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PROTOKOL NO: 

 

ADI SOYADI: 

 

CĠNSĠYETĠ: K      E 

 

A. ĠġLEM 

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı (Hasta yakınının anlayabileceği sözcükler ile 

doldurulmalıdır);……………………………………………………………………………………………

…………… 

Bu işlem………... taraf kasıkta yapılacaktır. 

 Kasık  fıtığı  tamiri,  karın  boşluğundan  kasık  kanalına  doğru  uzanan  karın  içi  zarının  uzantısının  

bağlanıp fazlasının kesilmesidir. Bu ameliyat süresince çocuğunuz genel anestezi altında uyuyacaktır. 

Bebek anne karnında iken yumurtaların keseye inişi esnasında beraberinde inen karın zarının doğumdan 

sonra kapanması gerekir. Bu kanalın kapanmaması ve içinden barsakların veya başka karın içi organların 

geçmesi durumunda fıtık meydana gelmektedir.  

   Bu  ameliyatın  yapılmaz  ise  çocuğun  barsakları  fıtık  kesesi  içinde  tıkanır  ve  buna  bağlı  barsak  

gangrene olarak  (  çürüyerek)  hayatı  tehdit  eden  bir  durum  ortaya  çıkabilir. Ayrıca  kız  çocuklarda  

over(yumurtalık)  veya tüpler aynı tehlikeye maruz kalabilirler.ĠĢlemden beklenen fayda bunların 

oluĢmasını önlemektir.  

   Ameliyatın  süresi  normal  Ģartlarda  30-  40  dakika  olup  ameliyatın  seyrine  göre  ve  hasta  

faktörlerine  bağlı değişebilir. Ameliyattan sonra 4-5 gün banyo yapmamanız ve belli süre ağır fizik 

egzersiz yapmamanız önerilir.  

Size  ait  tüm  tıbbi  ve  kimlik  bilgileriniz  gizli  tutulacaktır  ve  araştırmalarda  yayınlansa  bile  kimlik  

bilgileriniz verilmeyecektir,  ancak  yoklama  yapanlar,  etik  kurullar  ve  resmi  makamlar  gerektiğinde  

tıbbi  bilgilerinize ulaşabilir. 

 Fıtık tarafındaki kasıkta yaklaşık 2–3 cm.lik bir cilt kesisi yapılacak, fıtık kesesinin emilebilir 

dikişlerle bağlanmasından sonra cilt, cilt altından atılan yine emilebilir dikişle gizli bir şekilde 

kapatılacaktır. Ameliyat yaklaşık olarak 1-2 saat sürebilir. Danışman cerrahtan başka bir doktor işlemi 

yürütebilir. 

B. ANESTEZĠ 

Operasyon öncesi anestezi doktorları tarafından anestezinin risk ve komplikasyonları için ayrı bir form 

okutulup imzalamanız istenecektir. Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde hem operasyonu 

gerçekleştirecek doktorunuza hem de anestezi hekiminize istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. 

C. AMELĠYAT RĠSKLERĠ (GENEL VE BU AMELĠYATIN RĠSKLERĠ) 

GENEL RĠSKLER:  

1. Akciğerlerde küçük alanlarda sönme oluşabilir, bunlar Akciğer enfeksiyonu riskini arttırabilir. Bu 

durum  

antibiotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir.  

2. Kesi yerinde ve karın içinde enfeksiyon oluşabilir.  

3. Kesi yerinde kanama ve buna bağlı sislik oluşabilir.  

4. Dikişlerin açılması  

BU AMELĠYATIN RĠSKLERĠ ve KOMPLĠKASYONLARI 

1. Erkeklerde sperm taĢıyan kordonun zedelenmesi: Fıtık kesesi kordonla çok yakın ilişki içinde 

olduğu ve  

bundan ayrılması gerektiği için çok nadir de olsa olabilir.  

2. Erkeklerde testisin yukarıda kalması: Ameliyat esnasında kordon ve eklerinin bağlanması sonucu 

olabilir.  
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3. Kızlarda eğer fıtık kesesi içerisinde : Yumurta ve/veya tüp mevcut ise operasyon esnasında zarar 

görebilir.  

4. Ameliyat sonrası oluĢabilecek Skar: Bu ameliyatta genellikle kasık kanalında cilt çizgilerine paralel 

bir kesi  

kullanılır. 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.  

5. Testisin  yok olması: Ameliyat  sırasında  testisi  besleyen  damarların  hasar  görmesi  sonucu  çok  

nadir  de  

olsa zaman içinde testis eriyip yok olabilir  

6. Tekrarlama(nüks): Dokuların zayıf olmasından veya ameliyatta hasar görmesinden dolayı fıtık hali  

tekrarlayabilir.  

7.  Fıtık  boğulmus  ise: Barsakların  fıtık  içinde  sıkışmış  olduğu  hallerde  acil  şartlarda  yapılan  

ameliyatlarda  

yukarıda söz edilen risklerin gerçekleşme olasılığı çok daha yüksek olup, sıkışmıs barsak veya diğer 

organların  

hasarlanmıs  olduğu  durumlarda  bu  organların  çıkarılması,  barsağın  karın  duvarına  ağızlaştırılması  

(stoma  

açılması) gerekebilir ve bu duruma ameliyat esnasında karar verilerek ek bir izin alınmadan cerrah  

tarafından  

uygulanır. 

D.BELĠRGĠN RĠSKLER VE UYGUN TEDAVĠ SEÇENEKLERĠ 

Doktor, çocuğuma özel belirgin riskleri ve problemleri ve eğer komplikasyon meydana gelirse ortaya 

çıkabilecek sonuçları açıkladı. Doktor, ayrıca uygun tedavi seçeneklerini ve işlemin gerçekleşmemesi halinde 

oluşabilecek riskleri de açıkladı. 

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

…………………………………………………………  (Bu boşluk doktorunuz için bırakılmıştır. Gerekliyse 

özel tıbbi durumları belirtmek için kullanılır. Bu iĢlemin alternatif tedavisi yoktur.  

E. AĠLE ONAYI 

Doğruluğunu kabul ederim ki; 

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

riskleri ve olası sonuçlarını biliyorum. 

Doktor, diğer uygun tedavi seçeneklerini ve bunlarla bağlantılı riskleri açıkladı. Doktor, çocuğumun 

hastalığının gidişatını ve işlemi yaptırmamamın getireceği riskleri açıkladı. 

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

kaygılarımı konuşma olanağım 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 

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

durumunu kötü hale getirebileceğini biliyorum. 

Yukarıdaki ifadelere dayanarak, 

ÇOCUĞUMA CERRAHĠ GĠRĠġĠMĠN YAPILMASINI   KABUL    EDĠYORUM.  

Ebeveynin adı soyadı;                                                         Ebeveynin adı soyadı; 

Yakınlığı:                                                                             Yakınlığı: 

Tarih/saat:                                                                            Tarih/saat: 

İmza:                                                                                     İmza: 

 

Hastanın onamı (mümkünse) 

Adı soyadı: 

İmza: 

 

F.DOKTORUN ĠFADESĠ 

Aileye açıkladıklarım; 

—Çocuğun durumu 

—Tedaviye ihtiyaçları 

—İşlem ve riskleri 

—Uygun tedavi seçenekleri ve onların riskleri 

—Bu riskler meydana gelirse oluşabilecek muhtemel sonuçlar 

—Bu hastaya özel belirgin riskler ve problemlerdir. 

Aileye; 

—Yukarıdaki konular hakkında herhangi bir 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 /Ġmza: 

 Tarih/Saat: 

 

 

 


