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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. İşlem, aileden 

onam alan danışman doktorun dışında bir uzman hekim tarafından yapılabilir. 

 

Çocuğunuz/yakınınızın boğaz ile mide arasında yer alan yemek borusu doğuştan eksik ve tıkalıdır. Buna ek 

olarak yemek borusunun bir kısmı ile soluk borusu arasında da ilişki vardır. Bu durum anne karnında çocuğun 

gelişimi sırasında oluşmaktadır. Bu durumun sonucunda çocuğun aldığı mama midesine gidemeyip soluk 

borusuna kaçacak ve sonucunda akciğerlerinde iltihap (enfeksiyon) gelişecektir. Beslenememesi ve 

akciğerlerinde ağır iltihap gelişmesi sonucunda belirli bir süre sonra hayati tehlike-risk gelişmesi kaçınılmazdır.  

 

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

…………………………………………………………………..olduğu, 

 Tedavi olmazsa sağlık durumunun, 

  İyiye gidebileceği    Hayati tehlike oluşabileceği 

  Kötüleşebileceği    Durumumun değişmeyebileceği 

  Diğer: 

 Doktor tarafından söylendi. 

Çocuğun eksik ve tıkalı yemek borusu ve onunla soluk borusu arasındaki ilişki nedeni ile ameliyat olması 

gerekmektedir. Çocuğun yaşamını sürdürebilmesi için tek tedavi seçeneği budur. Bu ameliyat için bebeğe 

anestezi (narkoz) verilecek ve sonrasında göğsün bir tarafının yan kısmında yapılacak bir kesi ile kaburgaları 

arasından akciğerin yerleştiği göğüs boşluğuna girilecektir. Yemek borusunun uçları bulunacak, soluk borusu ile 

olan ilişki ayrılarak soluk borusundaki delik dikişler ile tamir edilecektir. Eğer yemek borusundaki eksiklik çok 

uzun-fazla değilse mide tarafına giden ile boğazdan gelen kısımlar dikişler ile karşı karşıya eklenerek yemek 

borusundaki eksiklik ve tıkanıklık giderilecektir. Ameliyat sahasında birikerek akciğere zarar verebilecek hava 

ve sıvının göğüs boşluğundan dışarı akması için kaburgalar arasından bir tüp konduktan sonra göğüs yan 

kısımdaki yara dikişler ile kapatılarak ameliyata son verilecektir. Ameliyat esnasında akciğer, soluk borusu, ana 

atardamar, ana toplar damar, kalp ve diğer büyük damar ve sinirlere çok yakın çalışılacaktır. 
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Yemek borusundaki eksikliğin çok uzun olması durumunda uçuca ekleme işlemi gerçekleştirilemez. Bu durumda 

yemek borusunun kas tabakası çizilerek uzatılmasına çalışılır. Her şeye karşın uçuca getirilemez ise uçlar 

birbirlerine olabildiğince yakın duracak şekilde dikişler ile asılır ve eksikliğin daha sonra başka yöntemler ile 

kapatılması planlanarak ameliyata son verilmesi, beslenme amaçlı olarak karının açılarak mideye bir tüp (boru) 

yerleştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkabilir. Ameliyat yaklaĢık olarak 3-4 saat sürebilir.  

Yenidoğanların cerrahi sorunları olması durumunda söz konusu olacak genel riskler Ģunlardır: 

1. Savunma mekanizmalarının tam gelişmemiş olması nedeni ile mikrop bulaşması. 

2. Akciğer gelişimlerinin bozuk olabilmesi nedeni ile solunum sıkıntısı ve yoğun bakımda suni solunum cihazına 

bağlanması. 

3. Yetersiz beslenme nedeni ile gerekli gıdaların damar yolundan verilmesi gerekebilir. Bu durumda karaciğer ve 

böbreklerin etkilenmesi riski vardır. 

4. Başka organlarında da (kalp-damar, böbrek, akciğer, soluk borusu, sinir sistemi, omurga, mide ve barsak 

sistemi, dış uzuvlar) doğuştan sakatlık olması söz konusu olabilir. Bunlara bağlı başka tıbbi sorunlar zaman 

içerisinde ortaya çıkabilir. 

