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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

   
REF: HHD06 Tanı ve tedaviye yönelik işlemler öncesinde hasta rızası alınmalıdır. 
Hasta Hakları; RG 8/5/2014-28994) “Bilgilendirmenin Kapsamı Mad: 18 
Roma Hukuku Kasım 2002 “HASTA HAKLARINA İLİŞKİN AVRUPA STATÜSÜ (ANA SÖZLEŞMESİ)” 
HHD01 Hasta ve hasta yakını, sağlık hizmeti sunum süreçleri hakkında bilgilendirilmelidir. 

HASTANIN DOKTORU TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARDA SÖZLÜ OLARAK BİLGİLENDİRİLMESİ 
Sayın hastamız; 
Dünyada ve Ülkemizde bulunan COVID-19 virüsü ile şüpheli temasınız olması hem kendi sağlığınız hem de hastalığın bulaştırıcılık özelliği 
nedeniyle halk sağlığı açısından önemlidir. 
Buna bağlı olarak, sağlık durumunuz ve size önerilen tedaviye yönelik işlemler için mevcut durumunuz hakkında bilgi sahibi olmak, gerekirse 
tedavi için yapılacakların tespiti için bu kayıt alınması yasa gereğidir. 
Okuyup anlamanızı istediğimiz bu belge sizi ürkütmek veya tıbbi uygulamalardan uzak tutmak için değil, sizi bilgilendirerek bu uygulamalara rıza 
gösterip göstermediğinizi belirlemek ve onayınızı almak için hazırlanmıştır.  
Bu onay formu toplam 1 sayfadan oluşmaktadır. (işbu belge,1219 sayılı kanunun 70. ve 5237 sayılı Türk ceza Kanunun 26. maddeleri uyarınca 2 
nüsha olarak düzenlenmiş, bir nüshası hastaya/hastanın kanuni temsilcisine verilmiştir. 
Ben…………………………………………..hiç bir baskı ve yönlendirme olmadan ve tamamen kendi özgür irademle başvuru sebebi olan 
yakınmalarımı değerlendirmek, Tedavi olmadan önce aşağıdaki bilgileri kontrol ederek, lütfen doldurunuz ve doğruluğunu onaylayınız.  Bir özel 
hastane olduğunu bildiğim Özel GAZİ Hastanesinde cerrahi işlemlerimin tedavimin yapılmasını ve bu işlemlerde etkilenebileceğim COVİT-19 
hakkında bilgilendirilip tespit ve tedavi-cerrahi işlemlerinin yapılmasına karar verdim. 
A. HASTANIN GENEL DURUMU: 
 
 
B. TEDAVİ SÜRECİ 
Durumun Tespit ve değerlendirmesi yapılacağından tedavi sürecini içermemektedir. 
C. BAKIM UYGULAMALARININ SEYRİ 
Uygulama sonrasında bakım için gerekli açıklamalar doktorunuz tarafından yapılacaktır. 
D. YAPILMASI PLANLANAN HER TÜRLÜ TIBBI MÜDAHALE: ……………………. Ameliyatı 

