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ADI SOYADI: 

CİNSİYETİ: K      E      PROTOKOL NO: 

YAPILMASI PLANLANAN GİRİŞİM (LER)  

           Geçirilmiş ameliyatlar nedeniyle, ince bağırsakların ve/veya kalın bağırsakların bir ya da birkaç kesiminin  

birbirine yapışmış olduğu ve bunun da bağırsak tıkanıklığına yol açmış olduğu düşünülmektedir. Gerekli takip  ve  

tedavi  uygulanmasına  rağmen  bağırsak  geçişi  açılmamıştır.  Bu  durumda  karnın  açılması,  sorunun saptanarak  

giderilmeye  çalışılması  gerekmektedir.  Saptanan  sorunun  türüne  göre  basitçe  yapışıklıkları ayrılabilir,  ince ve 

kalın bağırsağın  bir  ya  da  birkaç  kesimi  alınmak  (rezeke  edilmek)  zorunda  kalınabilir.  Bu işlem  sonrası  bağırsak   

uçları  birleştirilebileceği  gibi  (anastomoz),  karın  duvarı  dışına  alınarak  torbaya bağlanması da (kolostomi, ileostoi, 

jejunostomi) gerekebilir. İşlemden beklenen fayda barsak tıkanıklığının giderilmesidir. 

 

OLASI KOMPLİKASYON (LAR)  

           Her  ameliyatta  olduğu  gibi  genel  anestezinin  komplikasyonları  olabilir.  Ameliyat  sırasında  hastaya  

narkoz  verilecek  ve  soluk  borusuna  bir  tüp  yerleştirilerek  solunumu  oradan  sağlanacaktır.  Bu  işlem  sonrası 

tüpün çıkarılması gecikebilir ya da mümkün olmayabilir. Bu durumda hasta yoğun bakımda tedavi edilir. Yine 

anesteziye bağlı komplikasyonlar sonucu 1000 de 1’den daha düşük oranlarda ölüm riski söz konusu olabilir. Anestezi  

ve  anestezi  ekibince  uygulanacak  ek  işlemler  (santral  kateter  uygulaması,  arter  ponksiyonu  vb) hakkındaki 

sorumluluk anestezi ekibine aittir.  

           Gereken  tüm  önlemlerin  alınmasına  rağmen  ameliyatta  ya  da  ameliyat  sonrasında  damarlarda  kan  

pıhtılaşması sonucu akciğer embolisi görülebilir. Bu çok ciddi bir durum olup ölüm riski mevcuttur. Ameliyat  sonrası  

içeriye  ya  da  dışarıya  kanama  olabilir.  Buna  bağlı  olarak  hastaya  kan  ve  kan  ürünleri  verilmesi  gerekebilir.  

Bunların  da  kendilerine  has  komplikasyon  ve  ölüm  riskleri  mevcuttur.  Ameliyat  sonrası  karın  içinde, akciğerler 

ve solunum yollarında,  idrar yollarında, yarada  iltihaplar gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda  tekrar ameliyat ya da 

küçük cerrahi müdahaleler gerektirebilirler.  

           Ameliyatta  karın  içindeki  organlar  önceki  girişimlere  bağlı  olarak  birbirlerine  yapışmış  olarak  

bulunabilirler.  Bu  durumda  organlar  birbirlerinden  ayrılırken  bazı  bölgelerde  yaralanmalar  olabilir  ve  bu  durum  

ek  girişimler  (organların  bir  bölümü  ya  da  tamamının  alınması  gibi)  gerekebilir.  Böyle  bir  durumda birbirine  

ağızlaştırılan  ya  da  yaralanan  bağırsak  bölümleri  arasındaki  bağlantı  kendiliğinden  açılabilir  ve peritonit  ve/veya  

fistüllere  yol  açabilir.  Bu  durum  hayati  tehlike  yaratabilir,  tekrar  ameliyat  gerektirebilir, yoğun bakım tedavisi 

gerektirebilir ve ölümle sonuçlanabilir. Ayrıca böyle bir durum gerçekleştiğinde yapılacak ameliyatta bağırsağın 

torbaya alınması da söz konusudur.  

       Ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle bağırsağın torbaya bağlanması gerekebilir.  

       Ameliyat sonrasında bağırsaklar geç çalışabilir ve hastanın ağızdan beslenmeye başlaması gecikebilir.  

       Ameliyatta ince ve kalın bağırsak, dalak, pankreas, böbrek, üreter, mesane gibi organ yaralanmaları olabilir  ve 

buna bağlı ek girişimler gerekebilir.  

      Karın duvarının onarımında sentetik yama kullanılabilir. Bu yama yabancı cisim reaksiyonuna ve iltihaplara yol 

açabilir. Tekrar ameliyat, yamanın çıkarılması ve fıtığın tekrarlaması riskleri mevcut olduğu gibi ameliyattan  sonraki 

uzun dönemde yamanın bağırsakları yaralama, delme ve fistüllere yol açma riski mevcuttur.  

Bunlara  ek  olarak,  hastanın  ağrılarının  karın  duvarındaki  kitleye  bağlı  olduğu  düşünülmediği  için  ağrıların 

ameliyat sonrasında da sürmesi beklenmektedir. Ameliyat yaklaşık olarak 2-3 saat sürebilir.   
       Aileden bilgilendirilmiş onam alan doktorun dışında herhangi bir uzman hekim tarafından ameliyatınız yapılabilir. 

       İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek problemler; barsakların delinmesi, barsak içeriğinin batın 

boşluğuna yayılarak kanda enfeksiyon oluşması(sepsis), ölüm. 

       İşlemin alternatifi yoktur. 

ONAM  

      Hastalık(lar)  ve  planlanan  girişim(ler)  hakkında  tarafıma  (tarafımıza)  ayrıntılı  bilgi  verilmiş,  olası  

komplikasyon ve riskler eksiksiz olarak anlatılmıştır.  

      Yukarıda  belirtilen  girişimlerin  ve  girişim  sırasında,  tıbbi  zorunluluk  olarak  gerekebilecek  diğer  ek  

girişimlerin uygulanmasını kabul ediyorum (ediyoruz).  

Hastanın durumunun düzeleceğine dair bir garanti verilmediğini ve bu işlemin çocuğumun durumunu daha kötü hale 

getirebileceğini biliyorum. 
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