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1. AMAÇ 

Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hasta ve yakınlarının, tedavi ve bakımları ile ilgili olarak karar vermelerinin ve 

tedaviye katılımlarının desteklenmesi için, her konuda bilgilendirilmelerine ve gerekli onayların hastadan veya yetkili

hasta yakınından alınması ile ilgili olarak  kuralların ve yöntemlerin mevzuata uygun olarak belirlenmesini 

sağlamaktır. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür hastanın ve yakınlarının tedavi ve bakım ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması 

faaliyetlerini kapsar. 

3. SORUMLULAR 

Bu prosedürün uygulanmasından tüm hekimler sorumludur. 

4. TANIMLAR 

4.1. Yetkin:Karar verme kapasitesi olan yetişkin kişi. 

4.2. Karar Verme Kapasitesi: Hekim tarafından hastalık ve tedavi seçeneklerine dair verilen bilgileri anlayabilme, bu 

hususta konuşabilme, yorum yapabilme ve gerekli kararı alabilme yetisi. 

4.3.Yetişkin: 18 yaşını doldurmuş olan veya 15 yaşını doldurmuş olması üzerine kendi isteği ve velisinin rızası ile 

mahkemece ergin kılınan, bu durum nedeni ile bağımsız olarak kendisine uygulanacak cerrahi ya da tıbbi tedaviye 

onay verme konusunda kapasite ve yeterliliğe sahip olan kimse. 

4.4. Ergin Olmayan Kişi: 18 yaşını doldurmamış olan ve/veya mahkemece ergin kılınmamış bulunan kimse. 

4.5. Veli / Vasi: Velayeti / Vesayeti altındaki ergin olmayan kişiler ile 18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen temyiz 

kudretine sahip olmayan kişilerin (Mahcurların) tıbbi bakımı konusunda, onay verme yetkisine sahip, yasalar ile 

belirlenmiş veya mahkeme tarafından atanmış kimse. 

4.6. Tedaviyi Üstlenen Hekim: Hastanın bakım ve tedavisinden birinci derecede sorumlu olan, hasta tarafından 

seçilmiş ya da atanmış olan yetkili hekimdir. Hastanın bakım ve tedavi sorumluluğunu birden fazla hekim 

paylaşabilir. 

4.7. Yasal Temsilci:Veli, vasi ya da hasta yakını, hastanın yasal temsilcisi olarak kabul edilir; hasta adına hareket 

edebilir, karar verebilir. 

4.8. Tercüman:Aydınlatılmış onam alınması sırasında, hasta için tercüme yapan kişidir. 

5. UYGULAMA 
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5.1. Hastadan Onam Alınmasına İlişkin Yasal Dayanaklar 

5.1.1. TC. Anayasanın 17.Maddesi:Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

(Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel

ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.) 

5.1.2. Hasta Hakları:Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut 

bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz. 

5.2.Hasta / yasal temsilcileri, bakım ve tedavi ile ilgili kararlara katılabilmeleri ve onam verebilmeleri için bu kararları

sağlıklı verebilecek şekilde Hekimleri tarafından bilgilendirilir. 

5.3.Onam, hastanın içinde bulunduğu durum tam olarak değerlendirilerek serbest iradesiyle, zorlama, baskı ve hile 

olmaksızın alınır. Baskı altında, kanuna ve ahlaka aykırı alınan onam hükümsüzdür. 

5.4.Bilgilendirilmiş onam, tıbbi müdahaleden makul bir süre önce alınır. Hastanın onam için sakin olarak düşünüp, 

yakınları ile görüşüp, karar verebilmesi için yeterli zaman tanınır. 

5.5.Aynı hastaya, farklı iki işlem, farklı kişiler tarafından yapılacağı zaman ayrı bilgilendirilmiş onam alınır. 

5.6.Tıbbi uygulama, riskleri, alternatifleri ya da başarı olasılığı için endikasyonlarda değişiklik olmadığı zaman, hasta 

onamını geri çekene kadar onamı geçerli sayılır. Eğer, herhangi bir değişiklik oluşursa, onamın geçerliliği yoktur. 

5.7.T.C. Anayasası ve tıbbi deontoloji gereği, hastaların tıbbi ve sosyo-ekonomik durumu ya da ailesinin / 

yakınlarının talebi ne yönde olursa olsun, kardiyak ve / veya solunum arresti hallerinde kardiyopulmoner 

resusitasyon uygulanır. Hastanın tedavisi sırasında yakınlarının veya tedavi ekibinin verdiği bir kararla; gerekçesi ne 

olursa olsun yaşam destek mekanizmalarından yoksun bırakılması hukuka aykırı ve suç niteliği taşımaktadır. 

5.8.Hastaya, etik prensipler (bağımsız karar vermenin sağlanması, kişiye saygı, hastayı koruma, bilgilerde tam açıklık,

kararın sorumluluğunun taşınması) doğrultusunda; Hekim tarafından, hastanın tedavi ve bakım sürecine tam 

katılımını ve uyumunu sağlamak amacı ile kendisinin tıbbi durumu, durumuyla ilgili planlanan bakım ve tedavinin ne 

olduğu, tedavinin amacı, riskleri, faydaları, alternatifleri,başarı olasılığı ile ilgili olarak açık ve net şekilde 

bilgilendirme yapılır. 

5.11.Sağlık hizmeti verilecek kişi, veli veya vasisine evde sağlık hizmetleri bilgilendirilmiş onam formu okutulup 

imzalattırılır.

5.12.Evde Sağlık Hizmetleri bilgilendirilmiş onam gerektiren tedavi ve bakım işlemleri;  fizik tedavi ve rehabilitasyon 

gibi tüm tıbbi müdahaleler hasta ve/veya yasal temsilcisinden alınacak onam formları ,wep sitesi  üzerinden  yetkili 
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kıldığı tüm personeller kalite yönetiminden dökümanlara ulaşabilmektedir. 

