
 

 

 

 

    HASTANIN ADI SOYADI: 

 

 

Size uygulanacak tıbbi tedaviyi ve yaĢanması muhtemel riskleri (zararlı durumları) açıklayan bu form, okumanız ve 

formda yazanlarla ilgili sorularınızı hekiminize sormanız, hekiminizle yapacağınız bilgilendirme görüĢmesinde bilgilenmiĢ 

olmanız amacı ile size verilmektedir.  

Size uygulanacak tıbbi tedavi Ģikayetlerinizi azaltabileceği veya yok edebileceği gibi tıp biliminin riskli yapısı nedeni 

ile,  oluĢması engellenemeyebilen bazı zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilir. OluĢma ihtimali bulunan bu zararlı sonuçları göze 

alarak bu formu imzalayıp onay vermeniz halinde size sinir bloğu enjeksiyonu tedavisi baĢlanacaktır. 

ġimdi lütfen aĢağıda yazılanları okuyun, değerlendirmelerinizi yapın ve anlayamadığınız yerlerle ilgili sorularınızı not alarak 

hekiminizle olan aydınlatma görüĢmenizde hekiminizle paylaĢın. Okuma-yazma sorunu yaĢıyorsanız VEYA HAZIRLANAN 

BU RIZA FORMU SĠZĠN DĠLĠNĠZDE DEĞĠL ĠSE size yapılacak iĢlemlere izin verme sürecine sizin belirleyeceğiniz bir 

kiĢinin daha YARDIMINI TALEP EDĠLEBĠLĠR, görüĢme tanığı olarak belirlediğiniz kiĢinin katılmasına izin verebilirsiniz. 

Tanısal giriĢimlerin, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak iĢleme rıza 

göstermek ya da göstermemek kendi kararınıza bağlıdır. Bilgilendirme görüĢmesinden sonra söz konusu tedavisinin 

baĢlanmasını istiyorsanız; formdaki boĢlukları doldurun, yazılanları okuyup anladığınızı ve kabul ederek onayladığınızı belirten 

Ģekilde formun her sayfasını imzalayın.. 

İşlemden Beklenen Faydalar Nelerdir? 

Fethiye Devlet  Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne baĢvurdunuz ve doktorunuz. tarafından size tedavi olarak Sinir Bloğu 

Enjeksiyonu önerilmiĢtir. Yapılacak olan iĢlemden Ģikayetlerinize yönelik olarak ağrı kesilmesi, ağrı azalması, Ģikayetlerinizin 

azalması beklenmektedir. 

İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar 

Eğer bu iĢlem uygulanmaz ise Ģikayetleriniz de azalma olmayabilir. 

İşlemin Alternatifi Nelerdir? 

Bu iĢlemi yaptırmak istememeniz halinde doktorunuz size ilaç tedavisi gibi farklı tedavi yöntemleri önerecektir. 

İşlemin Tahmini Süresi Nedir? 

ĠĢlemin tahmini süre 5-30 dakika arasında değiĢmektedir. 

İşlemin riskleri ve komplikasyonları  

 Enfeksiyon 

 Kanama 

 Hematom (cilt altında kan birikmesi) 

 Ağrının geçmemesi ve/veya artması  

 Sinir hasarı 

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri 

Fethiye Devlet  Hastanesi Nöroloji kliniğinde / Polikliniği’nde size uygulanacak tıbbı-cerrahi iĢlemlerde birtakım riskler 

bulunmaktadır. Tüm iĢlemler sırasında; lokal anestezikler, kortizon, serum fizyolojik, dekstroz, kuru iğne ve ozon gerektiğinde 

uygulanacaktır. Herhangi bir ilaca karĢı alerjiniz varsa bunu iĢlemden önce mutlaka doktorunuza bildiriniz. Daha önceden 

alerjiniz olmamasına rağmen yine de iĢlem sırasında alerjik olaylar meydana gelebilir. Uygulama sırasında alerjik olaylara 

müdahale edebilecek her türlü ilaç ve ekipman mevcuttur; ancak tedaviye rağmen çok nadir durumlarda ciddi alerjik reaksiyon 

sonucu solunum ve kan dolaĢımı durabilir ve yoğun bakım ihtiyacı olabilir. 
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Uygulamalar sırasında kullanılan ilaçlar solunumunuzu, kalp atım hızınızı yavaĢlatabilir ve tansiyonunuzu düĢürebilir. 

PıhtılaĢmayı engelleyici (kan sulandırıcı) ilaç kullanan hastalarda uygulanacak giriĢimlerde kanama riski artmaktadır ve iĢlem 

öncesi kullanımının uygun koĢullarda kesilmelidir. Uygulamalar pıhtılaĢma testleri uygun düzeye gelene kadar ertelenecektir. Bu 

tür ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz. 

Rıza/ İzin 

Yapılacak müdahaleye iliĢkin; 

 Doktorum tarafıma hastalığımın açıkça  tanımını yaptı.  

 Hastalığımın  muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği konusunda bilgilendim. 

 Tıbbi müdahalenin tarafıma kim tarafından nerede, ne Ģekilde yapılacağı ve tahmini süresi ve maliyeti açıkça anlatıldı. 

 Hastalığımın diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile bu uygulamaların sağlığım üzerine 

muhtemel etkileri konusunda bilgilendirildim. 

 Bu tıbbi uygulama sırasında oluĢabilecek komplikasyonlar ayrıntıları ile anlatıldı. 

 Bana önerilen tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve olası riskler konusunda 

bilgilendirildim. 

Tıbbi müdahale ve tedavim sırasında kullanılacak ilaçların önemli özellikleri bana açıkça anlatıldı. Tedavide istenen baĢarıya 

ulaĢmak için sağlığım için kritik olacak yaĢam tarzı özelliklerinin neler olduğu,  ve yine tedaviyi tamamlayacak uygulamalar 

konusunda açıkça bilgilendirildim. 

Doktorlarımın planladıkları giriĢim ve/veya tedavilerde, planladıklarına ek giriĢim ve tedaviler gerektirebilecek durum ya da 

durumlar ile karĢılaĢabileceğim tarafıma ayrıntıları ile anlatıldı. 

Bu formda tanımlananlar dıĢında yapılacak herhangi bir ek giriĢimin, yalnızca sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve  

yaĢamımın kurtarılması için uygulanabilineceği anlatıldı. 

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaĢabileceğim açısından bilgi sahibi oldum. 

Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl UlaĢabileceği Hakkında Bilgi 

Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır.  Hastalığınızı oluĢturan konuda,  sosyal 

güvenceniz kapsamında resmi veya özel sağlık kuruluĢlarında tıbbi yardıma ulaĢabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat bizzat 

hastanemize baĢvurabileceğiniz gibi hastanemiz santrali (Tel:0 252 613 35 46) aracılığıyla tedaviyi gerçekleĢtiren doktor veya 

baĢka bir uzman doktor ile irtibat kurup tıbbi destek alabilirsiniz.  Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluĢunda ya  da 

acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaĢmanız mümkündür. 

Lütfen kendi el yazınızla “hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay veriyorum” 

yazınız. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
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Hastanın AdıSoyadı………………… Hasta Yakını AdıSoyadı:………………… 

Ġmza Ġmza 

         Tarih – saat: …/…/…-….. Tarih – saat: …/ …/…-….. 

 

 

 

 

 

Hekim Adı Soyadı ……………………………………………………… 

Ġmza 

Tarih- saat : …./…./…… - ……… 
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