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ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E                            PROTOKOL NO: 

A. İŞLEM 

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı. 

Karın içinin açılıp bakılması, çalışmayan barsak kısımlarının çıkarılması. Ameliyat yaklaşık olarak 3-4 saat 

sürebilir. İşlemden beklenen fayda çalışmayan barsak kısmının çıkarılmasıdır. İşlem danışman doktordan 

başka bir doktor tarafından yapılabilir. 

HASTALIK BİLGİSİ 

Çocuğunuz/yakınınızın doğuştan, barsaklarının son kısmında sinir hücreleri eksiktir-yoktur. Bunun 

sonucunda, sinir hücrelerinin olmadığı barsak kısmı normal çalışmamakta ve kasılıp kalarak barsak kanalını 

daraltmakta ve bu şekilde tıkanıklığına yol açmaktadır. Bu hastalığın tedavisi için ameliyat gereklidir ve bu 

tek tedavi seçeneğidir. İşlemin alternatifi yoktur. Ameliyat olmaması halinde zaman içerisinde barsakları 

tıkanıklık nedeni ile daha da genişleyecek, karnı ileri derecede şişecek, tehlikeli ishal atakları geçirebilecektir. 

Kendiliğinden yeterli büyük abdest yapamayacağından sürekli makaddan fitil veya lavman kullanılması 

gerekecek, bazı durumlarda bunlar da yetersiz kalabilecektir. Tıkanıklık ve sürekli karın şişliği nedenleri ile 

yeterince iyi beslenemeyecek ve gelişimi geri kalacaktır. İshal atakları esnasında kana mikrop karışması veya 

barsak delinmesi de beklenebilecek risklerdir. 

Çocuğunuzda ek olarak yeni doğduğu dönemde yukarıda bahsedilen hastalığa bağlı olarak gelişen ince barsak 

delinmesi ve sonrasında barsaklarda meydana gelen kanlanma bozukluğu – çürüme nedeni ile ince barsağının 

önemli bir kısmının çıkarılmasının gerekmesine bağlı olarak kısa barsak adı verilen bir durum da mevcuttur. 

Barsağı normalden kısa kalan çocuklar, ağızdan verilen yemekleri, besin maddelerini öğütemez, sindiremezler. 

Buna bağlı olarak uzun süreli ishal (amel) durumu ortaya çıkar, barsağın korunma-savunma gücü de 

azaldığından çok kolay mikrop kapabilirler. Yeterli besin alamadıkları ve barsaklarını sindirim için 

kullanamadıkları için zaman içerisinde karaciğer, ince ve kalın barsaklar, böbrekler ve diğer organlarda da 

hasarlar meydana gelebilir ve bu durum ölümle sonuçlanacak kadar ilerleyebilir. Bu durunun öncelikli 

tedavisi, çok yavaş olarak mideye besin verilmesi ve barsakların kullanılması, gelişimin mümkün olduğunca 

geri kalmaması için de damar yolundan özel besin serumlarının verilmesidir. Bu besin serumlarının da 

karaciğer ve diğer organlar üzerine bazı kötü etlileri mevcuttur. Karaciğerde siroza varacak kadar ağır hasarlar 

oluşabilmektedir. Bu tedavilerin yapılmaması durumunda çok kısa sürede besin yetersizliği nedeni ile 

vücudun birçok organı görev yapamaz hale gelir ve ölümle sonuçlanabilir. 

Çocuğunuzda sinir hücrelerinin eksik olduğu hastalıklı barsağın uzunluğu tam olarak belli değildir. Bunun 

belirlenmesi ancak ameliyat esnasında karın açıldıktan sonra barsaktan alınacak biyopsiler ile mümkün 

olacaktır ve ameliyat bu sonuca göre yapılacaktır. 

YAPILACAK İŞLEMLER 

Bu ameliyatta karın açılarak karın boşluğuna girilecek, barsaktan küçük parçalar (biyopsi) alınarak ameliyat 

esnasında incelenecek ve hasta barsak kısmının sınırları belirlenecektir. Sınırlar belirlendikten sonra bu 

sınırların ölçüsüne göre kalın barsağın son kısmının makattan itibaren belirli uzunlukta bir parçası yerinde 

bırakılarak bunun üzerindeki hasta barsak kısmı damarları bağlanarak çıkarılacaktır. Üst kısımdaki normal 

yapıdaki barsak daha sonra kalın basağın son kısmının arkasından makada doğru çekilip iki basak kısmı 

birbirine özel bir barsak dikme cihazı kullanılarak eklenecektir. Bu şekilde sağlam çalışan barsak anüse 

bağlanmış olacaktır. Bu ameliyat esnasında ekleme yapılan yer iyileşinceye kadar bu kısımdan büyük abdest 

(dışkı) geçmemesi için daha önce yapılmamış ise daha üst taraftan barsak karın duvarına açılacak ve bir süre 

dışkısını buradan bir torbaya yapacaktır. Daha sonra karın yarası kapatılarak ameliyat tamamlanacaktır. 