5.13.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. 

Hastanın / yasal temsilcisinin uygulanacak tedaviyi / tetkiki reddetmesi veya tıbbi önerilere uymaması durumunda 

doğacak sonuçlardan yine hasta / hastanın yasal temsilcisi sorumludur. 

5.14.Bakım sağlayıcılar, hastanın bakım ve tedavisiyle ilgili olarak aşağıda belirtilen konular hakkında hasta ve/veya 

hasta yakınını bilgilendirir. 

 Hastanın bakımından birinci derece sorumlu olan hekimin adı, görev ve unvanı 

 Bakım, tedavi ve/veya müdahaleler konusunda yetki sahibi olan diğer sağlık personelinin adları, görev ve 

unvanları 

 Tedaviyle ilgili öneri getirebilecek sağlık bakımı sunan diğer kişi ve kurumlarla olan ilişkiler 

 Hastanın bakımıyla ilgili eğitim veren kurumlarla olan ilişkileri (Rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim 

merkezleri, evde bakım vb.) 

5.15.Hasta / yakınının kendisi ile ilgili karar verebilmesi için hasta ile olan iletişimde anlaşılabilir ve tıbbi terimlerden 

arındırılmış bir dil kullanılır. Gerektiğinde; yapılacak olan işlemi tarifleyen, şemalar ve / veya çizimler kullanılır. Bu 

anlatımlarda, kısaltma ve semboller kullanılmaz. Hastaya ve/veya yakınına, bilgilendirme ve onay almadan sorumlu 

olan kişi tarafından hangi bakım, tedavi ve tetkik süreçlerinde kendilerinden izin alınacağı bildirilir. 

5.16.Hastanın kullanılan dil konusunda çevirmene gereksinimi olduğunda bu gereksinim öncelikle hasta 

yakınlarından 18 yaş üstü Türkçe bilenler aracılığı ile giderilir. Konuşma ve duyma problemi olan hastalarda yakınıyla

görüşülerek iletişim sağlanır. Bu söz konusu olamadığında işaret dili bilen bir personel temin edilir. Bu gereksinim, 

ilgili kurum personeli arasında “Yabancı Dil Bilen Personel Listesi” nde yer alan ve hastanın kullandığı dili bilen 

personel tarafından karşılanmaya çalışılır. 

5.17.Hasta ya da yetkili hasta yakını, 

-Hastanın genel durumu, 

-Tedavi Süreci,

-Bakım uygulamalarının seyri,

-Önerilen tedavi ve müdahaleler, 

-Önerilen tedavilerin fayda ve sakıncaları, 

-Tedavinin uygulanması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar, 
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-Diğer alternatif tedavi yöntemleri, 

-İyileşme sürecinde karşılaşılabilecek problemler ve tedavinin uygulanmaması halinde olabilecekler hakkında 

hastanın hekimi tarafından net ve açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir. Hasta ve yakınlarıyla bu 

bilgiler tartışılarak bilgilendirilmiş olarak karar vermeleri sağlanır.

5.18.Spesifik müdahalelerin onayı, hasta ya da yetkili hasta yakınının sorularının cevaplanması, onam formlarının 

kullanımı, vazgeçme ya da reddetme hakkının açıklanması önemlidir. 

5.19.Evde Sağlık Hizmetleri koordinatörlüğü  tarafından mevzuata uygun olarak kendi adına karar verme ve onay 

yetkisine sahip olan kişiler tanımlanmıştır. Bu kişiler: 

 18 yaş ve üstü olan kişiler 

 15–18 yaş arasında olup evli olanlar 

 15–18 yaş arasında olup mahkemece ergin kılınmış olanlar 

5.20.Hasta ya da yetkili hasta yakını, önerilen tedavi ve müdahalelere karar verme aşamasında, faydalar, riskler ve 

alternatiflerin kabulü ya da reddi konusundaki haklarına dair bilgilendirilir. Onamın geri alınması, hastanın tedaviyi 

reddetmesi anlamına gelir. Hastanın herhangi bir tedavi türünü reddetmesi halinde bu durum, tıbbi kayıtlarda yer 

alır ve hasta, tedaviyi reddetmesi nedeniyle oluşabilecek olası sonuçlar ve sorumluluğun kendisine ait olduğu 

konusunda bilgilendirilir.

5.21.Bilgilendirilmiş karar vermenin doğrulanması için hekim tarafından hasta ya da yetkili hasta yakınına 

“Bilgilendirilmiş  Onam Formu” imzalatılır. 

5.22. Karar ve Onam Verme Açısından Yetersiz Hastalar 

5.22.1.Bakım sağlayıcılar, çocuklar veya karar verme kapasitesi yetersiz olan diğer hastalar hakkında karar verme 

yetkisine sahip 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; 

 Hastanın velisi veya vasisi olan kişi 

 Hastanın eşi 

 Hastanın annesi, babası, yetişkin kız veya erkek kardeşi 

 Hastanın yetişkin torunu 

5.22.2.Hastanın yetkili yakınının ev ortamında bulunmadığı durumda, iki hemşire ya da bir hekim ve bir hemşirenin 

tanıklığında yakınları telefonla aranarak onam alınır. Bu durum, onam formuna açıkça (telefon no, tarih ve saat, 
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görüşülen kişi, Kimlik / Pasaport No) kaydedilir.

5.22.3.Yetkin olmayan hasta adına onam verecek olan kişinin yetki ve yeterliliği konusunda şüphe duyulması 

halinde, evde sağlık hizmetleri koordinatörlüğüne  danışılır. 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.2.Bilgilendirilmiş  Onam Formu


