
                                                                                          

   COVID-19 HASTALIĞI KORUNMA VE TEDAVİSİ AMACIYLA  

İYİLEŞMİŞ COVID-19 HASTASI PLAZMA İNFÜZYONU  

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

Genel Bilgi: 

Siz/çocuğunuz/aile bireyiniz COVID-19 (2019 Yeni Coronavirüs Hastalığı) tanısı almış 
bulunmaktasınız. Hastalığın ana kaynağı, COVID hastalığı olan (şikayeti olsun olmasın 
bulaştırıcı olabilirler) kişilerdir. SARS-CoV2 virusu, solunum damlacıkları yoluyla bulaşır; 
öksürme, hapşırma ve yüksek sesle yakın mesafeden konuşma sırasında taşınabilirler. Hasta 
kişi ile yakın temas (el tokalaşma gibi) veya hasta kişinin sekresyonlarının (öksürükle atılan 
damlacıklar gibi) yüzeylerden diğer kişilerin ellerine geçmesi ile de bulaşabilir. Kan yolu ile 
virüs bulaşı şu ana kadar tanımlanmamıştır. Hastalığın bulguları hafif derecede gribal 
enfeksiyon bulgularından ağır derecede solunum yetmezliğine dek uzanan bir yelpazededir. 
Temel bulgular ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, halsizlik ve solunum sıkıntısıdır. 
Hastalığın destek tedavisi dışında kesin tedavisi bulunmadığı bilinmektedir. COVID-19 
hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş hastaların kanları virüs ile savaşabilecek maddeler içermektedir. 
Bu kişilerin kanlarının halen hasta olan kişilerin tedavisinde etkili olabileceği 
düşünülmektedir.  

Sizden beklentimiz nedir? 

Sizden kendiniz ve/veya çocuğunuz/aile bireyiniz için iyileşmiş bir kişinin plazması ile 
yapılacak tedaviyeizin vermenizi bekliyoruz. COVID-19 hastalığını yenmiş kişilerin kanları 
hastalığı tedavi etmeyi sağlayacak maddeler içerdiğindenhastaların tedavisine katkıda 
bulunabilir. Bu tedavi yönteminin kesin olarak etkili olup olmayacağı bilinmemektedir, ancak 
muhtemel yan etkilerin, kan transfüzyonu (kan verilmesi) düzeyinde olacağı tahmin 
edilmektedir. Halen COVID-19 için kesin bir tedavi olmadığından yarar-zarar açısından 
değerlendirildiğinde bu tedaviye bir şans vermenizi önermek durumundayız. 

Plazma tedavisi almanız durumunda sizi neler bekliyor? 

Siz/çocuğunuz/aile bireyinize, COVID-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş bir kişiden alınan kanın 
sıvı kısmı olan plazma verilecektir. Steril bir iğne ile yaklaşık 1 saat içerisinde200-300 ml 
plazma damarınızdan verilecektir. Tedavi sonrası hastalığınızın klinik seyri ve laboratuvar 
testlerinizin sonuçlarına göre COVID-19 hastalığı geçirmiş farklı kişilerden yeniden plazma 
alınarak tekrar edilebilir. Genellikle bu tedavinin bir kez yapılmasının yeterli olduğu 
bildirilmiştir. Bu tedavi, farklı virüs hastalıkları ve COVID-19 için başka ülkelerde denenmiş 
ama deneme sayıları sonuçların değerlendirilmesinde yeterli olmamıştır. Tedaviyi kabul 
ederseniz; tedavinin etkilerini izlemek için sizinle ve tedavinizin sonuçları ile ilgili mümkün 
olduğunca fazla bilgi sahibi olacağız ve sonuçları izleyip paylaşmaya çalışacağız. 

Tedaviye onay verdikten sonra vazgeçebilir miyim? 

Evet.Fikrinizi değiştirdiğiniz takdirde vazgeçebilir, doktorunuza bildirerek tedavinizi 
durdurabilirsiniz. Bu tedaviden vazgeçmeniz sizin uygulanan tedavinizi değiştirmez ve 
kararınız plazma verilmesi haricindeki tedavinizi etkilemez.  

Plazma tedavisinden elde edeceğiniz yarar nedir? 

COVID-19 için plazma tedavisinin etkinliği hakkında net bilgimiz olmadığından bu 
uygulamanın sizi kesin olarak tedavi edeceğini söylememiz mümkün değil. Ancak daha önce 
karşılaşılan salgın hastalıklara dayanan bilgilerimize göre hastalığı tedavi etmede etkili 
olabileceğini düşünmekteyiz. 



Plazma tedavisi ile karşılaşabileceğiniz riskler nelerdir? 

Plazma,pek çok hastalıkta farklı amaçlarla kullanılmaktadır ve genel olarak güvenlidir. Bu 
tedavi ile COVID-19 enfeksiyonbulaşı riski olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Plazma 
iyileşmiş kişilerden alındığından, diğer kan bağışları ve COVID-19 için gerekli güvenlik testleri 
yapıldığından, ek olarak COVID-19 ve farklı hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındıran 
(inaktivasyon) ön işlemlerden geçirildiğinden tedavi riskinin oldukça düşük olacağını tahmin 
etmekteyiz. Diğer taraftan kan nakli (transfüzyon) işleminin her zamanriskli bir uygulama 
olduğu, %100 güvenli kanın bulunmadığını biliyoruz. Kan nakli ile ilgili riskleri tüm dünya ile eş 
standartlarda olacak şekilde en düşükte tutmaya çalışıyoruz.  

Başka tedavi seçenekleri var mıdır? 

Bu tedaviyi almak veya almamak sizin kararınızdır. Kararınız şu anda almakta olduğunuz 
mevcut tedavinizi etkilemeyecektir. Bu tedaviye onay verseniz de vermeseniz de iyileşmeniz 
için elimizden geleni yapacağız. Ancak plazma tedavisine onay vermeniz durumunda, bu 
tedavinin faydalı olup olmadığını öğrenmemize ve diğer hastalara da faydalı olmamıza yardım 
edeceksiniz. 

Kişisel verilerimin gizliliği korunacak mı? 

Tıbbi kayıtlarınız sizi tedavi eden doktor, hemşire ve sağlık personelinin erişimine açık 
olacaktır. Tedaviyi kabul etmeniz durumunda; sizin sağlık durumunuz ve tedaviye cevabınızla 
ilgili veriler kayıt altına alınacak ve tedavinin etkinliğini anlamamıza yardımcı olacaktır. 
Verilerin bilimsel amaçla kullanımı sırasında kimlik bilgileriniz yalnızca hastane kayıtlarında 
yer alacak, isimler gizli tutulacaktır.   

Tedavi konusunda kiminle görüşebilirim? 

Plazma tedavisi ile ilgili sorularınız olması durumunda doktorunuzla konuşabilirsiniz. İmzanız 
plazma tedavisine verdiğiniz onay anlamına gelmektedir. 

COVID-19 plazma tedavisi, olası yarar ve riskleri konusunda bilgilendirildim, tüm formu 
okudum, anladım ve sorularım doktorum tarafından cevaplandırıldı.  

 

Plazma tedavisini kabul ediyorum  

Hastaveya vasi/veli Adı Soyadı* İmzası Tarih 
 
 

  

Doktor Adı Soyadı İmzası Tarih 
 
 

  

Şahit Adı Soyadı İmzası Tarih 
 
 

  

 

* Hasta bilgilendirilmiş onam formunu onaylayacak klinik durumda değilse (entübe, bilinci 
kapalı vs), hastanın yasal vasisinden, çocuk ise velisinden onam alınabilir. 


