
 

 

 
1.0 AMAÇ  
Sağlık hizmeti sunumunda temel hasta hakları esas alınarak tüm süreçlerde hasta katılımının sağlanması ,hasta memnuniyetinin 
arttırılması ve hastanın özenle hizmet almasının temin edilmesidir.  

2.0 KAPSAM  

Hastalara riskli girişimsel işlem yapılan tüm birimler.  
3.0 KISALTMALAR 

SKS :  Sağlık Kalite Standartları     
KYB : Kalite Yönetim Birimi                       
FDH:  Fethiye  Devlet Hastanesi 

RB :    Rıza Belgesi 
4.0 SORUMLULAR  

Tüm hekimler, Sağlık personeli, Hasta Güvenliği Komitesi.  
5.0 TANIMLAR 

Rıza Belgesi : Uygulanacak tıbbi işleme ilişkin, işlemi yapacak sağlık personeli tarafından hastaya aktarılan         

bilgilerin yer aldığı ve hastanın rızasını almak için oluşturulmuş dökümandır.  
Riskli Girişimsel İşlem: Tanı veya tedavi amacı ile hastanın cilt/mukoza bütünlüğünü bozarak bir organa veya GİS, 

üriner sistem, respiratuar sistem lümenlerine yönelik yapılan tıbbi işlemlerdir.  
6.0 FAALİYET AKIŞI 
Hastanemizde hastalarımıza uygulanacak tüm riskli girişimsel işlemler, müdahale ve tedavi işlemleri öncesi hastalar,   küçük 
veya kısıtlı ise velisi veya vasisi bilgilendirilmekte, Rıza Belgeleri doldurularak girişimler öncesi rızaları alınmaktadır.  

Bilgilendirme;Tüm hastalara; hastanın genel durumu, hastalığın seyri, teşhis ve uygulanacak tedavi yöntemleri, faydaları ve 
muhtemel riskleri, tedavinin kabul edilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları, öngörülemeyen acil 
durumlarda önerilen tedavinin dışına çıkma, tedavi veya müdahelenin nerede, ne zaman, kim tarafından  
yapılacağı, tedaviyi reddetme hakkı, tıbbi müdahele öncesinde, sırasında ve sonrasında hastadan beklentilerin neler olduğu,  basit 
ve sade bir anlatımla, mümkün olduğunca hasta/hasta yakınlarının bilgilendirilmesi sırasında hasta mahremiyeti sağlanarak,  
tıbbi terimler kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer bırakmayacak biçimde, hastanın ruhsal durumuna uygun ve nazik bir 
anlatımla doktoru tarafından sözlü olarak bilgilendirilir. Hastanın kararını etkileyebilecek her şey genel hatlarıyla hastaya 
anlatılır. Detaylı bilgilendirme sadece hastanın talebi üzerine yapılır. Hasta güvenliği ve emniyeti için hastaya yapılacak her tıbbi 
müdahale ve tedavi için ayrı rıza alınır. Genel rıza almak geçerli değildir. 
Ayrıca, araştırma ve deneysel çalışmalara katılım veya herhangi bir sebeple hastaya ait veri, bilgi ve materyallerin kullanımı 
durumunda hastaya ait bilgilerin gizliliği sağlanmalı hasta rızası alınmalı, hastanın mahremiyetine özen gösterilmelidir. 
Bilinci açık olmayan hastalar , çocuk hastalar, zihinsel engelli hastalar gibi tanı ve tedaviye yönelik karar verme yetisine sahip 
olmayan hastalar ile acil müdahale gerektiren hastalara yönel bilgilendirme 1.derece hasta yakınına veya vasisine yapılmaktadır. 
Bilgilendirme yapılmasında sorumluluk müdahale/tedaviyi yapan hekim ve personele aittir.  
Hastanemizde rıza belgeleri ilgili uzmanlar tarafından hazırlanır, hasta veya hasta yakınına doktoru tarafından imzalatılır. Hasta 
güvenliğini olumsuz etkileyen istenmeyen olayların meydana gelmesi durumunda, hasta ve hasta yakınına bilgilendirmeyi 
müdahele/tedaviyi yapan hekim tarafından sözel olarak yapılır. 

Aşağıdaki durumlarda bilgilendirme şart değildir.  
 Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapması halinde teşhis saklanabilir.  
 Hastanın, sağlık durumu hakkında kendisine veya yakınlarına bilgi verilmemesini istemesi, acil durumlar, ölmek üzere olan 
hastanın acısını dindirmek için yapılan işlemlerde,  
 Rıza  formlarında, işlemin  kim  tarafından  yapılacağı,  işlemden  beklenen  faydaları,  işlemin uygulanmaması  durumunda  
karşılaşılabilecek  sonuçlar,  varsa  işlemin  alternatifleri,  işlemin  riskleri komplikasyonları, işlemin tahmini süresi, hastanın adı, 
soyadı , imzası ve tarih, işlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası, rızanın alındığı tarih bilgileri bulunmalıdır. 
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