
   

 
 

 

  

 

KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU İÇİN 
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

 

 
 

   

DOKÜ MAN KODU YAYIN TARİHİ REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA /NO 

TH.FR.09 01.01.2019 0 - Sayfa 1 / 2 

 

 
 

SAYIN HASTA / VEKİL YASAL TEMSİLCİSİ 

Sağlık durumunuz / hastanızın sağlık durumu ile ilgili ve size / hastanıza önerilen tıbbi, cerrahi ya da teşhise yönelik 

her türlü işlemler ve bunların alternatifleri, faydaları, riskleri hatta olabilecek, zararları hakkında bilgi sahibi olmak ve 

tüm bunları ya da bir kısmını reddetmek ya da kabul etmek veya yapılacak işlemleri herhangi bir aşamasında 

durdurmak hakkına sahipsiniz. 

İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR 

Kan veya kanın içinde bulunan bazı maddelerin ihtiyacı olan kişiye dışarıdan damar yoluyla nakledilmesi işlemidir. 

Nakledilecek ürün ihtiyaca göre; 

-oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri (eritrosit süspansiyonu),  

-infeksiyonlara karşı savunma görevi yapan beyaz kan hücreleri (lökosit süspansiyonu vb),  

-pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri (trombosit süspansiyonu)  

-pıhtılaşmaya yardım eden pıhtılaşma faktörlerini içeren solüsyonlar (taze donmuş plazma vb) olabilir.  

Çok çeşitli nedenlerle kan transfüzyonu yapılabilir. Ani veya uzun süreli kan kaybına yol açan hastalıklar, yaralanmalar, 

sistemik kanamalar, kanda bulunan ve yukarıda sayılan hayati görevleri yapan hücreleri etkileyen tüm hastalıklarda 

(özellikle hematolojik ve kanser hastalarında) kan transfüzyonuna gerek duyulur. 

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILACAK SORUNLAR 

Kan bilindiği gibi yaşamsal bir sıvıdır. Özellikle ani gelişen ve kan kaybına neden olan yaralanmalar ve sistemik 

kanamalarda transfüzyon uygulanmadığı takdirde hasta ölebilir. Yine pıhtılaşma hücre ve faktörlerinin yokluğunda 

hasta kendiliğinden kanamalara açık hale gelir ve bu hayati tehlike arz eder. 

ALTERNATİF TEDAVİLER  

Organların canlılığını sürdürebilmesi için gerekli olan oksijen, kırmızı kan hücrelerince taşındığından kan naklinin yerini 

tutan başka bir tedavi yoktur 

RİSK VE KOMPLİKASYONLAR 

Kan bileşenlerinin yasal ve bilimsel kurallara göre hazırlanıp test edilmesine rağmen; 

1. Bana/ hastama öngörülemeyen çeşitli immünolojik, alerjik, mikrobik, fiziksel yada kimyasal nakil 

reaksiyonlarına neden olabileceğini, 

2. Bu reaksiyonların genellikler hafif veya orta derecede seyretmesine rağmen nadiren yaşamı tehdit edebilecek 

düzeyde ağır seyredebileceğini, 

3. Bu reaksiyonların başarılı tedavi girişimlerine rağmen ölümcül de olabileceğini, 

4. Hatta bu durumun kendi kanım verildiğinde bile gerçekleşebileceğini öğrendim. 

5. En güncel yöntemlerle test edilse bile nadiren kan ve kan bileşenleri nakli ile bazı virüslerin (AIDS, hepatit B, 

hepatit C gibi bazı virüslerin) bulaşabileceğini ve buna bağlı olarak aylar yada yıllar sonra enfeksiyon 
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gelişebilme olasılığı olduğunu biliyorum. 

İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ                                             

Planlanan Tedavi ve Süresi: 

ONAY 

Kan bileşenleri nakli ile ilgili soru sorma fırsatım oldu. Vermiş olduğum bu ‘Bilgilendirilmiş Onam’  hastaneden taburcu 

olana dek geçerlidir.Ek başkaca bir açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu 

işlemi onaylıyorum. 

Tedavimle ilgili olarak tarafıma yapılacak girişimlerde herhangi bir şuurum kaybolduğunda veya onay vermeyecek 

duruma düştüğümde onay vermek ve tedavimle ilgili her türlü bilgiyi almak üzere……………………………………………... 

İsimli kişiye yetkili kılıyorum ( Hastanın yetkili kıldığı kişi hastanın vekili / yasal temsilcisi olarak imzalamalıdır). 

……………………………………………………………………………………....(El yazınız ile okuduğumu anladım kabul ediyorum yazınız.)  

Hasta                                                                                                                 İmza                                Tarih / Saat 

Adı-Soyadı (el yazısı ile)……………………………………………………. 

 

Şahit: Hemşire / Doktor Adı Soyadı:…………………………………                     İmza Tarih/ Saat 

Hastanın vekili / yasal temsilcisi :                                                               İmza                                Tarih / Saat 

Adı-Soyadı (el yazısı ile)……………………………………………………. 

 

Hasta onay vermediği taktirde(Hekim dolduracak):…………..………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

Yukarda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni ve faydaları, 

girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan anestezi tipi ve 

anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. Hasta/hasta yakını, 

girşime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu imzalayarak onaylamıştır. 

 

Doktor:                                                                                       Ü nvanı                      İmza                                Tarih / Saat 

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

 

                    

 