Ameliyat esnasında yapılan biyopsilerin sonucunda çok uzun bir barsak kısmında hastalık çıkması 

mümkündür. Bu tip bir durum ile karşılaşıldığında ameliyat esnasında duruma özel kararların verilmesi 

gerekebilmektedir. Yine bu tip durumlarda çok uzun barsak kısımlarının çıkarılması da gerekebilir. Bu 

ameliyat esnasında ana atardamar, ana toplardamar, böbrekten gelen idrar tüpleri, mesane, ince barsaklara, 

üreme organlarının damarlarına yakın çalışılmaktadır. 

Hastalık tüm kalın barsağı tutmuş ise, bu durumda kalın barsağın başlangıç kısmı, şu anda çocuğun karnına 

bağlı olan ince barsağa yama şeklide eklenerek, inci barsak yukarıda anlatılan şekilde kalın barsağın son 
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kısmının arkasından makada doğru çekilerek ekleme yapılacaktır. Bu şekilde barsağa yama şeklinde eklenen 

kalın barsak parçasının, dışkının sıvı kısmını emerek ağır ishal gelişmesine engel olması amaçlanmaktadır. 

B. ANESTEZİ 

Operasyon öncesi anestezi doktorları tarafından anestezinin risk ve komplikasyonları için ayrı bir form 

okutulup imzalamanız istenecektir. Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde hem operasyonu gerçekleştirecek 

doktorunuza hem de anestezi hekiminize istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. 

C. İŞLEMİN RİSKLERİ 

AMELİYAT VE TEDAVİNİN RİSKLERİ 

Genel riskler şunlardır: 

1. Ameliyat sonrası akciğerlerde küçük sahalarda çökmeler, akciğer enfeksiyonu gelişmesi ve bu nedenle 

antibiyotik kullanılması gerekebilir. 

2. Anestezi sonrası solunum sıkıntısı gelişebilir ve bu nedenle yoğun bakım tedavisi gerekebilir. 

3. Enfeksiyon gelişebilir. 

4. Ölüm riski mevcuttur. 

Bu ameliyata özel riskler ise şu şekildedir: 

1. Ameliyat esnasında yapılan biyopsi işleminin özelliği nedeni ile hastalıklı kısmın belirlenmesinde 

hata olabilir. 

2. Barsakların birbirine özel cihaz veya dikiş kullanılarak eklendiği yerlerden iyileşme sorunu nedeni 

ile karın içerisine basak sıvıları akabilir, bu da karın içerisinde ciddi enfeksiyon veya abse 

gelişimine neden olabilir. Bu olasılık %10-15 civarınadır. 

3. Barsağa ekleme yapılan yerden barsağın içerisine kanama olabilir ve bu nedenle tekrar ameliyat 

edilmesi gerekebilir. Bu düşük bir ihtimaldir. 

4. Barsağa ekleme yapılan yerde dikiş konulan kenarların karşılıklı yapışması sonucu barsakta 

tıkanıklık oluşabilir. Bu da nadir bir durumdur. 

5. Barsak ameliyat sonrası tam olarak çalışmaya başlamayabilir. Bu durumda karında şişme, karın 

ağrısı ve kusma meydana gelebilir. 

6. İdrar yolu enfeksiyonu gelişebilir ve bu nedenle antibiyotik tedavisi gerekli olabilir. 

7. Eğer yapılırsa barsağın dışarı bağlanması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir; 

 Barsağın kanlanması bozulabilir, bu durum barsağa zarar vererek tekar ameliyat yapılmasına 

neden olabilir. 

 Barsağın ucundan karın içerisindeki barsak kısımları kayarak dışarı doğru dönebilir. Bu 

nedenle hastaneye yatırılması ve yerine itilmesi gerekir. Yerine bu şekilde itilemez ise çok 

nadiren ameliyat olması da gerekebilir. 

