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• Kök hücre bağışı hakkında yeterince bilgilendirildim. 
• Yazılı bilgileri (“Donörlük ve kök hücre nakli hakkında bilgi”) dikkatlice okudum ve anladım. 
• G-CSF’nin ve kök hücre toplamak için yapılan işlemlerin muhtemel yan etkileri hakkında 

bilgilendirildim. 
• Sağlığımla ilgili bilgileri doktoruma eksiksiz bir şekilde verdim. 
• Bana, anlamadığım şeyler hakkında soru sorma imkânı verildi. Sorduğum sorularıma aldığım 

yanıtlar beni tatmin etti. 
• Kök hücre donörü olarak kabul edilebilmek için AIDS testi de dâhil olmak üzere kan testi 

yapılacağından ve test sonuçlarında bir anormallik saptanması halinde tarafımın bu konuda 
bilgilendirileceğinden haberdarım. 

•  Kan değerlerimin normal olmaması veya kardeşimin kan hücrelerinde olası bir kalıtsal 
anormallik bulunması halinde tarafıma kemik iliği araştırması yapılmasının gerekli olduğunun 
bilincindeyim. 

• Testlerin anormal çıkması halinde donörlük için uygun olamayacağımı ve bu konu hakkında 
bilgilendirileceğimi biliyorum. 

• Muayene sonuçlarımın, kardeşimin hekiminin de katıldığı bir ekip toplantısında 
görüşüleceğinden (kök hücre nakli görüşmesi) haberdarım. 

• Bana G-CSF uygulanması ve kandan kök hücre verme hakkında iyice düşündüm. 
• G-CSF uygulamasından sonra kandaki kök hücrelerin yetersiz olması halinde alternatif 

olanakların benimle konuşulabileceğini biliyorum  (anestezi altında kemik iliği alınması gibi). 
• Kolumdaki kan damarlarının yeterince erişilebilir olmaması halinde kök hücre elde etmek için 

kasığımdan damar yolu açılacağından haberdarım. 
• İznimi, herhangi bir neden sunmak zorunda olmaksızın istediğim zaman geri çekme hakkım 

mevcut. Prosedürler sırasında iznimi geç bir zamanda iptal etmem halinde hastaya zarar vermiş 
olacağımın da farkındayım. 

• Kardeşime yapılacak başarılı bir nakil için benden daha sonra tekrar kan hücresi bağışında 
bulunmamın istenebileceği ihtimali tarafıma anlatıldı. Bu genellikle G-CSF (donör lenfosit 
infüzyonu) yoluyla stimülasyon olmadan yapılan üretimle yapılır. 

• Muayene ile kök hücre verme dönemi arasında sağlığımda meydana gelen öngörülmeyen 
değişiklikleri, büyük önem arz etmesini göz önünde bulundurarak muayene eden hekime ve 
kök hücre koordinatörüne bildireceğimi beyan ederim. 

• Bağışla ilgili verilerimin bir Avrupa veri tabanına kaydedilmesini kabul ediyorum. Bu veriler 
anonim hale getirilerek kaydedilen verilerdir (yani, benim şahsî bilgilerimle bağlantı 
kurulamayacak şekilde). 

• Hasta bilgilendirmede de açıklandığı gibi (kök) hücrelerimin Sanquin kök hücre nakli için 
laboratuvarda işlenmesi ve saklanması şartlarını kabul ediyorum.  

• Nakil için ihtiyaç duyulmayan fazlalık kök hücrelerin, tıp etiği komitesi tarafından önceden 
değerlendirilmiş bilimsel araştırmalar için dondurulmasına ve/veya kullanılmasına izin 
veriyorum.        EVET / HAYIR 
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Locatie: Academisch Medisch Centrum 
 
 
 
 
 



Hastanın adı:       İmza: 

Tarih: 

Aşağıda imzası bulunan Amsterdam Tıp Fakültesinde görevli doktor, yukarıda belirtilen kişinin, G-CSF 
uygulanması ve kan yoluyla kök hücre verme hakkında hem sözlü hem de yazılı olarak bilgilendirildiğini 
beyan ve taahhüt eder. 

Doktorun adı: Görevi: 

Tarih: Doktorun imzası 
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