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Bilgilendirilmiﬂ Onam ve Örnek Bir Çal›ﬂma
Informed Consent and a Sample Study
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Özet

Summary

Bilgilendirilmiﬂ onam, hekimin ya da di¤er t›bbi ekibin yeterli bilgi vermesi,
tedavi prosedürü içinde hastan›n bilgilendirilmiﬂ karar›n›n sa¤lanmas›na
yard›mc› olan bir hasta hakk›d›r. Bu yaz›da Ege Üniversitesi Hastanesi
Hastane Etik Kurulunun bilgilendirilmiﬂ onam hakk›nda örnek bir çal›ﬂmas›n›
sunaca¤›z. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008;54:39-40.
Anahtar Kelimeler: Bilgilendirilmiﬂ onam

Informed consent is a patient's right to be presented with sufficient
information, by either the physician or their representative, to allow the
patient to make an informed decision regarding whether or not to consent
to a treatment or procedure. In this letter, we’ll give a sample study from Ege
University Hospital, Hospital Ethics Committee. Turk J Phys Med Rehab
2008;54:39-40.
Key Words: : Informed consent

Dünya t›bb›nda 1950’lerden sonra yer bulmaya baﬂlam›ﬂ bilgilendirilmiﬂ r›za/onam [informed consent] ya da di¤er kullan›m
ifadesiyle ayd›nlat›lm›ﬂ onam terimi asl›nda çok daha geniﬂ
anlamlara karﬂ›l›k gelmektedir. Hastan›n özgür iradesi ve
otonomisini kullanarak kendi hastal›¤›na iliﬂkin yap›lacak teﬂhis
ve tedavi iﬂlemleri hakk›nda t›bbi ekibe izin vermesi için bir
onam’›n varl›¤›na ihtiyaç vard›r. Ancak bu onam sadece imzalanm›ﬂ bir kâ¤›t ya da formdan ibaret de¤ildir. Mutlak surette
hastan›n bu iﬂlemler hakk›nda olas›l›klar›n el verdi¤i ölçüde ve
hastan›n anlayabilece¤i bir terminoloji ile bilgilendirilmesi ve
onam’›n›n bundan sonra al›nmas› gerekmektedir (1).
Bilgilendirilmiﬂ onam, bugün için t›bb›n hasta merkezli
iletiﬂimlerinde olmazsa olmazlar aras›na çoktan girmiﬂtir bile.
Bu konunun etik ve hukuk boyutlar›n›n s›kça tart›ﬂ›lmas›
konunun gündemini uzun süre koruyaca¤›n› göstermektedir.
Bilgilendirilmiﬂ onam, hasta özerkli¤inin ve otonomisinin
gerekli koﬂulu gibi alg›lanmal›d›r.
Hasta için böylesine önemli bir koﬂulun gerçekleﬂtirilebilmesi için baz› önemli ölçütlerin varl›¤›na ihtiyaç vard›r. Bunlardan
en önemlisi hastan›n yeterlili¤idir. Yeterlilik, entellektüel anlamda ve biliﬂsel düzeyde de¤erlendirilmek durumundad›r.
Yeterlili¤in var oldu¤unu düﬂündü¤ümüz bir yerde ise hasta