 Barsak ucunun çevresindeki ciltte dışkının tahriş etmesi sonucu kızarıklık ve yara oluşabilir. 

Bu durum genellikle ilaç tedavisi ve özel torbaların uygulanması ile kontrol altına alınabilir. 

8. Böbrekten mesaneye inen idrar tüpleri veya mesanede yaralanma meydana gelebilir. Bu nedenle 

daha sonra tekrar ameliyat gerekebilir. 

9. İdrar sondası alındıktan sonra, bir süre mesanenin çalışmasında ve idrar yapmakta sorun olabilir. 

Çok nadir olarak bu sorun uzun süre devam edebilir. 

10. Ameliyat sonrası uzun süre iç çamaşırına dışkı kaçırma durumu olabilir. Bu durum çoğunlukla 6-7 

yaş civarında kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. 

11. Bu hastaların barsak yapısının özellikleri nedeni ile ameliyattan sonra zaman zaman ağır ve 

tehlikeli ishal atakları ve buna bağlı ağır enfeksiyon tablosu gelişebilir. Bu durumda lavmanlar ve 

antibiyotik tedavisi için hastaneye yatması, çok nadir olarak da ameliyat olması gerekebilir. 

12. Ameliyata bağlı ölüm riski çok yüksek değildir, ama mevcuttur. 

13. Ameliyat sonrası karın içerisinde yapılan işlemlere bağlı hayatı tehdit edici kanama ve bu nedenle 

acil ameliyat olması gerekebilir. 

14. Kalın barsakta darlık veya başka nedenle tıkanıklık meydana gelmesi ve bu nedenle yeniden 

ameliyat olması. 

15. Karın içerisinde barsak tıkanıklığına yol açan yapışıklıkların, bantların gelişmesi ve bu nedenle 

yeniden ameliyat olması. 

16. Ameliyat yarasında kan birikimi, iltihap gelişimi, yaranın iyileşmemesine bağlı olarak değişik 

derecelerde açılması. Bu durumda yeniden acil ameliyat nadiren gerekli olabilir. 
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17. Yara yerinde daha sonra fıtık oluşumu ve bu nedenle ameliyat olması gerekebilir. 

18. Antibiyotik kullanılması. 

19. Kan verilmesi. 

20. Acil olarak yeniden ameliyat edilmesi. 

Bu operasyonun bazı risk ve komplikasyonları vardır. Burada anlamadığınız bir nokta olduğu takdirde 

doktorunuza soru sorabilirsiniz. İşlem sırasında oluşabilecek komplikasyon ve riskler: 

a)Batın içinde ağır kanama: sıvı replasmanı ve ileri cerrahi müdahaleyi gerektirebilir.  

b)Barsakta oluşabilecek bazı hasarlar barsak sıvısının sızıntısına neden olup ileri cerrahi müdahale 

gerektirebilir.  

c)Ameliyattan sonra barsak hareketleri normale geç dönebilir. Buna bağlı karnın şişmesi ile birlikte 

bağırsaklarda sıvı birikimine ve kusmaya neden olup ileri tedaviyi gerektirebilir.  

d)Batın içinde apse gibi enfeksiyonlar; cerrahi boşaltım gerektirebilir.  

e)Geri dönüşümsüz hasara bağlı olarak barsağın bir parçası kesilip çıkarılabilir. Eğer çocuğun genel durumu buna 

müsait değilse gangrene barsaklar yerinde bırakılıp sadece batın içine dren bırakılabilir. Gerekirse barsaklar bir 

veya birkaç yerden karın cildine açılabilir. 

f)Bazı çocuklarda yaranın iyileşmesi normal olmayabilir. Yara kalınlaşıp kızarabilir ve yara yeri ağrılı olabilir. 

g)Yara yerindeki zayıflık nedeniyle fıtık meydana gelebilir ve ileri cerrahi müdahale gerektirebilir.  

h)Adhezyonlar (hasarlı dokuda şeritler) oluşabilir ve bağırsakta engele neden olabilir. Bu durum kısa veya uzun 

dönemde komplikasyonlara neden olabilir ve ileri cerrahi müdahale gerektirebilir. 