B. AMELĠYAT ve TEDAVĠNĠN RĠSKLERĠ ve KOMPLĠKASYONLARI 

Ameliyattan sonra henüz yenidoğan olması ve göğüs ameliyatı geçirmiş olması nedenleri ile bir takım riskler söz 

konusu olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Çocuğun solunum sıkıntısı olabilir. Bu nedenle suni solunum cihazına (ventilatör) bağlanması 

gerekebilir. Solunum cihazına bağlanan çocukların akciğerlerinde, kalp-damar sisteminde sorunlar 

ortaya çıkabilir. Bunlar akciğerde iltihap (enfeksiyon), akciğerde sönme, soluk borusunda balgam 

birikimine bağlı tıkanıklıklar, soluk borusundan göğse hava kaçağı ve diğer bazı nadir rastlanılan 

durumlardır.  

2. Yenidoğanlarda savunma sisteminin zayıf olması, büyük bir ameliyat geçirmesi, vücuduna giren veya 

çıkan tüpler, borular olması nedenleri ile çocuğa mikrop bulaşması ve kana mikrop karışması da dahil 

olmak üzere enfeksiyon durumlarının ortaya çıkması kolaylaşmaktadır. 

3. Büyük damarlara yakın bir ameliyat olduğundan ameliyat sonrası göğüs içerisinden kanama olma riski 

mevcuttur.  

4. Yemek borusunda ekleme yapılan yerde tam iyileşme olmaması sonucunda tükrük veya gıdalar göğüs 

içerisine sızabilir. Bu durumda hayatı tehdit edici enfeksiyon veya abse gelişimi söz konusu olabilir. 

5. Soluk borusunda tamir edilen yerden hava kaçağı gelişebilir, bu durumda ölümle sonuçlanacak 

derecede hayati risk söz konusu olabilir. 

6. Akkan damarında zedelenme ve buna bağlı göğüste sıvı birikmesi nadiren olabilir. 

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

derecelerde açılması. 

8. Antibiyotik kullanılması. 

9. Kan verilmesi. 

10. Acil olarak yeniden ameliyat edilmesi. 

11. Ölüm. 

12. Uzun sürede (ileri ay veya yaşlarda) ise; 

a. Soluk borusu yumuşaklığına bağlı süregen öksürük, garip ses çıkması, akciğer sorunları 

olması, 

b. Yemek borusunda ekleme yapılan yerde daralma ve buna bağlı beslenme bozukluğu veya 

beslenememe durumunun ortaya çıkması, 

c. Yemek borusundaki ekleme yeri ile hava borusundaki tamir yeri arasında iyileşme sorununa 

bağlı olarak yeniden ilişkinin ortaya çıkması ve buna bağlı soluk borusu ve akciğer 

sorunlarının ortaya çıkması, 

d. Yemek borusunda doğuştan var olan hareket ve kasılma sorunu nedeni ile yutmanın bozuk 

olması, bu durumda mideye ameliyat ile beslenme amaçlı tüp takılması, 
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e. Mideden yemek borusuna besin ve mide sıvısının geri kaçmasına bağlı yemek borusunun zarar 

görmesi, ekleme yerinde darlık gelişmesi veya akciğer sorunları ortaya çıkması ve bu nedenle 

daha sonra karından ameliyat olması, 

f. Göğüsten yapılan tüm ameliyatlar sonrasında, ileri yaşlarda omurgada o tarafa doğru eğrilik 

oluşma riski mevcuttur. 

 

C. HASTA VELĠSĠ/YAKINININ ONAYI 

 Tedavinin baĢarısından kastedilenin(işlemden beklenen faydanın), yemek borusundaki ekleme 

yerinin iyileşmesi sonrası çocuğun ağızdan beslenebilir 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. 

 

 Doktorun bu yöntemi önermesinin nedeni, 

  Daha kolay uygulanması   Başarı şansının yüksek olması 

  Riskinin az olması    Ucuz olması 

  Sosyal güvenlik kurumunun ödemesi 

  Diğer: 

 

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. 

 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 daha 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;  
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  izin veriyorum.     İzin vermiyorum. 

 

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

 

ÇOCUĞUM/YAKINIM ĠÇĠN ÖNERĠLEN AMELĠYATIN YAPILMASINI TALEP EDĠYORUM. 

Veli: 

 Ad-Soyad:             

 Tarih/Saat:         İmza: 

 

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. 

 

Hekimin  Ad-Soyadı: 

Unvanı                        :         

Tarih/Saat:          

İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


