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Sağlık tesısımızın ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KIfV hariç birim ve toplam fiyatının 26/03/2018 tarih ve saat
16 :OO'e kadar 0472 2ı5 1422 numaralı belgegeçere veya satina/ma004@gmail.com
adresine bildirmenizi rica ederim.
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Teklife Davet

Sıra No Malzemenin Adı

1
ENJEKSiYON UYGULAMAUARI ONAM FORMU) ARKALI
ÖNLÜ TEK SAYFA)

ADET 250.000

Toplam
Fiyat

Birimi Miktar Birim
Fiyat

TOPLAM

Fİrma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR
I-Tek liflerirı en geç son teklif verme/tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
ı-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDVlhariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen tekliller değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler ı80 gün içerisinde yapılacaktır.
S-Fiili olarak kullanılacak malzeme ~meliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliy~tan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosyaları apatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.go.tr/adresli Ağrı Valiliği ihale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi has anemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya ver Iirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlarında fırm ların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Fırat Mah. A. Melik ÖZMEN Cad. Ted i Ş Yanı AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: ( 472) 2153422 e-posta:satinalma004@gmail.com
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ENJE (SİYON UYGULAMALARI BİLGİLENDİRİLMİş RıZA FORMU

KOD: HD.RB.23/01 Y.TARİHİ: 7.03.2018 i REV. TARİHİ:oO i REV.NO:OO i SAYFA NO:2/1

1. iŞLEM KiM TARAFıNDA ~ YAPILACAK: Enjeksiyon uygulama yetkisi bulunan görevli sağlık
personeli(hemşire, ebe, a t, sağlık memuru gibi) tarafından uygulanır.
iŞLEMDEN BEKLENEN FA iDALAR: Hastalığı iyileştirmede ağızdan alınan ilaçla ra göre daha hızlı
etki gösterir.
iŞLEMiN UYGULANMAIV ASI DURUMUNDA KARŞıLAŞıLABiLECEK SONUÇLAR: Uygulamanın
yapılmaması durumunda ıastalığın iyileşme sürecinde gecikme olabilir.
iŞLEMiNiN ALTERNATiFi Ağız yoluyla ilaç kullanımı, hastalığa göre cilt üzerinden yapılan
tedaviler.

- Ağızdan, şurup, hap, i iğneme tableti, gargara, pastll, vb.
-Makattan, merhem, fi il,lavman, vb.
-Solunum yolundan; G 3Z buhar aerosol inhalatör vb.
-Ciltten: Jel merhem p udra transdermal flaster vb.
-Vajinal yoldan
-Göz - kulak -burun dmıası / spreyi

iŞLEMiN KOMPLiKASYON VE RisKLERi: Damardan ve kas içi enjeksiyon (iğne) uygulaması
sırasında, işlemin tüm basamaklarının doğru yapılmasına rağmen aşağıdaki yan etkileri
görülebilir. Bunun en b rvük sebebi, kişinin anatomik (yapısal) ve bünyesel farklılıklarıdır. Bu
nedenle sindirim sisten i bozukluğu gibi bir neden olmadığı sürece enjeksiyon uygulaması
önerilmemektedir.

5.1. Enjeksiyon Yöntemi ifle ilaç Vermenin riskleri ve komplikasyonları
-İltihap
-Ağrı
-Doku hasar (Abse, hematom, yağ nekrozu)
-Alerjik reaksiyonlar, ok
-Bayılma, kalbin durrr ası,nefes almada güçlük ve solunumun durması

5.2. Kas içi Enjeksiyonur riskleri ve komplikasyonları
-Kemik yaralanmaları kemik iltihabı
-ilacın siyatik veya di~er bir sinire gelmesi
-Siyatik sinir yaralannı ası genellikle enjeksiyondan hemen sonra ortaya çıkar.
-Çoğunlukta ağrısızdıt, ama aşırı ağrıda görülebilir. Bacakta uyuşma, güç kaybı, felç gibi değişen

derecelerde sonuçları yardır.
5.3. Damardan Enjeksiyrnun riskleri ve komplikasyonları