otonomisi devreye girer. Otonominin oldu¤u yerde ise bask›
unsuru kendili¤inden d›ﬂlan›r ve gönüllülük esas› ön plana ç›kar.
Yani hasta d›ﬂ unsurlardan ba¤›ms›z olarak bilgilendirilmiﬂ onam
vermeye haz›r durumdad›r.
Tarihsel zemin içerisinde paternal (babac›l) t›p anlay›ﬂlar›n›n
hâkim oldu¤u dönemlerde dramatik olaylarla yüz yüze geliyoruz. Bu konu hakk›nda üç çarp›c› örnek sunmak mümkündür:
1932’de Tuskegee projesi kapsam›nda 399 frengili siyah erkek 40 y›l süre ile kas›tl› olarak tedavi edilmeyerek hastal›¤›n
seyrinin izlenmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Bu projede hastalar›n ço¤u
frengiden ölürken bir k›sm› da frengili çocuklar dünyaya getirmiﬂ ve hastal›k hakk›nda bilgilendirilmemelerinin çarp›c› sonuçlar›n› yaﬂamak zorunda kalm›ﬂlard›r (2,3).
Etik d›ﬂ› radyasyon deneyleri 1940-1970 y›llar› aras›nda 600
denek üzerinde uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu deneyler,
kimyasal ve biyolojik silah çal›ﬂmalar› ve zihin kontrolü deneylerinde oldu¤u gibi çocuklar ve habersiz siviller üzerinde uygulanm›ﬂt›r. Örne¤in, 1961 y›l›nda Harvard T›p Fakültesi,
Massachusetts General Hospital ve Boston T›p Fakültesi’nde
yap›lan araﬂt›rmalarda 70 mental retarde çocu¤a radyoaktif
iyot enjeksiyonu yap›lm›ﬂt›. Yine Johns Hopkins ve Minessota
Üniversiteleri’nde yap›lan çal›ﬂmalarda çocuklar›n yemeklerine
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radyoaktif iyot kat›lm›ﬂt›. Bu çal›ﬂmalar için ailelere imzalat›lan
onam formunda radyasyonun risklerinden bahsedilmiyordu.
Aksine bu formlarda, ‘deneyin amac›n›n çocuklar›n daha iyi
beslenmesini sa¤lamas›na yard›mc› olmak’ gibi bir ifadeye yer
veriliyordu (4).
Washington ve Oregon eyaletindeki mahkumlara testislerine
uygulanan radyasyon için ayl›k 5 dolar, her testis biyopsisi için
10 dolar ve deneyi tamamlamalar› halinde 100 dolar ödeme
yap›lmaktayd›. 1963 y›l›ndan 1971’e kadar süren bu deneylerde,
deneklerin testisleri maksimum dozun 6 kat› kadar radyasyona
maruz kalm›ﬂ ve sonunda vazektomi edilmiﬂlerdi (4).
Bu iki örnek bilgilendirilmiﬂ onam olgusunun henüz t›bb›n
içerisine yerleﬂmedi¤i dönemlere aittir.
Bugün için modern t›p anlay›ﬂ›n›n bak›ﬂ aç›s›na göre bilgilendirilmiﬂ onam’›n hedef kitlesinin ve kapsam›n›n daha geniﬂ
oldu¤una tan›k oluyoruz. Kapsam›n geniﬂli¤i bilgilendirilmiﬂ
onam’›n nas›l al›nabilece¤ine iliﬂkin tart›ﬂman›n ve ikilemin de
büyümesine neden olmaktad›r. Örne¤in çocuklarda t›bbi
giriﬂimler ya da araﬂt›rmalar için onam almada velayet ve
vesayet alt›nda olmalar› nedeniyle bir sorun yokmuﬂ gibi
gözükse de, konunun etik boyutlar› gere¤i çocu¤un bu durumda bilgilendirilmesi ve durumdan haberdar edilmesine iliﬂkin
tutumlar da göz ard› edilmemelidir.
Demansif geriatrik hastalarda ya da Alzheimer gibi özel
tablolarda onam durumu etik ve hukuki aç›dan ele al›nd›¤›nda,
hastal›¤›n tablosu gere¤i hastalar›n yararl›l›k ilkesinin devam›n›
sa¤lamak ad›na vesayet alt›nda olmalar› gerekti¤inden, uygulanacak t›bbi tedavi protokolleri için onam vermesi gibi bir
durum söz konusu de¤ildir.
Acil olgularda da etik ya da hukuki bir sorun yaﬂanmad›¤›n›
vurgulamakta yarar vard›r. Hastan›n sa¤l›¤›n› korumak ve
yaﬂam devaml›l›¤›n› temin etmek ad›na yap›lacak acil olgu
giriﬂimlerinde üstün amaç ilkesinin korunmas› için bilgilendirilmiﬂ onam t›bbi giriﬂimin önüne geçmemekte, t›bbi ekip hastadan bir onam alma gereksinimi duymamaktad›r.
Türkiye’de geleneksel t›p sistemimizde hastadan bilgilendirilmiﬂ onam alma ve bunu sa¤lama hakk›nda hekimlerimiz ve di¤er sa¤l›k personeli yeni bilgi sahibi olmaktad›r. Hasta Haklar›
Yönetmeli¤i’nin (1998/23420) ve Yeni Türk Ceza Kanunu’nun
(2005/5237) içeri¤i incelendi¤inde, bilgilendirilmiﬂ onam’a
iliﬂkin tav›r aç›k ve net gözükmektedir. O halde bütün sa¤l›k
kuruluﬂlar›n›n bu anlamda t›bbi hukuku kapsayan ihlallere
maruz kalmamas› ad›na gerekli önlemleri almalar› bir koﬂul halini alm›ﬂt›r. Belki de bu anlamda at›lacak en olumlu ad›m, özel ya
da kamu sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n kendi hizmet iç iﬂleyiﬂleri içinde
gözden geçirilmiﬂ ve düzenlenmiﬂ bilgilendirilmiﬂ onam formlar›n› rutin hizmet içine yerleﬂtirmeleridir. Bu anlamda Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi bünyesinde 1999 y›l›nda kurulmuﬂ
bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi Hastane Etik Kurulu’nun
[HEK] duyulan ihtiyaç nedeniyle yapm›ﬂ oldu¤u bir çal›ﬂma
sizlere ›ﬂ›k tutabilir. Kurulumuz 10.08.2006 tarih ve 147-1/288
numaral› karar› ile Ege Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki
klinik anabilim/bilim dallar› ya da merkezleri için haz›rlanm›ﬂ
örnek ﬂablonu fikir vermesi ve yol gösterici nitelikler taﬂ›mas›
anlam›yla sunuyoruz.
…………………………………………HASTANES‹
…………………………………………KL‹N‹⁄‹ / MERKEZ‹

