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PROTOKOL NO: 

  

ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E 

 

İŞLEM 

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı; 

Mideni normal boşaltımını sağlamak için mide çıkışındaki anormal büyümüş kas kitlesinin 

kesilmesi.   

 

HASTALIK BİLGİSİ 

Bebeğinizin mide çıkışı (pilor bölgesi), midenin bu bölgesindeki kasların kalınlaşması 

nedeniyle tıkanmıştır. Bu nedenle emdiği besin midesinden barsaklarına geçememekte ve 

kusmaktadır. Bu tıkanıklık tedavi edilmediği takdirde kusma şikayeti devam edecektir. Çocuk 

hayatını devam ettirebilmek için gerekli sıvı, besinler ve vitaminleri ve gıdayı bünyesine 

alamayacaktır. Bu durum hastanın ölümüne yol açabilir. Kusma devam edecektir, 

akciğerlerine kaçarsa çocuk boğulup ölebilir. Bu mide çıkışı tıkanıklığı cerrahi olarak 

düzeltilmelidir, kendiliğinden iyileşme ihtimali yoktur. Ameliyat yaklaşık olarak 1-2 saat 

sürebilir. İşlem, aileden onam alan danışman doktorun dışında bir uzman hekim tarafından 

yapılabilir. 

 

ANESTEZİNİN GENEL RİSKLERİ 

 Operasyon öncesi anestezi doktorları tarafından anestezinin risk ve komplikasyonları ile ilgili 

 bilgi verilerek uzman doktor tarafından bilgilendirilmiş onam formunuz alınacaktır. Eğer 

 konuyla ilgili bilgi verilmediyse mutlaka isteyin. Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde hem 

 operasyonu gerçekleştirecek doktorunuza hem de anestezi hekiminize istediğiniz soruyu 

 sorabilirsiniz. 

İŞLEMİN RİSKLERİ ve KOMPLİKASYONLARI 

a)Nadiren kas kesilirken mide hasarı meydana gelebilir ve mide sıvısının karın içine 

sızmasına neden olabilir. Bu durum ileri cerrahi müdahale gerektirebilir.  

b)Bağırsak hasarı meydana gelirse bağırsak sıvısının karın içine sızmasına neden olabilir. Bu 

durum ileri cerrahi müdahale gerektirebilir. 

c)Batın boşluğunda derin kanama. Bu, sıvı verilmesini veya ileri cerrahi müdahaleyi 

gerektirebilir. 

d)Batında apse gibi enfeksiyonlar ortaya çıkabilir ve bu durumda cerrahi boşaltım gerekebilir.  

e)Ameliyattan sonra barsak hareketleri felç olabilir veya durabilir. Bu,bağırsağın içine sıvı 

dolmasına ve kusmaya neden olabilir ve ileri tedaviyi gerektirebilir. 

f)Yarada tam veya tam olmayan zayıflık, kısa dönemde yaranın açılmasına, uzun dönemde 

fıtığa neden olabilir. 

g)Bazı insanlarda yaranın iyileşmesi normal olmayabilir ve yara kalınlaşabilir, kızarabilir ve 

ağrılı olabilir. 

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)Ameliyattan sonra bebek birkaç gün kusmaya devam edebilir, bu kusma 3-4 haftaya kadar 

uzayabilir. 

i)Nadiren tekrar ameliyat gerekebilir.  
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BU AMELİYATIN RİSKLERİ 

1. Yetersiz İnsizyon: Yetersiz insizyona bağlı  daralma durumu devam edebilir. Bu durumda  

tekrar ameliyat gerekebilir.  

2. Ameliyat sonrası oluşabilecek skar: Bu ameliyatta genellikle karnın sağ üst bölgesinden 

yatay bir kesi ile karın açılır. Ancak doktorunuz daha farklı bir kesi yapma ihtiyacı duyabilir. 

Yara genellikle çizgi seklinde bir iz bırakarak ancak tamamen iyileşir. Bazen bu iz 

beklenenden daha büyük, kızarık ve ağrılı olabilir. Nadiren yara yerinde  cilt altı enfeksiyonu 

gelişebilir  (%3-4), bu durumda  iyileşme gecikebilir, daha büyük bir  iz  kalabilir ve 

antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Tam iyileşmenin yaklaşık 6 ay gibi bir zaman sürmesi 

muhtemeldir.  

3. Ölüm: Bu ameliyat için nadir de olsa gözlenir.  

4. Barsak yaralanması: Operasyon esnasında çevre barsaklarda yaralanma olabilir.  

5. Kasların kesilip kanalın genişletilmesi sırasında bu bölgede delinme olabilir. Bu durumda 

da tekrar ameliyat gerekebilir. Bu durum hayati tehlike yaratabilir. 
 
İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR , İŞLEMİN UYGULANMAMASI 
DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR ve İŞLEMİN 
ALTERNATİFLERİ 
İşlemden beklenen faydalar: Mide boşalması sağlanabileceği için beslenme ve büyüme 

normal hale gelir. Kusma ile kaybedilen kan elemanları kusma ortadan kalkacağı için normal 

değerlerde kalır. 

İşlemin uygulanmaması durumunda: Tekrarlayan kusmalar sonucu akciğer enfeksiyonları, 

genel durum bozukluğu, kaybedilen kan elemanlarının hayati organları etkilemesi sonucu 

böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları, beslenme bozuklukları ve ölüm görülebilir. 

İşlemin başka alternatifi yoktur. 

  

AİLENİN ONAYI 

Doğruluğunu kabul ederim ki; 

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

risklerini,çocuğuma özel riskleri ve muhtemel sonuçlarını biliyorum.  

Doktor, diğer uygun tedavi seçeneklerini ve bunlarla bağlantılı riskleri 

açıkladı.Doktor,çocuğumun hastalığının gidişatını ve işlemi yaptırmamamın getireceği 

riskleri  açıkladı. 

Çocuğum için anesteziyle ilgili ‘aile bilgilendirme formu’ verildi. 

İşlem ve riskleri hakkında ‘aile bilgilendirme formu’ verildi. 

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

doktorla kaygılarımı konuşma imkanım 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. 

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 edilmeyecek). 

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

çocuğumun durumunu kötü hale getirebileceğini biliyorum. 

Yukarıdaki ifadelere dayanarak, 
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ÇOCUĞUMA CERRAHİ GİRİŞİMİN YAPILMASINI   KABUL  EDİYORUM.  

Ebeveynin adı soyadı;                     Ebeveynin adı soyadı; 

Yakınlığı:                                         Yakınlığı: 

Tarih/Saat:                                       Tarih/Saat: 

 İmza:                                               İmza: 

 

Hastanın onamı (mümkünse) 

Adı soyadı: 

İmza: 

 

Anne ve babanın her ikisininde onayı gereklidir. 

Tek imza alınması halinde diğer ebeveynin de  

Oluru alınmış sayılır yada hastanın tek yasal   

Velisinin olduğu kabul edilir.Çocuğun  

Ebeveynlerinin bulunmadığı durumda, 

Yasal velisi konumundaki akrabasının ya da 

Resmi görevlinin onamı yeterlidir. 

 

DOKTORUN İFADESİ 

 

Aileye açıkladıklarım; 

-çocuğun durumu 

-tedaviye ihtiyaçları 

-işlem ve riskleri 

-uygun tedavi seçenekleri ve onların riskleri 

-bu riskler meydana gelirse oluşabilecek muhtemel sonuçlar 

-bu hastaya özel belirgin riskler ve problemler. 

 

Aileye; 

-yukarıdaki konular hakkında herhangibir 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:    

 

 

 