-Komşu sinire zarar vrrme
-Damar içi pıhtılaşm~
-Bayılma (tansiyon d~şmeSi ve diğer sebeplerle)
-Hava embolisiidam ra hava girmesi - ölümcüldür.)
-Dolaşım yükselmesi (boyun damarları şişer, tansiyon yükselmesi)

iŞLEMiN TAHMiNi SÜR· si: Yaklaşık 1-5 dk sürebilir. işlem süresi tahmini olarak enjeksiyonun
yöntemine göre değişik ik göstermektedir. Kas içi enjeksiyonlar 1-2 dk sürmektedir. Damar içi
enjeksiyonların süresi d ktor orderine göre ayarlanmaktadır.
KULLANILACAK iLAçLA IN ÖNEMLi ÖZELLiKLERi: Uygulanacak ilaçların prospektüsünde ki bilgiler
geçerlidir.
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ENJEl SİYON UYGULAMALARI BİLGİLENDİRİLMİş RıZA FORMU
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KOD:HD.RB.23/01 Y.TARİHİ: 017.03.2018 i REV. TARİHİ:OO i REV.NO:OO i SAYF A NO:2/1

8. HASTANıN SAGlIGI içiN K~iTiK OLAN YAŞAM TARZı ÖNERiLERi: Enjeksiyon bölgesi temiz
i

tutulmalıdır. Enjeksiyon bölgesi ovalanmamalıdır, sadece bastırılabilinir. Tüm bunların yanında
sağlık personeli tarafından! size iletilen yaşam tarzı önerilerine dikkat ediniz.

9. GEREKTiGiNDE AYNI KON~DA TıBBi YARDıMA NASIL ULAŞABiLECEGi: Gerekli durumlarda aynı
konuda hastanemize veyaı_~aşkabir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz.

Ilaç Allerjisi : .

Hür irademle tedavi ve giri imlerden kaynaklanılabilecek olumsuzluklardan hastaneyi, doktorumu
ve sağlık ekibini sorumlu tutm yacağımı beyan ederim.

Bu işlemlere ek olarak baş a müdahaleler gerektirebilecek her türlü hastalıklar ya da ani durumlar
olabileceğini anlıyorum. Doktrruma ve sağlık ekibine kendi mesleki karar verme yetkilerine uygun
olarak buna ek veya gerekli müdahaleleri yapmaları için gereken izni ayrıca veriyorum. 2(iki)
nüshadan oluşan bu formu ay ıntılı olarak okudum, anladım, hür irademle kabul ettim ve imzaladım.

ı. Lütfen el yazmızla "2 sayfadan oluşan bu onamı okudum, anladım ve kabul ediyorum" yazmız ve
imzalaymız. ,

Hastanın/Veli/Vasi/Yakınıhın(yakınhk derecesi) adı, soyadı ve imzası:

NOT: Hastanın onam vererr eyecek durumda olması halinde, ona m alınan kişinin kimlik bilgileri ve
imzası alınır. Hastanın Velis nin (Ebeveynin) ikisinin de imzalaması gereklidir. Eğer velilerden yalnız
birinin imzası varsa, imzalayan çocuğun bakımını kendi başına üstlendiğini veya diğer velinin izninin
bulunduğunu kanıtlamalıdır. Yazılı olarak kaldırılma talebim olmadıkça mükerrer yapılan aynı işlemler
için (örneğin diyalize girme, kan transfüzyonu, belden sıvı alma, kemoterapi, radyoterapi, yatış
süresinde bir seri aynı şekilde tıbbi veya cerrahi tedavinin uygulanacağı diğer hallerde v.b.) bu onam
geçerli olacaktır.

Hasta ile Direkt iletişimin K i rulamadığı Durumda iletişimi Sağlayan Kişinin (Örneğin Tercüman):
Adı,soyadı,
imzası: .

Ben "Rıza Belgesilinin içindJki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim
en iyi şekilde aktardım.

Rızanın alındığı Tarih/Saat:
llacı Order Eden Doktor:
Kaşe/imza:

ilacı Uygulayan Hemşirenin;
Ad-Soyad-imza:


