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BİLGİLENDİRME  

 

 

 

 Hazırlanmış olan bu form bilgilendirme amaçlı olup hazırlayanların sorumluluğu yoktur. 

 Onamların kullanan kişilerce revize edilmesi mümkündür. Ancak ihtiyaç halinde Kalite 

Yönetim Birimiyle ortak revizyon yapılır. 

 Hukuki sorumluluk tamamen işlemi yapan uzman doktorundur (hemşire, teknisyen, asistanın 

primer sorumluluğu bulunmamaktadır). Bu nedenle bilgilendirme ve rıza belgesini doktorun 

alması gereklidir. 

 Hastaya düşünmesi ve verilen bilgileri anlaması için, yeterli süre verilmeli ya da teklif 

edilmelidir. (en az 24 saat) 

 Bilgilendirme ve Rıza Belgesi bir şahit huzurunda imzalanmalıdır. (Tercihen hastanın yakını) 

 Bilgilendirme ve Rıza Belgesinin her sayfasının imzalanması gereklidir. 

 Formların arkalı-önlü basılması (kağıt israfını önlemek, kaybolma riskinin azaltılmak) 

amacıyla daha uygun olmaktadır. 

 Her türlü riskli girişimsel işlem için hastadan, hasta kısıtlı durumda ise hasta yakını veya 

yasal temsilcisinden hekimi tarafından onam alınır. Alınan onam çift nüsha olarak hasta-

hasta yakını tarafından imzalanır. Bir nüsha hasta dosyasında, diğer nüsha ise hasta-hasta 

yakınına teslim edilir. 

 Her hastalık ve yapılacak girişime karşılık gelen bir form olmayabilir. Bu durumda 

Bilgilendirmeyi sözlü olarak yaptıktan sonra “Rıza (Onam)” bölümünün üzerine el yazısı ile, 

hastalık ve yapılacak işlemin adını belirterek imzalayabilirsiniz. Bu şekilde oluşturulan form 

çok önerilmemekle birlikte mecbur kalınca uygulanabilmektedir. 

 Yapılacak olan her girişim için ayrı bir Rıza Belgesi alınması gerekir. Özellikle ardışık 

yapılacak olan ve ameliyat sırasındaki bulgulara ve frozen sonucuna göre yapılacak olan 

işlemlerde, operasyon öncesinde gerekli formların tümü imzalanmış olmalıdır. “Size göre 

doğru” olan bir girişim ve tedavi şekli bile, Rıza belgesi almadan yaptığınız için sorun olabilir. 

 Acil müdahale gerektiren ve hastanın hayati riskinin bulunduğu durumlarda, Bilgilendirme ve 

Rıza Belgesi doldurma zorunluluğu yoktur.   

 Hastanın istediği an Bilgilendirme ve Rıza Formunu geri çekme hakkı mevcuttur. Bu durumda 

Bilgilendirme ve Rıza Belgesini Geri Çekme Formu doldurularak onam geri çekilebilir. 

 Malpraktis davasına konu olabilecek bir durum yaşarsanız, bu durumu sağlık sigortanızı 

yapan kuruma en geç 5 gün içerisinde noter aracılığı ile bildirmeniz yararlı olacaktır. 