ı)Çalışmayan barsak segmentleri çıkarılabilir.Çalışmayan barsak segmentleri çıkarıldıktan sonra kalan barsak 

segmentleri uç uca birleştirilir.Birleştirilen barsak yerlerinden sızıntı meydana gelebilir. 

j)Birleştirilen barsak yerlerinde sızıntı varsa barsağın cilde ağızlaştırılması gerekebilir. 

k)Kronik kabızlık,barsak enfeksiyonu,kaka kaçırma meydana gelebilir. 

l)Nadiren;seksüel problemler meydana gelebilir.  

D.BELİRGİN RİSKLER VE UYGUN TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

Doktor, çocuğuma özel belirgin riskleri ve problemleri ve eğer komplikasyon meydana gelirse ortaya çıkabilecek 

sonuçları açıkladı. Doktor, ayrıca uygun tedavi seçeneklerini ve işlemin gerçekleşmemesi halinde oluşabilecek 

riskleri de açıkladı. 

*olgunun barsakları normal görünümde olabilir. Böyle olduğu takdirde bebeğinizde böbrek yetmezliği 

bulunduğundan diyaliz için gerekli olabileceğinden batın içine diyaliz kateteri yerleştirilecektir. Kateter gerek 

kalmadığında çekilecektir. 

(Bu boşluk doktorunuz için bırakılmıştır. Gerekliyse özel tıbbi durumları belirtmek için kullanılır. 

E. AİLE ONAYI 

Doğruluğunu kabul ederim ki; 

Doktor, çocuğumun tıbbi durumunu ve yapılması planlanan işlemi açıkladı. İşlemin risklerini, çocuğuma özel 

riskleri ve olası sonuçlarını biliyorum. 

Doktor, diğer uygun tedavi seçeneklerini ve bunlarla bağlantılı riskleri açıkladı. Doktor, çocuğumun 

hastalığının gidişatını ve işlemi yaptırmamamın getireceği riskleri açıkladı. 

Sorular sorma ve çocuğumun durumu, işlem, işlemin riskleri ve tedavi seçenekleri hakkında doktorla 

kaygılarımı konuşma olanağım oldu. Sorularım ve kaygılarım tartışıldı ve bu tartışma tatmin edici oldu. 

İşlemin, kan transfüzyonu içerebileceğini biliyorum. 

Danışman cerrahtan başka bir doktorun işlemi yürütebileceğini biliyorum. Bu doktorun, konu hakkında daha 

ileri eğitim almış olan bir kişi olduğunu biliyorum. 
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Doktor, işlem sırasında aniden hayatı tehdit edici olaylar meydana gelirse uygun olarak tedavi edileceğini 

bana açıkladı. 

Çocuğumun ameliyatı sırasında fotoğraf veya video kaydının yapılabileceğini biliyorum. Bunlar daha sonra 

sağlık çalışanlarının eğitimi için kullanılabilir (Hiçbir fotoğraf veya videoda çocuğunuz teşhir 

edilmeyecektir). 

İşlemin, çocuğumun durumunu düzelteceğine dair bir garanti verilmediğini ve bu işlemin çocuğumun 

durumunu kötü hale getirebileceğini biliyorum. 

Yukarıdaki ifadelere dayanarak, 

ÇOCUĞUMA CERRAHİ GİRİŞİMİN YAPILMASINI   KABUL       EDİYORUM.  

Ebeveynin adı soyadı;                         Hastanın onamı (mümkünse) 

Yakınlığı:                                          Adı soyadı: 

Tarih/saat:                                          Tarih/saat:                                 

 İmza:                                                 İmza: 

Çocuğun ebeveynlerinin bulunmadığı durumda,yasal velisi konumundaki akrabasının ya da resmi 

görevlinin onamı yeterlidir. 

F.DOKTORUN İFADESİ 

Aileye açıkladıklarım; 

—Çocuğun durumu 

—Tedaviye ihtiyaçları 

—İşlem ve riskleri 

—Uygun tedavi seçenekleri ve onların riskleri 

—Bu riskler meydana gelirse oluşabilecek muhtemel sonuçlar 

—Bu hastaya özel belirgin riskler ve problemlerdir. 

Aileye; 

—Yukarıdaki konular hakkında herhangi bir soru sormaları için  

—Kaygılarını tartışmaları için fırsat verdim. 

—Bu sorulara mümkün olduğu kadar bütünüyle cevap verdim. 

Ebeveynlerin yukarıdaki bilgileri anladığı kanaatine sahibim. 

Doktorun Adı-Soyadı  

Unvan 

İmza 

Tarih/saat:

 

 

 