YAPILMASI PLANLANAN MÜDAHALEYE AİT: 
E. TIBBİ MÜDAHALENİN KİM TARAFINDAN NEREDE, NE ŞEKİLDE VE NASIL YAPILACAĞI İLE TAHMİNİ SÜRESİ: 
Branş uzmanınız tarafından ameliyathanede genel anestezi altında yapılacaktır.  
Dünya gündeminde bulunan pandemi olarak tanımlanan COVİD-19 a ait mevcut kanıtlara dayalı, COVID-19'un insanlar arasında yakın temas 
ve damlacıklarla bulaştığını göstermektedir. Bu hastalığı edinme riski en yüksek olanlar, hastayla teması olanlar veya hasta bakımını 
yapanlardır. COVID-19 ile ilişkili bulaşın çok yüksek olması nedeniyle, hastalık hastane içindeki kişilerden size, sizden onlara bulaşabilir. 
COVID-19 ilişkili hastalar kendilerine ayrılmış servislerde yatarak ve ayaktan tedavi olmaktadır. Bununla birlikte her türlü önlem alınmasına 
rağmen hastalığın bulaşması engellenemeyebilir ve hastane ortamında bulunmanız nedeni ile COVID-19 virüsü size de bulaşabilir. COVID-19 
hastalığına dair şu an için herhangi bir belirtiniz olmasa’da, virüsü almış olabilirsiniz. Hastalığın klinik olarak belirtiler vermeden önce 2-20 gün 
arasında sürebilen bir kuluçka dönemi bulunmaktadır. Bu nedenle sağlık sorununuz için yapılacak muayene, tanı veya tedaviler sırasında 
sağlık çalışanları sizlere şüpheli hasta/taşıyıcı olgu olarak yaklaşacaktır. Aynı şekilde sağlık sorununuzun sürecine dâhil olacak sağlık 
çalışanlarının da şüpheli hasta/taşıyıcı olgu olarak görülmesi gerekmektedir. Uygulanan yönteme bağlı olarak ameliyatınız planlandığı şekli ile 
tamamlanacak, ancak olası COVİT-19 tedavisi hariç olmak üzere …….saat arasında bir sürede yapılması planlanmaktadır. Hastanemizde 
verilen hizmetler kalite standartları içinde hasta yararı, çalışan ve tesis güvenliği dikkate alınarak planlanmış ve protokollere dökülmüştür. Bu 
süreçte görevli tüm sağlık çalışanları tarafından belirtilecek tüm kurallara kesinlikle uymanız gerekmektedir. 
F. DİĞER TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE BU SEÇENEKLERİN GETİRECEĞİ FAYDA VE RİSKLER İLE HASTANIN SAĞLIĞI 
ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ, 
Alternatif tedavi yöntemleri; halen bilinen yöntemlerde bulunmamaktadır. Ancak Ulusal düzeyde kurulu ve yetkili olan bilim kurulu önerileri ile 
tedaviler yapılmakta ve başarıya çoğunlukla ulaşmaktadır. Riskler ve potansiyel gelişebilecek komplikasyonlar (olumsuz sonuçlar) alternatif 
tedavi yönteminin her birine göre değişir. 
G. MUHTEMEL KOMPLIKASYONLARI 
Size uygulanan cerrahi girişim ve sonrasında yapılan işleme bağlı veya farklı komplikasyonlar sonucunda kendiniz hasta olabilirsiniz, 
hastalığın yayılmasına neden olabilirsiniz. COVID-19 hastalığı özellikle yaşlı hastalar olmak üzere kronik hastalığı bulunan ve bağışıklığı 
baskılanmış kişilerde ölüme neden olabilir. 
H. REDDETME DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK MUHTEMEL FAYDA VE RİSKLERİ, 
Bilgilendirme ve riskleri kabul etmediğiniz takdirde sağlık sorununuzun çözümüne yönelik hastaneden hizmet alamayabilirsiniz. 
İ. KULLANILACAK İLAÇLARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ, 
Kullanılacak ilaçlara bağlı konular doktorunuz tarafından size izah edilecektir. 
J. SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK OLAN YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ, 

- Hastanemizden (yatarak veya ayaktan) hizmet aldıktan sonra evde kalmanız, 
- Herhangi bir şekilde başka kişi/kişiler ile aynı ortamda bulunmamanız, zorunlu ise mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırarak, tıbbi 
(cerrahi) maske takmanız, 
- Mümkünse ev halkındaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise, iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre 
uzakta olmalı ve tıbbi (cerrahi) maske takmalı ve maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmeniz, 
- Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmamanız, ev halkı ile bardak, tabak, havlu gibi eşyaları ortak kullanmamanız; kullanmanız gerekirse 
bu eşyaları su ve sabunla/deterjanla yıkamanız ve kullandığınız kıyafetleri 60- 90°C’ de normal deterjan ile yıkamanız, 
- Banyo ve tuvaletleri evdeki diğer kişiler ile ortak kullanmanız gerekiyor ise her kullanım sonrasında, diğer koşullarda ise günde en az bir kez 
sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) temizlemeniz önerilir. 

K. GEREKTİĞİNDE AYNI KONUDA TIBBÎ YARDIMA NASIL ULAŞABİLECEĞİ, HUSUSLARINDA BİLGİ VERİLİR.” 
- Ateş ve/veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı) gelişirse maske takarak sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir 
Semptomunuzun ortaya çıkması durumunda 184 danışma hattını ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aramanız gerekmektedir. 

L. GEREKTİĞİNDE AYNI KONUDA TIBBÎ YARDIMA NASIL ULAŞABİLECEĞİ, HUSUSLARINDA BİLGİ VERİLİR.” 
DOKTORUM TARAFINDAN bana girişimsel işlem ve tedavim ile ilgili SÖZLÜ olarak bilgi verildi. Sorularımın hepsini doktorum bana 
açıkladı. Her türlü risk ve tehlikeleri, tedavim sırası ve sonrası olası sorunlar hakkında yeterli bilgi sahibi oldum. 
TARİH:       BİLGİLENDİRİLEN  ŞAHİT İN 
Saat:     Hasta Adı Soyadı: 
     İmzası: 

• Bilgilendirme; acil tıbbi müdahale hariç olmak üzere cerrahi girişimden en az 24 saat öncesinde yapılmalıdır. 
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REF: HHD06 Tanı ve tedaviye yönelik işlemler öncesinde hasta rızası alınmalıdır. 

HASTANIN AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARDA YAZILI OLARAK RIZASININ ALINMASI 
A. İŞLEMİN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI: 
İşleminiz ………………………….tarafından gerçekleştirilecektir. 
B. İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR 
Cerrahi girişiminiz sonrasında; sağlığınıza kavuşmanız hedeflenmektedir. Hastanede COVID-19 hastası ile temas riskiniz bulunmaktadır. Bu 
nedenle amaç sizi hastalığın bulaşma riski ve belirtileri hakkında bilgilendirmek, belirtiler görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve 
hastalık görülürse yayılımını engellemeyi sağlamaktır. 
C. İŞLEM UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR 
Hastanede hedeflenen cerrahi girişiminiz sürecinde ve etkileneceği olası olan COVID-19 hastası ile temas riskiniz bulunmaktadır. Bu nedenle 
amaç sizi hastalığın bulaşma riski ve belirtileri hakkında bilgilendirmek, belirtiler görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık 
görülürse yayılımını engellemeyi sağlamaktır. 
D. VARSA İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ 
Cerrahi girişimize bağlı alternatif tedavi yöntemleri ile ilgili doktorunuz size detaylı bilgi verecektir. Dünya gündeminde bulunan COVİT-19’a ait 
tedavi yöntemlerinin bilinen bir alternatifi bulunmamaktadır. Türkiye de ulusal düzeyde kurulu ve yetkili bulunan Bilim Kurulu tarafından önerilen 
tedavi protokollerinin uygulanması planlanmaktadır. Ancak bulunan riskler ve potansiyel gelişebilecek komplikasyonlar (olumsuz sonuçlar) 
alternatif tedavi yönteminin her birine göre değişir. 
E. İŞLEMİN RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI 
Size uygulanan cerrahi girişim ve sonrasında yapılan işleme bağlı veya farklı komplikasyonlar sonucunda kendiniz hasta olabilirsiniz, hastalığın 
yayılmasına neden olabilirsiniz. COVID-19 hastalığı özellikle yaşlı hastalar olmak üzere kronik hastalığı bulunan ve bağışıklığı baskılanmış 
kişilerde ölüme neden olabilir. 
F. İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ: 
Uygulanan yönteme bağlı olarak ameliyatınız planlandığı şekli ile tamamlanacak, ancak olası COVİT-19 tedavisi hariç olmak üzere …….saat 
arasında bir sürede yapılması planlanmaktadır. Hastanemizde verilen hizmetler kalite standartları içinde hasta yararı, çalışan ve tesis güvenliği 
dikkate alınarak planlanmış ve protokollere dökülmüştür. Bu süreçte görevli tüm sağlık çalışanları tarafından belirtilecek tüm kurallara kesinlikle 
uymanız gerekmektedir. 
G. KULLANILACAK İLAÇLARIN MUHTEMEL İSTENMEYEN ETKİLERİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
Kullanılacak ilaçlara bağlı konular doktorunuz tarafından size izah edilecektir. 
H. HASTANIN İŞLEM ONCESİ VE SONRASI DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR İLE DİKKAT EDİLMEMESİ DURUMUNDA 
YAŞANABİLECEK SORUNLAR 
Cerrahi girişiminiz için size verilecek tedavi planının yanı sıra; 

- Hastanemizden (yatarak veya ayaktan) hizmet aldıktan sonra evde kalmanız, 
- Herhangi bir şekilde başka kişi/kişiler ile aynı ortamda bulunmamanız, zorunlu ise mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırarak, tıbbi 
(cerrahi) maske takmanız, 
- Mümkünse ev halkındaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise, iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre 
uzakta olmalı ve tıbbi (cerrahi) maske takmalı ve maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmeniz, 
- Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmamanız, ev halkı ile bardak, tabak, havlu gibi eşyaları ortak kullanmamanız; kullanmanız gerekirse 
bu eşyaları su ve sabunla/deterjanla yıkamanız ve kullandığınız kıyafetleri 60- 90°C’ de normal deterjan ile yıkamanız, 
- Banyo ve tuvaletleri evdeki diğer kişiler ile ortak kullanmanız gerekiyor ise her kullanım sonrasında, diğer koşullarda ise günde en az bir kez 
sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) temizlemeniz önerilir. 
- İlaçlarınızı düzenli kullanmanız doktor kontrollerinizi aksatmamanız, Doktorunuzun önerisi dışında ilaç kullanmamanız sağlığınız için 
önemlidir. 

