
 

 

 
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                       YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                  PROTOKOL NO:  
 

Sayın hasta/ vekili yasal temsilcisi; 

Sağlık durumunuz / hastanızın sağlık durumu ile ilgili ve size / hastanıza önerilen tıbbi, cerrahi ya da teşhise 

yönelik her türlü işlemler ve bunların alternatifleri, faydaları, riskleri hatta olabilecek zararları hakkında bilgi 

sahibi olmak ve tüm bunları ya da bir kısmını reddetmek ya da kabul etmek veya yapılacak işlemleri herhangi bir 

aşamasında durdurmak hakkına sahipsiniz. 

Sizden okuyup anlamınızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmek ya da yapılacak tıbbi uygulamalardan uzak tutmak 

için değil, bu uygulamalara rıza gösterip göstermeyeceğinizi belirlemede sizi bilgilendirmek ve onayınızı almak 

için hazırlanmıştır. 

 

İŞLEM HAKKINDA BİLGİ 

Yoğun bakım tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar. 

İşleme Ait Kopmlikasyonlar: 

Hava Yolunun Açılması İle İlgili sorunlar: 

 Hava yolu açıklığının sağlanmasında güçlük; (dilin büyük, çenenin küçük, soluk borusunun önde olması ve 

size özel bazı yapısal nedenlerle yüz, baş ve boyundaki yaralanmalara bağlı olarak tüpün soluk borusuna 

yerleştirilmemesi). 

 Tüpün yerleştirilmesi esnasında solunum yolundaki organlarda (dudak, dil, sabit ve takma dişler, boğaz, soluk 

borusu, akciğer) yaralanmalar olabilir. 

 Tüpün yanlışlıkla yemek borusuna takılması olabilir.  

 Boğaz ağrısı, ses kısıklığı olabilir. 

 Tüpün uzun süreli kalmasına bağlı olarak soluk borusunda ve yemek borusunda hasar olabilir. 

 Tüpün tıkanması, çıkması, bolunun patlaması sonucu tekrar takılması gerekebilir. 

 Kan basıncının ve kalp atımının düzensiz olması, kalp ve solunum durması, kanın oksijenlenmesinde bozulma 

olabilir. 

 

Kalp ve Dolaşım İle İlgili Sorunlar: 

Önceden mevcut kalp ve dolaşım ile ilgili hastalıklarınız (hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları, koroner damar 

ve kalp kapakları ile ilgili hastalıklar, geçirilmiş kalp krizi vs.)kullandığınız ilaçlar (antihipertansifler, dolaşım 

düzenleyiciler, antiaritmikler, beta blokerler, diüretikelr, aspirin vs.) tedaviniz sırasında ayrıca riski artırıp kalp 

krizi geçirmenize neden olabilir. 

Toplardamara, serum vermek için girilecek özel iğne, çok enderde olsa anatomik farklılara bağlı olarak, 

yanlışlıkla atardamara takılabilir. Hastalığınızın şiddetine göre, tansiyonunuzu daha yakından takip edilmek için 

bazen atardamar içine özel bir iğne yerleştirilmesi gerekebilir. Bu uygulamada iğne giriş yerinde kan pıhtısı 

toplanması, dolaşım bozukluğuna bağlı hasarlar oluşabilir. 

Büyük damarlara kateter uygulamaları (boyun, kasık, kol vs.) yoğun bakımda tedavi edilen hastalara rutin olarak 

yapılmaktadır. Bu işlemlerin yapılacağı yere göre; kanama, akciğerlerde hava/kan toplanması, pıhtı atması, sinir 

yaralanması gibi istenmeyen etkiler oluşabilir. 

 

Tedavide Kullanılan İlaçlara Bağlı Sorunlar: 

Ağrı, uylu ilaçları, antibiyotikler, kalbi ve dolaşımı güçlendiren ilaçlar, kan/kan ürünleri vb.) bağlı olarak: 

 Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. 
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 Kan basıncının düşmesi veya artırması. 

 Kalp atım hızının düşmesi veya artması. 

 Kalp ve solunum durması ve bunlara bağlı olarak beyinde hasarlanmalar, şuur değişiklikleri, felçler vs.) 

oluşabilir. 

Diğer Sorunlar: Sık olmasa da teknik, ekipman, malzeme vs. bağlı oluşabilecek problemlere karşı yönetimsel 

olarak gerekli tedbirler alınmış ve tüm hazırlıklar yapılmıştır. 

Uzun süreli yatmaya ve hareketsiz kalışa bağlı olarak; yüz, göğüs, kasıkta ezilme, genital organlar ve gözlerde 

yaralanmalar, toplar damarlar da tıkanmalar (tromboz) veya pıhtı atması (emboli), deride yaralar (yatak yaraları) 

ve sinirlerde hasarlar oluşabilir. 

