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Hasta Adı ve Soyadı:……………………………………………………………
Benim/hastamın durumu hakkında Dr. ………………………………... tarafımıza yeterli ve anlaşılır düzeyde
bilgi verdi. Kendisi gebelik ve/veya emzirme sürecini anne ve bebek açısından mümkün olan en az
riskle atlatmamıza elinden geldiği kadar yardımcı olacağını, süreç içinde istediğimiz zaman tedavileri
kabul etmeyebileceğimizi, memnun olmadığımız zaman başka doktorlara gidebileceğimizi, kendisi
açısından bu durumlarda herhangi bir sorun olmayacağını, bunu hastanın en doğal hakkı olarak
gördüğünü beyan etti. Kendisi bizleri gebelik ve doğum sonrası boyunca uygun zaman aralıklarıyla
randevu vererek takip edeceğini ifade etti. Kendisi ilaç kullanmak gerektiği kanaatine ulaşırsa,
mümkün olduğunca mevcut bilimsel bilgilerde düşük riske sahip ilaçların tercih edileceğini, mümkün
olduğunca tek ilaç ve düşük dozlarda tercih edileceğini ancak bazı durumlarda geçici veya kalıcı ikinci
veya üçüncü ilaçların eklenebileceğini, bir ilaç etkili olmadığında başka bir ilaca geçilebileceğini
bildirdi.
Her ne kadar mümkün olduğunca anne ve bebek açısından bu dönemleri en az riskle atlatmamız için
yardımcı olacağını söylese de kendisinin bilgilendirmesi sonucunda bizler, doktorumuzun tedavi
tercihi konusunda alacağı kararlar ve gerekli gördüğünde uygulanacak ilaçlarda anne veya bebek
açısından gerek doğuma kadar gerekse hayatının ileriki yıllarındaki riskin sıfır olmadığını, bilgilerde
çok sık değişmeler olduğunu, ilaç etkilerinin bireyden bireye çok farklılık sergilediğini ve zaten hiçbir
ilaç kullanmayan gebeler ve emzirme döneminde de özellikle bebek açısından bazı risklerin (örneğin
sakatlık, beyin gelişimi problemleri, erken doğum, düşük, kalp‐solunum sorunları vs) her zaman belli
oranlarda var olduğunu, dolayısıyla mevcut bilimsel bilgilerin bebeğe olan risklerde kesin güvence
vermeyeceğini, ayrıca ilaç kullandığımızda bebekte oluşabilecek sorunların sadece ilaçtan
kaynaklanmayabileceğini biliyoruz. Ayrıca doktorumuzun önerdiği ilaç veya ilaçları kullanmak
zorunda olmadığımızı, kullandığımızda ise her ne kadar doktorumuz önerse de kendi rızamızla
kullanacağımızı, ilaç kullanmaya başlamadan önce gerekli görürsek kendimiz de ilaç hakkında başka
doktorlardan (kadın doğum uzmanı, psikiyatri uzmanı, pediatri uzmanı gibi) da bilgi alacağımızı,
mevcut ruhsal durumumuzu da gözetip son kararı kendimizin vereceğini, ilaç kullanmaya karar
verdiğimizde tüm hukuki sorumlulukları kendi üzerimize alacağımızı hekimimize taahhüt ediyoruz.
Ayrıca bizim tedavi süreci hakkındaki tercih ve kanaatinin, mevcut teorik bilgiler ve klinik tecrübeleri
kökeninde şahsi olduğu, konu ile ilgili dünyada önerilenin tedavinin her hastaya özgü düzenlenmesi
olduğunu, dolayısıyla hakkımızdaki kanaatin hekimden hekime de bazı değişiklikler içerebileceğinden,
kanaati konusunda onu hukuki olarak sorumlu tutmayacağımızı da kabul ve taahhüt ederiz.
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