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SÜREÇ SORUMLUSU KALİTE TEMSİLCİSİ BAŞHEKİM 

  

 

İÜ 
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

HASTA VE YAKINLARININ BİLGİLENDİRİLMESİ 
VE ONAMI ALINMASI TALİMATI 

1. Amaç 

Bu talimatın amacı, İÜ Onkoloji Enstitüsü’nde hastanın tedavi ve bakım kararlarına katılmasının 

desteklenmesi amacıyla; tanı/tedaviye yönelik işlemler öncesinde hasta ve/veya yakınlarının 

bilgilendirilmelerine ve gerekli bilgilendirilmiş onamın mümkünse hastanın kendisinden, mümkün 

değilse kanuni temsilcisinden (veli ya da vasisinden) alınması ile ilgili olarak yöntemin 

belirlenmesini sağlamaktır.  

 

2. Kapsam 

İÜ Onkoloji Enstitüsü’nün tüm tıbbi birimlerini kapsar.  

 

3. Sorumlular  

Tanı ve tedavi süreçlerinde aktif rol oynayan tüm sağlık çalışanları sorumludur. 

 

4. Tanımlar  

Bilgilendirilmiş Onam: Hastanın kendisine uygulanacak herhangi bir tıbbi işleme onay 

verebilmesi ya da reddedebilmesi için yeterince bilgilendirilmesi, aldığı bilgi üzerine düşünmesi ve 

özgür seçimine dayalı karar vermesidir. 

Uygulanacak tanı ve tedavi yöntemlerinin niteliği, beklenen yararları, olası yan etkileri, diğer tanı ve 

tedavi seçenekleri, hastanın önerilen tedaviyi/tanısal yöntemi kabul etmemesi durumunda 

hastalığın yaratacağı sonuçlar ve bunların özellikleri hastaya anlatılmalıdır. Bu içerik, hem sözlü 

hem de yazılı bilgilendirmeler için geçerlidir. 

 

Mahcur: Fiili ehliyeti olmayan 

Kanuni Temsilci: Hasta 18 yaşından küçük olup bekarsa veya mahcur ise kendisi adına karar 

verebilecek velisi veya vasisi. 

 

5. Uygulama  

5.1. Genel İlkeler 

5.1.1. İÜ Onkoloji Enstitüsü’nde, hasta; hekim tarafından, etik prensipler (hastanın özerklik 

prensibine saygı, zarar vermeme, faydalı olma ve adalet prensipleri) doğrultusunda bilgilendirilir. 

5.1.2. Bilgilendirme aşağıdaki unsurları içerir: 

 Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, 
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 Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, 

 Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın 

sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, 

 ç) Muhtemel komplikasyonları, 

 Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri, 

 Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri, 

 Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, 

 Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği. 

5.1.3. Bilgilerin sade ve anlaşılır bir dil ile açıklanması, bunların hasta tarafından anlaşılması, 

hastanın gönüllü olması ve onam verme yeterliğinin bulunması gerekir. Hastanın yeterli olmadığı 

koşullarda ya da hasta küçük ya da mahcur ise veli/vasisi ile iletişime geçilir.  

5.1.4. Yapılan bilgilendirme hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gösteren bir 

uygunluk esas alınarak yapılır. Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek biçimde, tıbbi terimler 

mümkün olduğunca kullanılmadan, hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile, uygun bir 

ortamda verilir. 

5.1.5. İÜ Onkoloji Enstitüsü’nde sağlıkla ilgili her türlü girişim, kişinin özgür ve bilgilendirilmiş 

onamı ile yapılır. Alınan onam, baskı, tehdit, eksik bilgilendirme ya da kandırma yoluyla alınmaz, 

bu şekilde alınan onam geçersizdir. 

5.1.6. Basit tıbbi işlemlerde sözlü onam alınır ve hekim tarafından bu işlemin komplikasyon 

oluşturma olasılığı öngörülüyor ise,  hasta dosyasına sözlü onamın alındığına dair kayıt yapılır. 

5.1.7. Risk potansiyeli taşıyan olgularda/işlemlerde/girişimlerde, yazılı onam alınır.  

5.1.8. Kronik hastalıklara yönelik ardışık planlanan tedavilerde (örneğin KT), acil olarak 

tekrarlanması gereken işlemlerde (örneğin kan transfüzyonu) 

hastadan/yakınından/velisinden/vasisinden alınan onam, tedavi protokolü değişmediği ya da onam 

koşulları devam ettiği sürece geçerlidir.  

5.1.9. Acil olgularda veya hasta muvafakat veremeyecek durumda ise velisinin veya vasisinin izni 

alınır. Eğer hasta için muvafakat verebilecek bir yakını yoksa ve acil müdahale yapılması gerekiyor 

ise izin aranmaz, tıbbın gerektirdiği acil girişimler yapılır. Hastanın şuuru yerine geldiğinde yapılan 

işlemler ve gerekçeleri hastaya bildirilir.  

