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PROTOKOL NO: 

ADI SOYADI: 

CĠNSĠYETĠ: K      E 

 
A. DURUM VE PROSEDÜR  
o Doktor bana çocuğumun durumunun aşağıdaki 
gibi olduğunu açıkladı ( ailenin cümleleri ile ) 
………………………………………………………… 
………………………………………………………... 
Aşağıdaki prosedür uygulanacak:  
Karaciğer apsesinin cerrahi drenajı. Ameliyat yaklaĢık 
olarak 1-2 saat sürebilir. İşlem Danışman cerrahtan 

başka bir doktor tarafından yürütülebilir. 
 
B. ANESTEZĠ  

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. 

 
C. BU PROSEDÜRÜN RĠSKLERĠ  
o Bu prosedürün bazı riskleri ve 

komplikasyonları vardır :  
 (a) Karaciğerden aşırı kanama, kan 
transfüzyonu ve cerrahi tekrarı gerekebilir.  
 (b) Karaciğerin kesilen yüzeylerinden safra 
kaçağı olabilir, karın ağrısı görülebilir, cerrahi drenaj 
gerekebilir. 
 (c) Safra yolları hasarı olabilir, uzun dönem 
problemler yaşanabilir. 
 (d) Barsak sıvısının sızmasıyla sonuçlanan bir 
barsak hasarı görülebilir, cerrahi girişim gerekebilir. 
 (e) Özellikle erkek hastalarda idrar çıkışında 
sorun olabilir, idrar kesesine bir tüp koyulması 
gerekebilir. 
 (f) Karın içinde püy birikimi gibi enfeksiyonlar 
görülebilir, cerrahi drenaj gerekebilir. 
 (g) Yara yerinde zayıflık ve sonuç olarak kısa 
dönemde tam yada kısmi patlama ve uzun dönemde 
yara yeri fıtığı görülebilir. 
 (h) Yapışıklıklar (skar dokusu bantları) 
oluşabilir, barsak tıkanıklığına neden olabilir. Bu kısa 
yada uzun dönem komplikasyonu olarak görülebilir ve 
cerrahi gerektirebilir. 

 (i) Cerrahi sonrasında barsak hareketleri felç 
olabilir, barsakta sıvı birikimi ve kusma olabilir, tedavi 
gerekebilir. 
 (j) Obez ve kilolu hastalarda yara yeri 
enfeksiyonu, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer 
komplikasyonları ve tromboz riski artmıştır. 
 (k) Sigara içen hastalarda yara yeri enfeksiyonu, 
göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları ve 
tromboz riski artmıştır. 
 (l) 1 / 100 vakada ölüm olabilir. 
 (m) Abse drenajı ile birlikte karaciğerin bir kısmı 
alınabilir. 
 
D. ĠġLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR ,ĠġLEMĠN 

UYGULANMAMASI DURUMUNDA 

KARġILAġILABĠLECEK SONUÇLAR ve ĠġLEMĠN 

ALTERNATĠFLERĠ 

o İşlemden beklenen fayda:Apse tedavisi 
o Abseleşme ilerler, karaciğer yetmezliği, abse 

enfeksiyon durumu tüm vücuda yayılabilir, sepsis ve 
ölüm olabilir. 

o İşlemin başka alternatifi yoktur. 
 
E. AĠLE ĠZNĠ  
Kabul ediyorum ki :  
o Doktor çocuğumun medikal durumunu ve önerdiği 
prosedürü açıkladı. Prosedürün risklerini anladım, bu 
risklerinin bir kısmını çocuğuma özel olduğunu anladım. 
Doktor diğer tedavi seçeneklerini risklerini de açıkladı. 
o Doktor tedavi edilmezse çocuğum için söz konusu 
olabilecek riskleri açıkladı.  

 
o Çocuğumun durumu ile ilgili olarak sorularımı ve 
şüphelerimi doktora iletebilirim. Sorularım ve şüphelerim 
tatmin edici bir düzeyde tartışıldı. Bu prosedürün kan 
transfüzyonu gerektirebileceğini anladım. Konsultan 
cerrahtan başka bir hekiminde bu prosedürü 
yapabileceğini anladım.  
o Organların yada dokuların ameliyat esnasında 
çıkarılabileceğini, ve bunların belli bir süre testler için 
saklanabileceğini ve daha sonra hastane tarafından uygun 
bir şekilde yok edileceğini anladım. 
o Doktor, eğer prosedür esnasında hayatı tehdit 
edebilecek olaylar gerçekleşirse, kendilerinin uygun bir 
şekilde tedavi edeceğini açıkladı. Çocuğumun ameliyatı 
esnasında fotoğraf yada videosunun çekilebileceğini 
anladım. Bu daha sonra sağlık eğitimi vermek için 
kullanılabilir.  
( çocuğunuzun kimliği belli edilmeyecek. ) 

Hastanın durumunun düzeleceğine dair bir garanti 

verilmediğini ve bu iĢlemin çocuğumun durumunu 

daha kötü hale getirebileceğini biliyorum. 
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Yukarıdaki açıklamaların ıĢığında ; 

ÇOCUĞUMA BU PROSEDÜRÜN 

UYGULANMASINI ĠSTĠYORUM. 
Hastanın Adı – Soyadı   :  
Ebeveyn / Vekil karar verici adı : 
Yakınlık    : 
Tarih/Saat:     : …. / … / 20.. 
Ġmza     : 
 
F. DOKTORUN ĠFADESĠ  
o Ebeveyne şunları açıkladım:  
 - çocuğun durumunu  
 - tedavi ihtiyacını  
 - prosedür ve riskleri  
 - ilgili tedavi seçeneklerini ve riskleri  
 - riskler gerçekleşirse muhtemel sonuçları  
 - hastaya özel anlamlı risk ve problemleri.  
o Ebeveyne şu imkanları sundum:  
 -yukarıdaki konular hakkında soru sorabilirler  
 - endişelerini dile getirebilirler  
Bunları mümkün olduğunca eksiksiz açıkladım.  
Ebeveynlerin her Ģeyi tam olarak anladığı 
kanısındayım. 
Doktorun adı  :  
Ünvanı   :  
Tarih/Saat:   : … / … / 20.. 

Ġmza   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


