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Genel hususlar: 

Şu an tüm dünyada gündemde olan COVID-19 salgının günlük yaşamımız ve dolayısıyla 

bizim sizlere sunacak olduğumuz cerrahi cerrahi olmayan medikal hizmetlerimiz üzerinde 

de geniş kapsamlı etkileri vardır. 

Zaten bir cerrahi ya da cerrahi olmayan işlemler öncesinde, sırasında ve sonrasında COVID-

19 ile ilgili alınması gereken önlemlere ilişkin dünya sağlık örgütünün ve ulusal sağlık 

otoritelerinin düzenlemelerine ile medikal meslek organizasyonlarının tavsiyelerini takip 

ediyoruz veya bir şekilde haberdarızdır. Ama yine de biz kendi sağlık ekibimizin ve sizlerin 

sağlığı için COVID-19 virüs enfeksiyonuna karşı izlenecek önlemler için bir yol haritası 

belirledik: 

▪ Öncelikli hedefimiz, COVID-19 virüs enfeksiyonu ile olan bulaşma risklerini ortadan 

kaldırmaktır. Bu nedenle, personel, tedaviniz için kullanılan ekipman ve aletler için 

gerekli olan hijyen önlemlerinde çok yüksek güvenlikli standartlar (COVID-19 için 

önerilen kılavuzlara uygun) getirdik. Doktorlar ve tüm hastane çalışanlarımız ile 

hastalarımız için maske, yüz siperi ve eldivenlerden oluşan kişisel koruyucu 

ekipmanlar kullanılmaktadır. 

▪ Ameliyattan önce, olası semptomlar, riskli bölgelere önceki seyahatler, karantina 

gereksinimleri veya COVID-19 hastalarıyla temaslarla ilgili bazı sorularımıza yanıt 

almak için sizinle iletişime geçebiliriz. 

▪ Şu anda, acil durumlar dışında hasta ve sağlık personeli için bulaşma riskini 

azaltmak amacıyla yalnızca COVID-19 semptomları olmayan hastaları tedavi 

ediyoruz. Hastanede kaldığınız süre boyunca hem sizi hem de diğer hastalara 

bulaşma riskini azaltmak için mümkün olduğunca diğer hastalardan fiziksel olarak 

ayrılma sağlanır. 

▪ Ameliyat olmayı planlıyorsanız, hastaneye geldiğinizde ameliyat öncesi hazırlıklar 

için yapılan testlere ek olarak COVID-19 için de tanı amaçlı testler yapılacaktır. 

▪ Ciddi bir sağlık probleminiz (yüksek tansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kalp 

yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, immün yetmezlik, kronik pankreas hastalıkları, 
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kanser ve böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi) var ise bizi mutlaka 

bilgilendirmelisiniz. Çünkü bu tür riskleri olan hastalarda acil olmayan durumlar 

dışında ameliyat yapılması kontraendikedir. Hele COVID-19 salgının olduğu bir 

dönemde risk çok daha artmaktadır. 

▪ COVID-19 salgını nedeniyle, anestezi prosedürlerinde de bazı değişiklikler 

(ameliyatınızda kullanılacak anestezi türleri ve anestezi için gerekli olan ameliyat 

öncesi testler gibi) olmuştur. COVID-19 salgını öncesinde de olduğu gibi, 

ameliyattan önceki anestezi konsültasyonunuz sırasında bu tür değişiklerin ne 

olduğu ile ilgili her türlü sorunuzun yanıtlarını anestezi uzmanınızdan 

öğrenebileceksiniz. 

▪ Tedaviniz sırasında COVID-19 enfeksiyonu riski için dünya standartları kapsamında 

yüksek seviyede tüm önlemler alınmış olsa bile, COVID-19 enfeksiyon riski 

tamamen ortadan kalkmaz. Ayrıca virüsün yakın zamanda ve uzun yıllar sonra 

doğurabileceği riskleri henüz bilimsel açıdan da tam olarak bilinmemektedir. Zaten 

şu anda, COVID-19 enfeksiyonuna karşı geliştirilmiş bir ilaç ve/veya aşı da yoktur. 

Bu nedenle, şu an yalnızca virüsün yol açtığı semptomlara yönelik tedaviler 

uygulanabilmektedir. 

▪ Her türlü önlemlere rağmen, tedavi veya ameliyat sırasında veya sonrasında 

COVID-19 virüsü ile enfeksiyon olması durumunda, iyileşme süreci ve / veya olası 

perioperatif komplikasyonların gelişimi, COVID-19 negatif hastalardakinden farklı 

veya daha şiddetli olabilir. 

▪ Bu aydınlatılmış onam belgesini imzalayarak ister cerrahi ister cerrahi olmayan 

tedavilerde, tedavi sırasında veya sonrasında SARS-COV-2 (COVID-19) virüs 

enfeksiyonunu kapma konusunda garantili sıfır risk olmadığını tamamen anlıyorum. 
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Hastanın beyanı 

▪ Tıbbi ve cerrahi tedaviler ile hasta konsültasyonları sırasında, yüksek seviyede 

COVID-19 enfeksiyon risk önlemlerine rağmen, enfeksiyon olasılığı olduğunu 

anlıyor ve açıkça kabul ediyorum. Nazofarenksten doğrudan virüs tespit testi (PCR) 

veya kandan antikor testi olsun, tüm perioperatif COVID-19 tespit testlerine onay 

veriyorum. 

▪ Aşağıda imzası bulunan hasta olarak, doktoruma ve hastanede bakımımından 

sorumlu sağlık çalışanlarına COVID 19 salgını sırasında ve sonrasında gerekecek 

olan tıbbi prosedürleri uygulamasına izin veriyorum.  

▪ Kendi ve doktorumun çabalarına rağmen cerrahi prosedürümü şu anda 

gerçekleştirmenin COVID-19'a maruz kalma riskimi artırabileceğinin farkındayım.  

▪ COVID-19'a maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına, yoğun bakım tedavisine, uzun 

süreli entübasyona ve / veya ventilatör desteğine, yaşamı tehdit eden sonuçlara ve 

hatta ölüme yol açabileceğinin farkındayım.  

▪ Ayrıca, şu an olacağım ameliyat nedeniyle vücudumun enfeksiyonlara daha duyarlı 

olacağının ve buna bağlı olarak COVID-19 enfeksiyonu geçirecek olursam 

normalden daha ağır olacağının da farkındayım. 

▪ Ameliyatımı şu dönemde gerçekleştirmenin COVID-19'un doktoruma bulaşma 

riskini artırdığının da farkındayım.  

▪ COVID-19 virüsün uzun bir kuluçka dönemi var ve bulaşmasının hala bilinmeyen 

yönleri olabilir. Bu nedenle, COVID-19 testinin negatif olması ya da 

semptomlarımın olmaması benim halen bulaştırıcı olmadığım anlamına 

gelmediğinin de bilincindeyim. 

▪ Doktorumun ofisinde ve/veya hastanede COVID-19'a maruz kalma veya bulaşma 

olasılığını azaltmak için, doktorumun COVID-19 riskine karşı önereceği tüm 

önlemlere tedavimin her aşamasında, kendimin ve sağlık çalışanlarının sağlığını 

korumak amacıyla uymayı kabul ediyorum. 

▪ Kişisel olarak bu tür COVID-19 prosedürlerini ve / veya önleyici tedbirleri gerekli 

görsem de gerek görmesem de iş birliği yapmak zorunda olduğumun farkındayım. 
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▪ Son 14 gün içinde kendim veya yanımda yaşayan kişi ya da kişilere ait tüm COVID-

19 testi türleri ve bu testlerin sonuçları hakkında doktoruma bilgi vermeyi taahhüt 

ediyorum. Eğer ameliyat tarihime kadar tekrar test yaptırırsam, bu testlerin 

sonuçları (pozitif ya da negatif) hakkında da doktorumu derhal bilgilendireceğimin 

farkındayım. 

▪ Doktorumun, masrafları bana ait olmak üzere ve önceki testlerden bağımsız olarak 

ameliyatın ya da tedavinin yapılacağı hastanede tekrar COVID-19 için test edilmemi 

isteyebileceğini ve ameliyata alınmadan önce bu testlerin sonuçlarının da negatif 

olması gerektiğinin bilincindeyim. 

▪ Ne ben ne de benimle yaşayan herhangi biri son 14 gün içinde COVID-19 

semptomları yaşamadı ve bunu dürüstçe beyan ederim. 

▪ Ben ve benimle yaşayan tüm kişiler, son 14 gün içinde yaşadığım yerdeki devlet 

düzenlemelerinde yer alan tüm kişisel hijyen, sosyal mesafe ve diğer COVID-19 

tavsiyelerini uyguladık.  

▪ Kendimi veya başkalarını tehlikeye atmamak için bu bilgileri dürüstçe beyan etmem 

gerektiğinin farkındayım. 

▪ COVID-19 test sonucu negatif gelse bile, bazı durumlarda testlerin virüsü tespit 

edemediğinin ve sonraki testlerde pozitif çıkma olasılığının olabileceğinin 

farkındayım.  

▪ COVID-19 enfeksiyonum varsa ve hiçbir belirtisini taşımıyor olmasam bile, 

planlanan tedaviyi ya da ameliyatı gerçekleştirmenin daha yüksek komplikasyon ve 

hatta ölüm riskiyle sonuçlanabileceğinin bilincindeyim. 

▪ Tedavimin ya da ameliyatımın, COVID-19 karşı daha iyi tedavinin ve/veya aşının 

geliştirileceği bir zamana da ertelenebileceği konusunda bilgilendirildim. Ama 

ameliyatımın ertelenmesini istemiyorum. 

▪ Yukarıdaki açıklama ve önerilerin tümü benimle tartışıldı. Tüm soruları sorabildim 

ve doktorum tüm sorularımı memnuniyetle yanıtladı.  

▪ Tam olarak bilgilendirildiğim gibi, COVID-19 virüs enfeksiyonuna maruz kalma 

riskinin olabileceğini de kabul ediyorum. 
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Doktorun ek değerlendirmeleri (isteğe bağlı): 

 

 

 

 

 

 

Hastanın ek soruları (isteğe bağlı): 

 

 

 

 

 

 

Özel durumlar (isteğe bağlı): 

 

 

 

 

 

 

 

Hastanın Adı Soyadı: 

 

 

Doktorun Adı Soyadı: 

 

 

Tarih: 

 

 

Tarih: 

 

 

İmza: 

 

 

İmza: 

 

 

 

Bildirim ve Sorumluluk Reddi: 

Bu belge bir kılavuz niteliğindedir. Yalnızca cerrahi tedaviler ve COVID-19 riskleri açısından referans olması amacıyla 

hazırlanmış bir bilgilendirici nottur. Hukuki tavsiye değildir. Herhangi bir bakım standardı anlamına gelmez. Bu belge, 

devlet veya yerel makamların sizin veya tedaviniz için geçerli olabilecek her yasayı veya şartı dikkate almaz. 
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