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ADI SOYADI:   

PROTOKOL NO:  

DOĞUM TARĠHĠ:  

CĠNSĠYET:  

 
A. DURUM VE PROSEDÜR  
o Doktor bana çocuğumun durumunun aşağıdaki 
gibi olduğunu açıkladı ( ailenin cümleleri ile ) 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Aşağıdaki prosedür uygulanacak:  ……………………………………..da bulunan apsenin drenajı. 
Ameliyat yaklaşık olarak 0,5-1 saat sürebilir. 
Ġşlemden beklenen faydalar; apsenin tedavisi,  iyileşmesi. 
Ġşlem danışman cerrahtan başka bir doktor tarafından yürütülebilir. 
Ġşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar; Enfeksiyonun ilerlemesi, apseye komşu olan 
organlarda fonksiyonel bozukluklar, kana mikrop karışması(sepsis),  ölüm. 
Ġşlemin alternatifi yoktur. 
 
B. ANESTEZĠ  
Konuyla ilgili  olarak ANESTEZĠ HAKKINDA HASTA BĠLGĠLENDĠRME FORMU isimli belgeyi inceleyin. 
Herhangi bir endişeniz varsa anestezist ile konuşun. Eğer konuyla ilgili bilgi verilmediyse mutlaka isteyin. 
 
C. BU PROSEDÜRÜN RĠSKLERĠ ve KOMPLĠKASYONLARI 
o Bu prosedürün bazı riskleri ve komplikasyonları 
vardır : 
 (a) Yara yerinden bir süre daha akıntı olabilir. Bu uzun dönem pansuman gerektirebilir.  
 (b) Sıvı birikimi tekrar edebilir ve tekrar cerrahi girişim gerekebilir. 
 (c) Obez ve kilolu hastalarda yara yeri enfeksiyonu, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları 
ve tromboz riski artmıştır. 
 (d) Sigara içen hastalarda yara yeri enfeksiyonu, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları ve 
tromboz riski artmıştır. 
 
D. TEDAVĠ SEÇENEKLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ANLAMLI RĠSKLER  
o Doktor, komplikasyonlar oluştuğu takdirde çocuğuma özel bazı anlamlı riskler ve problemlerin olabileceğini 

açıkladı. 
o Doktor, tedavi seçeneklerini ve tedavi olmazsa 
oluşabilecek riskleri açıkladı. (Doktor aşağıdaki boşluğu doldurmalıdır. Gerekliyse medikal kayıt ile devam edin. )  
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
 
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 ya da 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 ya da videosunun çekilebileceğini anladım. 
Bu daha sonra sağlık eğitimi vermek için kullanılabilir. ( çocuğunuzun kimliği belli edilmeyecek. ) 

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

hale getirebileceğini biliyorum. 
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Yukarıdaki açıklamaların ışığında ; 

ÇOCUĞUMA BU PROSEDÜRÜN UYGULANMASINI ĠSTĠYORUM. 
Hastanın Adı – Soyadı   :  
Ebeveyn / Vekil karar verici adı : 
Yakınlık    : 
Tarih /Saat   :  
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 şeyi tam olarak anladığı kanısındayım. 
Doktorun Adı Soyadı :  
Unvanı  :  
Tarih/Saat :  

Ġmza   : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