İ. GEREKTİĞİNDE AYNI KONUDA TIBBÎ YARDIMA NASIL ULAŞABİLECEĞİ 
Gerektiğinde kendi doktorunuza çalışma saatlerinde hastanemizden (0232 464 79 79’dan veya çalışma saatleri dışında ise nöbetçi uzman 
doktorumuza ulaşabilirsiniz 
J. KİŞİSEL BİLGİLER: 

 
 
 

□ Alternatif tedavi yöntemlerini ve bunların risklerini biliyorum.  

□ Müdahalenin risk ve yan etkilerini biliyorum.  

□ Başarı olasılığını biliyorum.  

□ Tedavi olmadığımda ne olabileceğini biliyorum.  

□ Bana söylenenlerin tümünü anladım.  

□ Doktorum tüm sorularımı cevapladı.  

□ Aydınlatılmış onam formunun anlamını biliyorum.  

□ Bana müdahale yapacak kişileri biliyorum.  

□ Kendi özgür irademle karar veriyorum. 

□ Bu formda yazılanları okuduğuma dair formu imzalıyorum. 
Hekimim COVID-19 hastalığı ve bulaşma riskleri hakkında bilgi verdi; bilgilendirmenin amacını, süresini, yararlarını, olası risk ve 
komplikasyonları, alternatif yöntemleri, işlemi kabul etmemem durumunda karşı karşıya kalabileceğim durumlara ilişkin tüm sorularımı 
yanıtladı. Öncesinde ve sonrasında dikkat etmem gereken hususlarda bilgilendirildim ve anladım. 
Yapılması planlanan ameliyatın, her ne kadar COVİD testim negatif olsa da tanıda eksiklik olabileceği yada ameliyat esnasında oluşabilecek 
metabolik stresin ve kesi yerlerinin ayrıca ameliyat sonrası süreçte pansuman ve kontrollerin COVİD-19 hastalığına maruz kalma riskini 
artırdığı tarafıma da doktorum tarafında anlatıldı. 
Aklım başımda ve karar verme yetimin yeterli olduğunu kabul ederek, pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanenizden, hastalığın 
bulaşmasına yönelik alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde, muayene, sağlık durumumun değerlendirilmesi ve gerekiyor ise tanı tedavi işlemleri 
sırasında, COVID-19 ile ilişkili bulaşın olabileceğini kabul ediyor, onam (rıza) veriyorum. 
Önerilen sağlık hizmetini COVID-19 ile ilişkili bulaş riski nedeniyle reddetme, sonlandırma ve geri çekme hakkım olduğu tarafıma bildirildi. 

 Bu bilgilendirme sonrasında, sağlık durumumun değerlendirilmesini gerek hastanede yatarak gerekse ayaktan, tanı ve tedaviye yönelik 
hizmet sırasında COVID-19 ile ilişkili bulaşın olabileceğini KABUL EDİYORUM. 

Bilgilendirildim. Okudum anladım kabul ediyorum. (El yazısı ile alttaki satıra aynı ifade hasta tarafından yazılacaktır.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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REF: HHD06 Tanı ve tedaviye yönelik işlemler öncesinde hasta rızası alınmalıdır. 

 
 
K. İŞLEMİ UYGULAYACAK HEKİMİN ADI, SOYADI, UNVANI VE İMZASI 
Op. Dr /Prof dr : 
İmza   : 
Tarih /saat : …/…  - …/.. 
  
L. HASTANIN ADI, SOYADI VE İMZASI 
Hasta veya velisi 
Adı Soyadı : 
İmza  : 
Telefon No  : 
Tarih /saat : …/…  - …/.. 
 
Tanıklık eden kişi (Akrabası-Sağlık Çalışanı) 
Adı ve Soyadı : 
İmza  : 
Telefon No  : 
Tarih /saat : …/…  - …/.. 
 
M. DİĞER BİLGİLER: 
Yatış Tarihi  : 
Tedavi/Ameliyat Tarihi : 
Kontrol Tarihi  : 