5.1.10. Hastaya acil müdahale yapılması gerekiyor ancak yakınları veya vasisi tarafından 

müdahaleye izin verilmiyor ise durum adli makamlara bildirilir. Böyle bir durumda mahkemenin 
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kararı ile acil müdahalede bulunulabilir. Ancak mahkeme kararının alınması sürecinde kişinin 

yaşamsal tehlikesinin bulunması ve derhal müdahalenin yapılması gereken durumlarda hekimden 

beklenen zaman kaybetmeden acil girişimde bulunmasıdır. 

5.1.11. İÜ Onkoloji Enstitüsü’nde bilgilendirilmiş onam, (elektif olgularda) planlanan tıbbi 

müdahaleden önce alınır. Hastanın onam için sakin olarak düşünüp, yakınları ile görüşüp karar 

verebilmesi için yeterli zaman tanınır.   

5.1.12. Bilgilendirme söz konusu olduğunda, hastanın dışında bilgilendirilecek kişiler, mahcur değil 

ise, hastanın kendisi tarafından belirlenir. 

5.1.13. Hasta/yakını/velisi/vasisi istediği zaman izni geri çekme hakkına sahiptir. Bu durum 

hastanın izleyen alternatif tedavisinin planlanmasına engel oluşturmaz. Ancak, yasal açıdan bu hak 

“tıbbi yönden bir sakınca bulunmaması” şartına bağlıdır. Bu durum gerçekleştiğinde, 

“Aydınlatılmış Onamı Geri Çekme Formu” düzenlenerek hasta dosyasında saklanır. 

5.1.14. Hastanın önceki tedavileri, geçirdiği ameliyat ve hastalıkları, kullandığı ilaçları, sağlığı ile 

ilgili tüm bilgileri tam ve doğru olarak hekimine ve diğer yetkili sağlık çalışanlarına bildirmek, onam 

alınacak kişinin sorumluluğundadır. 

5.2. Yatan Hastalarda Yazılı Onam Alınması 

5.2.1. İÜ Onkoloji Enstitüsü’nde yatarak tedavisi planlanan her hastada, yatış sırasında hastanın 

hastaneye yatmayı ve tanı/tedavi işlemlerini başlatmayı kabul ettiğini belgeleme amacı taşıyan 

“Teşhis Ve Tedavi İşlemleri Kabul Formu” /Muvaffakatname hastaya/yakınına/velisine-vasisine 

verilir, verilme amacı açıklanır ve hasta/yakını/veli tarafından imzalanır. 

5.2.2. İşlemler/girişimler öncesinde işleme/girişime özel bilgilendirme formu ilgili hekim tarafından 

hastaya/yakınına/velisine-vasisine verilir, içeriği sözlü olarak açıklanır, anlaması sağlanır. Bu 

bilgilendirme, hastaya yazılı olarak da verilir (Bilgilendirme Formu). Bu bilgilendirme sonrasında 

onay verirse “Aydınlatılmış Onam Formu” hem ilgili hekim, hem de hasta/yakını/velisi-vasisi 

tarafından imzalanarak kayıt altına alınır. Bilgilendirme Formu’nun her sayfasının altına 

hasta/yakını/velisi-vasisinin imzası alınır. Bu formlar hasta dosyasında saklanır. Gerekli 

durumlarda (olası bir şikayet durumunda) ilgili makamlara sunulmak üzere arşivlenir. 

5.2.3. Yapılan bilgilendirme şu maddeleri mutlaka içerir:  

•Tedavinin/ işlemin gerekçesi, 

•Önerilen tedavinin / işlemin türü, adı, uygulanış biçimi, beklenen yararları, sıklıkla karşılaşılan 

ciddi riskleri, süresi, 

•Önerilen tedaviyi /işlemi ertelemenin ya da almamanın olası sonuçları, 
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•Tedavi /işlem sırasında gereksinim duyulabilecek ek girişimler ve riskleri, 

•Varsa uygun diğer tedavi / işlem seçenekleri, istendiği takdirde bununla ilgili bölüme/hekime 

yönlendirme. 

5.2.4. Hastanın/yakının/velisinin/vasisinin önerilen işlemi/girişimi reddetmesi durumunda bu durum 

“Aydınlatılmış Onam Formu” ile kayıt altına alınır, ilgili kişiler tarafından imzalanır ve hasta 

dosyasında saklanır. İlgili hekim, durumu hasta dosyasında kayıt altına alır.  

5.3. Günübirlik Hastalarda Yazılı Onam Alınması 

5.3.1. 5.2.2., 5.2.3. ve 5.2.4. maddeleri uygulanır.  

5.3.2. Hasta dosyası açılmayan birimlerde (tetkik birimleri gibi), formlar ilgili birimde dosyalanarak 

arşivlenir.  

 

6. İlgili Dokümanlar 

 Ayrıntılı Teşhis Ve Tedavi İşlemleri Onay Belgesi / Muvaffakatname  

 Aydınlatılmış Onam Formları 

 Aydınlatılmış Onamı Geri Çekme Formu 