BÖLÜM I: GENEL B‹LG‹LEND‹RME
Teﬂhis, tedavi ve bak›m›m›n t›bbi gereklere uygun olarak
yap›laca¤›, her alanda dikkat ve özen gösterme yükümlülü¤üne
uygun davran›laca¤›, özel hayat›ma sayg› gösterilece¤i, hastanede güvenli¤imin sa¤lanaca¤›; tedaviye baﬂlamama, durdurma ve kesme hakk›m›n bulundu¤u; sa¤l›k hizmetlerinden adil
olarak faydalanabilece¤im, ihtiyaç duydu¤um halde yap›lan
iﬂlem ve davran›ﬂlarla ilgili bilgi isteyebilece¤im, sa¤l›k kuruluﬂunu ve personelini olanaklar ölçüsünde seçebilecek ve
de¤iﬂtirebilece¤im, hakk›mda tutulan t›bbi kay›tlar› inceleyebilece¤im, varsa hatalar›n düzeltilmesini isteyebilece¤im, dini
vecibelerimi hastanenin olanaklar› ölçüsünde yerine getirebilece¤im, hastanenin iç iﬂleyiﬂ kurallar› çerçevesinde refakatçi
bulundurabilece¤im ve nihayet bir hak ihlali durumunda yasal
yollara gidebilece¤im taraf›ma anlat›ld›.
BÖLÜM II: ÖZEL B‹LG‹LEND‹RME
(Bu formu doldururken hastal›¤›n›z›n tedavisi ile ilgili olarak
yararlar›, riskleri veya yap›lan tedaviye alternatif di¤er tedavi
teknikleri hakk›nda doktorunuzdan ek bilgi alabilirsiniz).

...……………...Hastanesi ……………..…………………………………………….
Klini¤i/Merkezi’nde gerekli teﬂhis ve tedavi iﬂlemlerim için
yatm›ﬂ bulunuyorum.
Yap›lacak muayene ve t›bbi incelemeler ile ilgili yöntem
bana anlaﬂ›l›r bir dille aç›klanm›ﬂt›r. Hastanede kald›¤›m sürece
hastal›¤›m ile ilgili yap›lan gözlemler; vücudumdaki yaralanma
ve hastal›k bulgular›; bunlar›n tan› ve takibine yarayacak
incelemeler ve laboratuar tetkikleri için kan, idrar ve doku gibi
biyolojik örneklerin toplanmas›n› ve testlerinin yap›lmas›n›
onayl›yorum.
[Bu bölümde her Anabilim Dal› ya da Bilim Dal› taraf›ndan
teﬂhis ve tedavi için hastaya uygulanacak farkl› t›bbi uygulamalara ait bilgiler yer alacakt›r. ‹nvaziv teﬂhis ve tedavi yöntemleri hakk›nda bilgiler k›sa ve öz nitelikte olmal› ve hastan›n
anlayabilece¤i bir terminoloji kullan›larak aç›klamalar
yap›lmal›d›r].
‹lgili doktor hastal›¤›m›n tedavisine iliﬂkin olarak gerekli ve
yeterli bilgiyi taraf›ma verdi.
Yukar›daki bilgileri okudum, sorular›ma tatminkâr cevaplar
ald›m ve özgür irademle onayl›yorum.
[Aﬂa¤›daki kutunun içerisindeki boﬂ yer hasta veya kanuni
temsilcisi taraf›ndan kendi el yaz›s› ile “Özgür irademle kabul
ediyorum” ﬂeklinde doldurulacakt›r].
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
Hasta Ad›-Soyad› / Tarih / ‹mza
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HASTA B‹LG‹LEND‹R‹LM‹ﬁ OLUR FORMU
(Bu bilgilendirilmiﬂ olur formu 1 A¤ustos 1998 tarih ve
23420 say›l› Hasta Haklar› Yönetmeli¤ine dayanarak
haz›rlanm›ﬂt›r.)
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