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               “Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. 
 

1. AMAÇ: Hasta ve hastanın yasal temsilcisinin bakım kararlarına etkin katılımının sağlanması, planlanan bakım ve 

tedavi ile ilgili yeterli, açık, anlaşılır bir şekilde ve dilde bilgilendirilmesi, karar verme ve tedaviye katılımlarının 

desteklenmesi, gerekli onaylarının hasta veya hastanın yasal temsilcisi tarafından verilmesi için hastane 

kurallarının ve yöntemlerin tarif edilmesidir. Bir insanın kendisiyle ilgili konularda kararlar vermesine ve bu 

kararlar doğrultusunda uygulamalarda bulunması etik ilkesine uyulmasıdır. 

2. KAPSAM: Tüm poliklinik ve yatan servis hastalarını kapsar.  

3. KISALTMALAR 

4. TANIMLAR 

5. SORUMLULAR 

 Başhekim 

 Başhekim Yardımcısı 

 Sorumlu Öğretim Üyesi 

 Asistan Hekim 

 Birim Memuru 

 Sekreter 

6. FAALİYET AKIŞI 

6.1.  BİLGİLENDİRİLMESİ YAPILACAK RİSKLİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLER 

Hastanemizde; 

 Cerrahi ya da invaziv girişim öncesi  

 Anestezi ve sedasyon öncesi  

 Kan ve kan ürünleri kullanımı öncesi 

 Yüksek riskli tedavi ve işlemler öncesi bilgilendirilmiş onam alınır. 

6.2.  RİSKLİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLER ÖNCESİNDE BİLGİLENDİRME, RIZA ALINMASI VE NASIL YAPILACAĞI 

6.2.1. Hastanemizde hastaların kabulünde kurumun hastaya verilecek hizmetin ve verecek kişilerin 

tanımlandığı tıbbi/cerrahi müdahalelerde hastalığına özgü; genel onam formu ile yapılacak diğer riskli 

işlemler için onam formu doldurularak hasta/hasta yakınının imzası alınır.                                                 

6.2.2. Alınan tüm bilgilendirilmiş onamlarda kişiye, yapılacak olan işlem ile ilgili detaylı, anlaşılır ve izin 

kapsamını tanımlayan bilgilendirme yapılır. 

6.2.3. Yapılan bilgilendirmedeki amaç hastanın ve / veya hasta yakının bağımsız karar vermelerinin 

sağlanması, hasta haklarının korunması ve alınan kararın sorumluluğunun paylaşılmasıdır. 

6.2.4. Hastanın bilgilendirilmiş onam sonrasında iyice düşünerek durumunu tam olarak kavradıktan sonra 

karar vermesi gerektiği hasta ve yakınına bildirilir. 

6.2.5. Hastanın önerilen işlemi kabul etmemesi durumunda kurumun diğer olanaklarından 

faydalanabileceği hatırlatılır. 
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6.2.6. Hasta veya yasal temsilcisi onam vermiş olsalar bile herhangi bir aşamada onamlarını geri 

çekebilecekleri hatırlatılır. 

6.3.  İŞLEME ÖZEL ONAM FORMLARINDA BULUNMASI ZORUNLU BAŞLIKLAR 

6.3.1. Hasta ve yakınlarının işleme özel bilgilendirmeleri yapılır iken verilen bilgiler net olarak onların 

anlayabileceği format ve dilde yapılır. 

6.4. BİLGİLENDİRMEDE MİNİMUM 

6.4.1. İşlemin kim tarafından yapılacağı 

6.4.2. İşlemden beklenen faydalar 

6.4.3. İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar 

6.4.4. Varsa işlemin alternatifleri 

6.4.5. İşlemin riskleri-komplikasyonları 

6.4.6. İşlemin tahmini süresi 

6.4.7. Kullanılacak ilaçların muhtemel istenmeyen etkileri ve dikkat edilecek hususlar 

6.4.8. Hastanın işlem öncesi ve sonrası dikkat etmesi gereken hususlar ile dikkat edilmemesi durumunda 

yaşanabilecek sorunlar 

6.5. BİLGİLENDİRME YAPMAK VE ONAM ALMAK İLE YETKİLENDİRİLMİŞ KİŞİLER 

 İşleme özel bilgilendirme ve onam hastanın doktoru tarafından gerçekleştirilir. Her tür 

bilgilendirilmiş onam doktor tarafından onaylanır. 

6.5.1. Bilgilendirilmiş Onam Formları 

 Hastanın adı-soyadı ve imzası 

 İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı,unvanı ve imzası 

 Rızanın alındığı tarih ve saat bilgilerini içerir 

6.6. KARAR VERME VE ONAMDA YETERLİ OLARAK TANIMLANANLAR 

 Hastanemizde sağlık bakımı sunanlar, çocuk ya da karar verme kapasitesi yetersiz olan hastalarda, 

karar verme yetkisine sahip yetkili, hasta yakınının yeterliliğini göz önünde bulundurur. 

 Hastanın kendi bakımı ve tedavisi hakkında karar verecek durumda olmaması halinde yerine karar 

vermeye yetkili bir kişi belirlenir ve hasta kayıtlarına not edilir. Karar verme yetkisini alabilecek kişiler 

aşağıda belirtilmiştir;  

 Yetkin yetişkinler 

 Yasal yetkilendirilmiş kişiler 

 Vasi olarak tayin edilmiş kişiler 

 Yasal temsilciler 

 Silahlı kuvvetler personeli 
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6.7.  KARAR VERME VE ONAM ALMADA YETERSİZ OLARAK TANIMLANANLAR 

 18 Yaşından Küçük Kimseler 

 Akli dengesi Yetersiz Olanlar 

 Vasi veya vesayet altında olanlar 

 Bilinci açık olmayan hastalar  

 Acil müdahale getiren hastalar 

6.8. ONAM ALINMASINA ENGEL DURUMLAR ; 

6.8.1.  Hastanın şuuru kapalı olarak kuruma getirilmesi ve yanında yasal temsilcisinin bulunmaması; 

Hastanın şuuru kapalı ve yanında yasal temsilcisi yok ise iki uzman doktorun imzalaması ile işlem 

gerçekleşebilir.   

  Çocuk hastalar, zihinsel engelli hastalar gibi tanı ve tedaviye yönelik karar verme yetisine sahip olmayan 

hastalar için 1.derece yakınları tarafından onam alınarak işlem gerçekleştirilir. 

6.8.2. Hastanın tedaviyi kabul etmemesi durumunda; 

Hastanın yapılacak işlemi kabul etmemesi, Hasta veya hastanın yasal temsilcisinin yapılacak işlemi kabul 

etmemesi halinde hasta dosyasına hastanın kendi el yazısı ile tedavi istemediğine dair yazısını yazması 

imzalayarak sorumluluğu alması sağlanır. 

6.9.  ONAM ALMADAN İŞLEM YAPILABİLECEK DURUMLAR; 

 Doğal Afet 

 Savaş Anı  

 Toplu Kazalarda 

 Kişinin yaşamsal tehlike altında olduğu acil durumlarda, onam verebilecek yasal temsilcisi yoksa 

acil durumlarda bilgilendirilmiş onam alınmadan işlem gerçekleştirilir. 

7.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 Hasta Onamları 

 

 

 