 

Hastanın Beslenmesi: ağızdan doğal olarak yeterli besin alamayan hastalar, burundan / ağızdan takılan beslenme 

tüpü aracılığı ile veya damar yoluyla sağlanacaktır. Beslenmesi beslenme sodası ile çok uzun süre sürdürülecek 

hastalara gastrostomi denilen bir işleme (perkütan veya cerrahi) sürekli beslenme sondası takılacaktır. Bu işlem 

yapılacak olursa işlemi yapacak ekip tarafından uygulama hakkında ayrıca detaylı bilgi verilecektir. Beslenme 

sırasında beslenmede kullanılan erişim yolu ve araçlarına bağlı (kanama, burun / ağızda baskıya bağlı doku 

zedelenmesi, yemek ve soluk borusunun zarar görmesi, yara oluşması, tıkanması vs.) beslenme ürünün soluk 

borusuna kaçması, metabolik bozukluklar, beslenme ürünlerine bağlı (kabızlık, ishal vs.) oluşabilir. 

Yoğun bakımda özellikle uzun süreli yatan hastalarda enfeksiyonlar (pnömoniler, katater enfeksiyonları, yara 

yeri enfeksiyonları, solutma cihazı ile ilişkili pnömoniler, sepsis vs.) mevcut hastalıklara ek olarak ortaya 

çıkabilir.  

Yukarıda sayılan problemler hastalığın şiddetine ve yoğun bakımda kalış süresine bağlı olarak değişik sıklıkta 

gelişebilir. Gelişecek sorunların oranını önceden belirlemek güçtür. Sorunlar genellikle yoğun bakıma yatış 

nedeni, önceden mevcut hastalıklar, yoğun bakımdaki kalış süresi, uygulanan girişim ve tedavilerle ilişkilidir.  

Yoğun bakımdaki tedavi sırasında beklenen veya beklenmeyen sorunlar, geçici ve kalıcı problemlerin 

oluşmasının engellenmesi ve oluşan problemlerin giderilmesine karşın önlemler alınmış olup, hasta/hastanız 

sürekli olarak deneyimli ve yeterli sayıda bir ekip tarafından izlenecektir. 

Yoğun bakım ünitesinde kaldığınız sürede hastaneye müracaatınızdaki yakınmanıza bağlı olarak adına yatış 

işleminin yapıldığı ilgili bölüm hekimleri, günlük vizitlerde tedaviniz içinde yer alacaklardır. Ayrıca gereksinim 

duyulduğunda diğer bölümlerin yazılı konsültasyonla tanı ve tedavinize katılmaları sağlanacaktır. 

Tedavinin sürdürülmesi sırasında yapılan laboratuar tetkikleri ve yatak başında çekilen röntgen filimleri dışında, 

ortaya çıkan yeni problemlere bağlı olarak size / hastanıza ameliyat gereksinimi olabilir. 

Ayrıca tanı için bilgisayarlı tomografi (CT), magnetik rezorans (MR), Elektroansafalografi (EEG), 

Elektromyografi (EMG), tetkiklerin yapılması gerekebilir. Bu tetkikler için hasta Yoğun Bakım Ünitesinden 

uygulama yerlerine güvenli bir şekilde götürülecektir.  

Hastanemizde yapılmayan tetkikler için bazen dışarıdaki laboratuarlara örnek gönderilebilir, hastanede 

bulunmayan ilaç ve malzemeler dışarıdan temin edilmek üzere reçete edilebilir. 

Yoğun bakımda yapılan tüm işlemler, hasta adına açılan hasta izleme formlarına kaydedilecektir. 

Bu formu imzalamakla siz / sizler tüm sorumluluğu almış olmadığınız gibi yoğun bakım doktorlarının 

sorumluluğu da ortadan kalkmış olmayacaktır. Bu form sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu açıklamaların amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, risklerle ilgili konularda sizi daha bilinçli 

bir şekilde aydınlatmaktır. Genel ya da özel sorularınız varsa lütfen doktorunuza sorunuz. 

 

ONAY 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan 

müdahalenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

Gerektiği takdirde kan tarnsfüzyonuna (damardan kan verilmesi) onay veriyorum. 
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Eğer işlemler sırasında iğne ya da keskin bir cisim ekipten birine batarsa HIV ve diğer kanla geçen hastalıkların 

test edilmesi için benden araştırma amaçlı tekrar kan alınmasını kabul ediyorum. 

 

 

Daha sonra bu konu ile ilgili en kısa zamanda bilgilendirileceğimi ve gerekli önerilen verileceğini anlıyorum. 

Ek başkaca bir açıklama gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu işlemi onaylıyorum.  

 

Tedavimle ilgili olarak tarafıma yapılacak girişimlerde herhangi bir şekilde surum kaybolduğunda veya 

onay veremeyecek duruma düştüğümde onay vermek ve tedavimle ilgili her türlü bilgiyi almak üzere 

…………………………………………………………isimli kişiyi yetkili kılıyorum. (Hastanın yetkili kıldığı 

kişi hastanın vekili / yasal temsilcisi olarak imzalamalıdır.)         

 

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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HAZIRLAYAN      KONTROL EDEN   YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


