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PROTOKOL NO: 

 

ADI SOYADI: 

 

CĠNSĠYETĠ: K      E 

 

Bu form size, çocuğunuzun/yakınınızın hastalığı ile ilgili yeterli bilgi verilip verilmediğini ve verilen bilgileri anlayıp 

anlamadığınızı değerlendirmeniz için hazırlanmıĢtır. Verilen bilgilerin yeterli olduğundan ve tümü ile 

anladığınızdan emin olduktan sonra formun sonunda, tıbbi iĢlemlerin yapılmasına izin verip vermediğinizi belirtip 

imzalayacağınız bir bölüm de bulunmaktadır. Lütfen anlamadığınız Ģeyleri doktorunuza tekrar sorunuz. 

 

A. SAĞLIK DURUMU ve YAPILACAK GĠRĠġĠM 

Aşağıda imzası olan ben ……………………………………………………., çocuğumun/yakınımın hastalığı ile ilgili 

olarak Dr…………………………………………….’dan yazılı ve sözlü olarak bilgi aldım. 

 

Çocuğunuz/yakınınızın yenidoğan döneminde geçirmiş olduğu barsak gangreni ve buna bağlı kalın ya da ince barsak 

delinmesi nedeni ile acil ameliyat edilerek, kalın ya da ince barsağın delinen kısmı çocuğun hayatını kurtarabilmek için ya 

da daha sonraki bir dönemde başka nedenlere bağlı olarak karın duvarından dışarı alınarak buraya tespit edilmişti (stoma - 

kolostomi yapılmıştı). Bu durumun sonucunda, ameliyattan bu yana çocuğunuz/yakınınız büyük abdestini (kakasını) 

karnında gördüğünüz barsak ağzından yapmaktadır. Yukarıda bahsedilen hastalık zamanından önce ve düşük doğum 

ağırlığı ile doğmuş bebeklerde rastlanılan bir durumdur. Söz konusu hastalık ile ilgili olumsuz bir durum kalmadığından 

bebeğinizin büyük abdestini yeniden makadından doğal yol ile yapabilmesi için ameliyat olması ve bu ameliyatta karın 

duvarına bağlanmış olan barsağın buradan ayrılarak ekleme (anastomoz) yapılıp karın içerisine yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu işlem gerçekleştirilmediğinde çocuğunuz kalın barsağının çoğunu kullanamayacak, normal yoldan 

büyük abdest yapamayacaktır. Ameliyat yaklaĢık olarak 2-3 saat sürebilir. İşlem, aileden onam alan danışman doktorun 

dışında bir uzman hekim tarafından yapılabilir. 

 

Bana hastalığın tanısının (teĢhisinin) …………………………………….................. 

…………………………………………………………………..olduğu, 

 Tedavi olmazsa  barsakların normal fonksiyonlarını yerine getiremeyeceğini, sağlık durumunun, 

 İyiye gidebileceği   Hayati tehlike oluşabileceği  Kötüleşebileceği   

 Durumumun değişmeyebileceği  Diğer: 

Doktor tarafından söylendi. 

Bu ameliyat gerçekleştirilirken kalın ya da ince barsağın karın duvarına bağlı olduğu yerden kesilerek karın içerisine 

girilecek, dışarı bağlı olan barsak çepeçevre ayrılacak, uçlarından birkaç santimetrelik kısım damarları bağlanarak 

çıkarılacak ve uçlar birbirine dikişler ile eklenecektir. Bu işlem esnasında karın duvarının başka bir yerden ayrı şekilde 

kesilmesi, yapışık olan barsak varsa onların ayrılması gerekebilir. ĠĢlemin cerrahi giriĢimden baĢka alternatifi yoktur. 

B. AMELĠYAT ve TEDAVĠNĠN RĠSKLERĠ 

Genel riskler şunlardır: 

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

kullanılması gerekebilir. 
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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 Ģu Ģekildedir: 

1. Ameliyat sonrası karın içerisinde yapılan işlemlere bağlı kanama ve yeniden acil ameliyat gereksinimi. 

2. Barsağa ekleme yapılan dikiş yerinden barsak içeriğinin karın içine sızması ve buna bağlı karında genel 

enfeksiyon, abse gelişimi ve bunlara bağlı yeniden ameliyat ve barsağın yeniden karın duvarına açılması 

gerekebilir. 

3. Kalın ya da ince barsakta darlık veya başka nedenle tıkanıklık meydana gelmesi ve bu nedenle yeniden 

ameliyat olması. 

4. Sık büyükabdest yapması ve buna bağlı makad etrafındaki ciltte iltihap, yara olması. 

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

ameliyat olması. 

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

açılması. 

7. Yara yerinde daha sonra fıtık oluşumu. 

8. Antibiyotik kullanılması. 

9. Kan verilmesi. 

10. Acil olarak yeniden ameliyat edilmesi. 

C. HASTA VELĠSĠ/YAKINININ ONAYI 

 Tedavinin baĢarısından kastedilenin (iĢlemin beklenen faydasının), barsaktaki ekleme yerinin 

iyileşmesi sonrası çocuğun makadından kakasını normal şekilde yapar duruma gelmesi olduğunu 

anladım. 

 Bu hastalıkla ilgili olarak, tedavisi için uygulanabilecek yöntemlerin adı, bu yöntemlerden yararlanma 

Ģansı, bu yöntemlerin riskleri, açık bir dille anlatıldı ve bu bilgileri anladım. 

 Tedavi seçenekleri arasında doktorumun bana önerdiği yöntemin adı, 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..’dir. 

 

Çocuğum/yakınım için önerilen tedavi Ģöyle uygulanacaktır: (anladığınız şekliyle size uygulanacak tedavi 

yöntemini kabaca tarif ediniz)…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Uygun görülen anestezi yönteminin uygulanmasına, izin veriyorum 

 Bana aktarılan bilgileri anladım ve soru sormama olanak tanındı ve bu sorulara yeterince zaman 

ayrılarak doyurucu Ģekilde cevaplar verildi. 
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 Gerektiğinde giriĢim(ler)i görüĢtüğüm doktor dıĢındaki bir doktorun gerçekleĢtirebileceğini, 

giriĢimler esnasında ve sonrasında çocuğun bakım ve tedavisine asistan doktorların da katılacağını 

anladım ve kabul ediyorum. 

 Doktorun önerdiği tedavi yönteminin uygulanmasına ve bu sırada tıbben ani olarak ortaya çıkan acil 

durumlara doktorun uygun ve gerekli gördüğü ek girişimlerde bulunulmasına, izin veriyorum. 

 Yapılacak tedavi ve ameliyat sonrasında mutlak iyileşmesi veya mevcut durumun mutlaka düzelmesi 

garantisinin olmadığını, hatta ameliyat sonrasında durumunun kötüye de gidebileceğini anladım. 

 Uygulanacak tıbbi girişim sırasında eğitim amaçlı kullanılmak üzere fotoğraf çekilebileceği veya kayıt 

yapılabileceği anlatıldı. Buna, kimlik bilgilerinin gizli tutulması ve sadece tıbbi eğitim ve araştırma amaçlı 

kullanılması koşulu ile;  

  izin veriyorum.     İzin vermiyorum. 

 

 Uygulanacak tedavi veya anestezi yöntemi için kabul etmediklerim (varsa): 

 

ÇOCUĞUM/YAKINIM ĠÇĠN ÖNERĠLEN AMELĠYATIN YAPILMASINI TALEP EDĠYORUM. 

Hastanın/ Veli/Vasi veya Yakınının (yakınlık derecesi) 

Adı Soyadı: 

Tarih/Saat: 

   İmzası 

 

Hekim 

Hastamın velisi/yakınını hastalığının tanısı, önerdiğim tedavi yönteminin türü, uygulama biçimi, başarı şansı ve 

süresi, hastamın sağlığı için taşıdığı riskler, önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığının 

yaratabileceği sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında bilgilendirdim ve anlamasını sağladım, 

soru sormasına olanak tanıdım. 

Ad-Soyad Unvan:           

Tarih/Saat:          

İmza: 

 

       

 

 

 

 


