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Hastanın Adı Soyadı:…………………………………………………………..  

Doğum Tarihi:……./……/……….  

Protokol No:……………………... Baba Adı:………………………… Ana 

Adı:………………………….  

AġAĞIDA ĠMZASI OLAN BANA:  

a. Doktorum tarafından yapılması istenilen iĢlemin Perkütan nefrostomi kateteri yerleĢtirilmesi olduğu, 

b. Bu iĢlemin, ciltten içeri ilerleyerek böbreğin idrar toplayan boĢluklarına kateter yerleĢtirilmesi olduğu,  

c. Bu iĢlemin beklenen komplikasyon ve sağlığım açısından neden olabileceği risklerin Ģunlar olduğu;  

1. Ġdrar kaçağı ve bunun sonucunda meydana gelebilecek abse,  

2. Kanama,  

3. Lokal anesteziye rağmen böbrek içerisindeki tel-katater hareketlerinde ağrı,  

4. Böbrek bozukluğu ve harabiyet geliĢebileceği,  

5. Katater giriĢ yerlerinde kanama, iltihaplanma geliĢebileceği,  

6. GeliĢebilecek sepsis denilen hayati tehdit yaratabilecek klinik durum  

7. ĠĢlem sonrası geliĢebilecek idrar yolu enfeksiyonu,  

8. ĠĢlem anında oluĢabilecek ağrı  

9. ĠĢlem sonrası tansiyon düĢüklüğü ya da bayılma  

10.Anesteziye bağlı komplikasyonlar (ölüm dahil)  

11.ĠĢlem öncesi verilen antibiyotiklere bağlı allerjik reaksiyondan ölüme kadar varabilecek tüm yan 

etkiler, açık bir dille anlatıldı ve ben de bana anlatılan bu bilgileri anladım.  

Hastalığımla ilgili olarak doktorumun bana önerdiği yöntemin adı, Perkütan nefrostomi kateteri 

yerleĢtirilmesi. 

Ameliyat Süresinin tahmini  30 dk sürmesi planlanmaktadır., 

Ameliyat uzman öğretim üyeleri ve öğretim elemanları eşliğinde yapılmaktadır 

 

• Doktorumca tarafıma açıklanan tüm bilgileri anlamıĢ ve gerekli gördüğüm tüm konularda aydınlatılmıĢ 

olarak doktorumun hastalığım ile ilgili olarak bana önermiĢ olduğu tedavi yönteminin Ģahsıma 

uygulanmasına ve bu esnada tıbben gerekli görüldüğü taktirde Ģahsım ile ilgili ek giriĢimlerde 

bulunulmasına, rıza gösteriyorum  

• Hastalığımın tedavisi için önerilen ve tarafımca kabul edilen tıbbi giriĢim ve tedavi yöntemi icra 

edilirken uygun görülecek anestezi yönteminin uygulanmasına, rıza gösteriyorum  

ġahsıma uygulanacak tıbbi giriĢim ve tedavi sırasında tıbbi eğitim ve araĢtırma amaçlı kullanılmak üzere 

fotoğraf çekilmesi ve/ veya video kaydı yapılmasına, kimliğimin gizli tutulması koĢulu ile rıza 

gösteriyorum.  

➢ Lütfen kutu içine kendi el yazınızla “Bu onamı okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazınız 

               D- BU AMELĠYATIN RĠSKLERĠ VE FAYDALARI 

Hastaya nefrostomi takılması ile böbrek fonksiyon kaybının engellenmesi, pyelonefrit ve üriner sistem 

enfeksiyonun gerilemesi , üriner sistemin drene edilerek rahatlatılması, Ģiddetli yan ağrısı durumunun 

gerilemesi amaçlanmaktadır. 

Bu ameliyatın taĢıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. 

1.Kan transfüzyonuna neden olabilecek kanama oluĢabilir ( % 2,5) 

2.Operasyon sırasında rektuma veya mesane duvarına hasar verilebilir ve hasar onarımı için cerrahi 

tedaviye ihtiyaç olabilir. Bu bir kesiye ve daha uzun süre hastanede kalmaya neden olabilir. Eğer barsak 

yaralanması cerrahi gerektirirse geçici yada kalıcı kolostomi açılabilir. 

   Hekimin bilgilendirme konuşmasına ait notları: 

   Hekimin kaşesi ve imzası 
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Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması: 

• Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

• Planlanan tedavi/giriĢimin ne olduğu, gerekliliği, giriĢimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, 

bunların riskleri, tedavi olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin baĢarı olasılığı ve yan 

etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. 

• Tedavi/giriĢim'den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

• Tanı/tedavi/giriĢim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı 

kullanılabileceği açıklandı. 

• Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 

• Tedavi/giriĢim uygulayacak kiĢiler hakkında bilgi edindim. 

• Aklım baĢımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

• Ġstemediğim taktirde tedavi/giriĢime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim 

aĢamada iĢlemi durdurabileceğimi biliyorum. 

Lütfen kutu içine kendi el yazınızla "hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve 
okuduklarımı anladım, onay veriyorum. "yazınız 

 

 

Hastanın Adı-Soyadı : ….…………………………………Ġmzası:………….. Tarih/saat: 
 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:…………………………….Ġmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

NOT: Hastanın onam veremeyecek durumda olması halinde, onam alınan kiĢinin kimlik bilgileri ve 

imzası alınır. 

• Hastanın Velisinin (Ebeveynin) ikisinin de imzalaması gereklidir. Eğer velilerden yalnız birinin 

imzası varsa, imzalayan çocuğun bakımını kendi baĢına üstlendiğini veya diğer velinin izninin 

bulunduğunu kanıtlamalıdır. 

Tercüman (ihtiyaç halinde) Adı soyadı: ………………………Ġmzası:……………Tarih/Saat 
Ben "AydınlatılmıĢ Hasta Onam Formu" içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya 

yakınlarına yapabileceğim en iyi Ģekilde aktardıö.

Doktor Adı-Soyadı/Unvanı-Ġmzası : 

Rızanın Alındığı Tarih /Saat: 

 

 

 

 


