akciğere girişi sırasında hafif bir ağrı 

hissedebileceğim, akciğer zarları arasındaki sıvı tamamen boşaltılıncaya kadar takılı kalacağı konusunda bilgilendirildim.   

Bu işlem sırasında bölgesel olarak uygulanacak anesteziye bağlı aşırı duyarlılık (anaflaksi), kanama, akciğer hasarı, nadiren 

de olsa kalp veya büyük damar yaralanmaları, mide veya diyafram hasarı veya drenin uygun şekilde yerleştirilememesi gibi 

istenmeyen durumların olabileceği konusunda bilgilendirildim. İşlem sırasında doktorum gerek görürse incelenmek üzere 

biyopsi veya sıvı alınabileceği,  işlemden sonra hasta hastanede drenin takılma nedenine bağlı olarak, eğer ek tedaviye 

ihtiyaç duyulmaz ise 3 gün ile 10 arasında yatarak takip edilebileceğim bana anlatıldı. 

Bu bilgilendirme ve rıza formunu okudum/ yakınım bana okudu.  Doktor, önerilen işlemin risklerini ve işlemi 

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

işleme 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 işlemin 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: 1Hasta 18 yaşından küçükse, bilinci kapalıysa ya da imza yetkisi yoksa onay vekili tarafından verilir. 

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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