
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                 CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                             YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                              PROTOKOL NO:   
 

1. Ben_____________________________________________, hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan ve 

tamamen kendi özgür irademle, başvuru sebebi olan yakınmalarımı değerlendirmek, gerekli görülen muayene ve 

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

serbestçe yapmak üzere, Fethiye Devlet Hastane sinde Üroloji uzmanı olarak çalışmakta olan 

Op.Dr…………………………………………………… yetkili kılıyor ve bu uygulamaların yapılmasını talep 

ediyorum. 

2. Doktorum bana,  mevcut olan yakınmalarımı anlatmamdan sonra yapılan fiziksel muayene,kan - idrar tahlilleri 

ve de radyolojik incemeler neticesinde PROSTAT BÜYÜMESİ sorunum olduğunu söyledi ve  bu hastalığın ne 

olduğunu, nedenlerini, gidişatını, teşhis ve tedavi yöntemleri ile tedavi alternatiflerini ayrıntılı olarak 

açıkladı.Bana AÇIK-PROSTATEKTOMİ ( AÇIK PROSTAT AMELİYATI ) ameliyatı önerdi. Ameliyat 

olmamam durumumda gelişebilecek sorunları ve riskleri anlattı  

Teşhis ve tedavi işlemleri sırasında oluşabilecek beklenen ve beklenmeyen, az veya çok tehlikeli ihtimalleri 

sayarak beni bilgilendirdi, tıbbi uygulamalara rızam olup olmadığını sordu.İlave olarak BİLHASSA         

 Ameliyat esnasında veya ameliyattan sonra kanama olabileceğini        

 Şikayetlerimin tümüyle geçmiyebileceğini,düzelmesinin uzun sürebileceğini veya yeniden tedavi görmem 

gerekebileceğini           

 Ameliyattan  sonra işeyememem durumumda foley  sonda takılması gerekebileceğini    

 Gerekli görülürse tekrar ameliyat  olmam gerekebileceğini         

 Ameliyattan sonra 6 aya kadar devam eden idrar kaçırma şikayeti görülebileceğini 

 Ereksiyon  ( Peniste sertleşme ) sorunu olabileceğini 

 Ameliyat esnasında mesanemde yaralanma oluşabileceğini ve tamir edilmesi gerekebileceğini 

 Bu tür ister kapalı ister  açık olsun prostat ameliyatlarından sonra nadir de olsa kalıcı şekilde idrar kaçırma 

sorunu gelişebileceğini   

 Operasyondan sonra skrotumda ( yumurtalık torbasında ) sıvı birikimi,şişlik ve iltihaplanma olabileceğini 

 İdrar yollarında enfeksiyon gelişebileceğini ve tedavisinin uzun sürebileceğini 

 Ameliyattan sonra meni’nin mesaneye geri kaçabileceğini ( Meni’nin dışarı akmayabileceğini ) 

 Ameliyat sırasında mesanede taş veya şüpheli lezyon da varsa buna yönelik işlem yapılması da 

gerekebileceğini 

  Sondatakmakgerektiğindendolayı,nadirendeolsa,Mesaneboynundaveişeme                                                    

kanalında (uretra)   darlık       gelişebileceğini bu nedenlede tekrar ameliyatlar olmam gerekebileceğini 

 Ameliyat yarasında enfeksiyon, hematom( kan toplanması ) olabileceğini                                               

 Yara yerinin iltihaplanabileceğini ve yaranın kendiliğinden yada gerekli görüldüğünde iyileşmeyi                                               

hızlandırmak için doktorum tarafından açılabileceğini                                                                                                                                                                                             

 Ameliyattan sonra 7-10 gün hastanede yatmam gerektiğini  bir  sorun gelişmesi durumunda daha     uzun    

süre hastanede yatmam gerekebileceğini    anlattı. 

 Ameliyat sonrasında patoloji sonucu ile birlikte mutlaka doktoruma başvurmam gerektiğini   ANLATTI ve 

tıbbi uygulamalara RIZAM olup olmadığını sordu. 

          Ben, açıklanan tüm hususları tam olarak anlamış, tamamen kendi rıza ve talebimle bütün bu sonuçların 

olabileceğinin farkında olarak rahatsızlığımın gerektirdiği ve gerektireceği tüm TIBBİ UYGULAMALARI ve 

AMELİYATI kabul ediyorum. 

3. İlk başvuruda, sağlık durumumla ilgili olarak anlatılanlara, planlanmış teşhis ve tedavi 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 biliyor; idrak, rıza 

ve talep ediyorum. 
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4. Bu başvuruyla ilgili olarak yapılacak, teşhis ve tedaviye yönelik ameliyat dahil her türlü uygulamanın, gerekli 

/ zorunlu hallerde tamamlanamayabileceğini, birden fazla seanslara bölünerek birbirini izleyen ayrı uygulamalar  

( ameliyatlar ) halinde yapılabileceğini veya hiç uygulanmayabileceğini biliyor ve onaylıyorum. 

5. Yapılacak uygulamaların, sağlığımla ilgili tüm hastalıkları teşhis edemeyebileceğini; bu başvuruda 

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

hastane ve doktorlar tarafından tam şifa garantisi verilmediğini; uygulamalar sırasında veya sonrasında ortaya 

çıkabilecek önceden var olmayan ve yeni teşhis / tedavi uygulamalarının sonuçlarına bağlı olabilecek hastalık ( 

patolojik durumları )  ve komplikasyonları biliyorum, idrakindeyim, kabul ediyorum. 

6. Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında Röntgen, Skopi, Sintigrafi, Bilgisayarlı Tomografi, vb. tıbbi cihazların 

kullanılabileceğini; bu işlemler sırasında röntgen ışınlarına, radyasyon yayan maddelere maruz kalabileceğimi; 

bu uygulamaların kemik iliği baskılanması ve 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 açabileceğini biliyor, lüzum görülmesi halinde kullanılmalarını 

onaylıyorum.(  Röntgen incelemelerinin bu tür riskleri her zaman vardır ancak bütün dünyada tanı amacıyla 

yaygın olarak kullanılırlar.) 

7. Uygulamaların tamamı veya bir parçası olarak, kan ve kan ürünleri kullanılabileceğini, 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 biliyorum, idrak ve rıza gösteriyor, lüzum görülmesi durumunda kullanılmasını  talep ediyorum. ( 

Hastalara verilecek olan kan ve kan ürünleri, Fethiye Devlet Hastanesinde kurulan Kan Bankası tarafından 

testlerden geçirilerek, kullanıma uygun olduğu belirtildikten sonra kullanılmaktadır.)  

8. Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında uygulanabilecek anestezi yöntemlerinin (genel, bölgesel, omurilik 

anestezisi - spinal veya  

epidural- ) ve ağrı kesmeye yönelik işlemlerin başlı başına ilave risk oluşturduğunu, bu risklerin solunum 

problemleri, ilaç reaksiyonları, 

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

olasılıkları içerdiğini biliyorum. Bütün bu riskleri idrak ediyor ve onaylıyorum. 

9. Uygulamaların tamamı veya bir parçası olarak, vücut dışından geçici veya kalıcı protez,  sentetik vb. yabancı 

cerrahi materyallerin  ( malzemelerin ) kullanılabileceğini; bu maddelerin daha sonra yerleştirildikleri yerlerden 

oynayabileceğini veya vücut tarafından reddedilebileceğini, iltihaplanabileceğini, beklenen işlevi 

göstermeyebileceğini; tekrar çıkartılmalarının ve bunun için ayrı ameliyatların gerekli olabileceğini biliyorum. 

Bu uygulamaların genel komplikasyonlara ilave risk ve tehlike içerdiğinin idrakinde olarak onay veriyorum. 

10. Tedavi olmamam veya tedaviyi reddetmem durumunda karşılaşabileceğim her türlü sonuç bana anlatıldığı 

gibi, teşhis ve tedavi uygulanırken yapılacak her işlemle alakalı olarak, sıkça görülebilen kansızlık, menenjit 

dahil olmak üzere mikrop kapma, toplar damarlarımda, akciğerlerde veya beyinde kan pıhtılaşması, ameliyat 

yerinde veya uzakta kanama, alerjik reaksiyon, doku şişmesi(ödem), sara krizi, geçici veya kalıcı organ  yada  

sistem fonksiyon bozukluğu, ölüm gibi olaylarla karşılaşılabileceğim bana açık ve anlayabileceğim şekilde izah 

edildi. 

 11.   Diğer risklerin, kesi bölgesinde uyuşukluk hissi; kalıcı yara izi (nedbe),  baş ağrısı veya uzun süreli  kronik 

ağrı; 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 yada hormon kullanma gereksiniminin ortaya çıkması; 

uygulamalar sırasındaki pozisyona bağlı  kısa veya uzun süreli ağrı, uyuşukluk gibi yan etkiler olduğunu biliyor 

ve bu riskleri kabul ediyorum. 

12. Sağlığımla ilgili olarak yapılacak uygulamalar sırasında herhangi bir şekilde çıkarılacak vücut dokusu veya 

görüntülerinin, bunlardan edinilecek her türlü bilginin bilimsel amaçlarla incelenmesine, saklanmasına, 

kullanılmasına, yok edilmesine, üretilmesine - itiraz hakkım olduğunun bilincinde olarak yetki ve onay 

veriyorum. 
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13. Bu yazılı belgenin tamamını, net bir şekilde okudum / okuma bilmediğim için anlaşılır şekilde bana okundu / 

tercüme edilerek izah edildi. Gerek başvurum sırasında ve sonrasında, gerekse bu form doldurulurken sağlık 

durumumla ilgili olarak ve de bana uygulanacak işlem ve riskleri hakkında ayrıca da farklı tedavi seçenekleriyle 

ilgili sorular sordum,endişelerimi iletebildim.     

Sorularım ve kaygılarım tartışıldı,cevaplandı. Değerlendirme ve karar verme fırsatı bunun içinde ihtiyacım olan 

gerekli zaman  verildi. Tedavinin uygulanmaması ihtimali de dahil olmak üzere her türlü tedavi ve teşhis 

alternatifleri, bunların risk ve tehlikelerinin olup olmadığı anlatıldı.   

Bu ameliyatın daha iyi olmam için yapıldığını ancak olasılıklar dahilinde ameliyat sonrası durumumun daha 

iyiye gideceğine dair bir garanti olmadığını ve ameliyat sonrası durumumun kötüye gidebileceğini biliyorum. 

Bu belgede yazılı olanlar ve sorularıma aldığım cevaplar ile bana, sağlığım ve yapılacak uygulamalar ve ameliyat 

hakkında yeterli ve tatmin edici bilgilerin verildiğine inanıyor, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür 

irademle bu formu imzalamak suretiyle 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:                                                   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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    HAZIRLAYAN     KONTROL EDEN    YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


