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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 

Çocuğunuz/yakınınızın yemek borusunda doğuştan eksiklik olması nedeni ile yapılan ameliyat sonrası darlık oluşmuştur. 

Yemek borusunda uçuca ekleme yapılan yerde yara iyileşirken yemek borusu daralmıştır. Bu darlık kısmi tıkanıklığa yol 

açtığından, yenilen yemekler – gıdalar rahatça mideye ilerleyememektedir. Yemek borusunda biriken gıdalar yukarı ağız ve 

boğaza (genize) doğru taşarak yutma güçlüğü, kusma ve yetersiz beslenmeye neden olmaktadır. Bu nedenle 

çocuğunuzun/yakınınızın yemek borusunun daralan kısmına genişletme yapılmasına gereksinim vardır. Genişletme işlemi, 

darlığın yeri, uzunluğu ve tedavinin başlangıç zamanına göre ortalama % 90 civarında başarı sağlayabilmektedir.  

Genişletme tedavisi birkaç haftalık aralar ile 1-2 yıl kadar süre ile sürdürülmesi gerekebilen bir işlemdir. Bu işlemlerin daha 

güvenli yapılması ve/veya yeterli beslenmenin sağlanması amacı ile tedavinin başlangıcı veya herhangi bir aşamasında 

karın ameliyatı ile mideye kalın bir kauçuk tüp yerleştirilerek karın duvarından dışarı çıkarılması (gastrostomi) gerekli 

görülebilir. Ameliyat yaklaĢık olarak 0,5-1 saat sürebilir. Girişim(ler)i görüştüğüm doktor dışındaki bir doktor ameliyatı  

gerçekleştirebilir. 

Bu hastalığın tedavi edilmemesi halinde, gelişme geriliği, akciğer enfeksiyonları, akciğerler ve yemek borusunda geriye 

dönmez zararlar meydana gelmesi, yemek borusunun tümü ile tedavi edilemez şekilde tıkanması söz konusudur. 

 Tedavinin faydası: ağzından sulu ve katı gıdaları alarak normal yutabilmesi . 

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

…………………………………………………………………..olduğu, 

 Tedavi olmazsa sağlık durumunun, 

 İyiye gidebileceği                               Hayati tehlike oluşabileceği   Kötüleşebileceği  

 Durumumun değişmeyebileceği   Diğer: 

Doktor tarafından söylendi. 

Bu işlem gerçekleştirilirken, anestezi (narkoz) altında öncelikle ağzından endoskop ismi verilen ve yemek borusunun ışık 

ve mercekler yardımı ile görünmesini sağlayan bir hortum şeklindeki cihaz, yemek borusuna sokulacak ve yemek 

borusunun durumu incelenecektir. İncelemeden sonra genişletme işlemi iki ayrı şekilde uygulanabilecektir: 

1. Balonla genişletme: Yine anestezi altında ağzından mideye bir kılavuz tel üzerinde kayan, yemek borusunun alt kısmını 

genişletmek için kullanılan ve balon genişletici adı verilen bir cihaz yerleştirilecektir. Bu cihaz özel bir enjektör yardımı ile 

yavaşca şişirilip yemek borusunun dar kısmının, balonun şişmesi ile genişlemesi sağlanacaktır.  

2. Genişletici buji ile genişletme: Anestezi altında ağızdan veya varsa mide tüpünün karın duvarındaki deliğinden sokulan 

özel genişletici borular ile yemek borusundaki dar alan genişletilecektir.  

Genişletme yapıldıktan sonra yeniden endoskop (ışıklı boru) ile ağızdan girilerek kontrol yapılacak, ayrıca benzer bir 

kontrol filmi çekilerek de tekrarlanacaktır. İşlemler öncesinde koruyucu amaçla hastanıza antibiyotik verilecektir.  
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Karın ameliyatı ile mideye tüp takılması (gastrostomi) işlemi ise şu şekilde gerçekleştirilir: Genel anestezi (narkoz) altında 

karın açılarak mide ön yüzüne küçük bir delik açılır. Bu delikten içeri bir kauçuk kalın tüp yerleştirilir. Midede tüpün 

girdiği yer dikişler ile tüpün etrafından sıkılaştırılır. Tüp karının sol tarafında göğüs kafesinin alt sınırının alt tarafından 

dışarı çıkarılır ve yine dikişler ile tüpün mideye girdiği yer karın duvarının iç kısmına tespit edilir. Karındaki yara dikişler 

ile kapatılarak ameliyata son verilir. 

 

Bu hastalıkta size önerilen ve yukarıda özetlenen tedavinin dışındaki seçenek (alternatif) göğüsten yeniden ameliyat 

yapılarak ekleme yerinin çıkarılması ve yemek borusuna yeniden ekleme yapılmasıdır. Yukarıda bahsedilen ve size 

önerdiğimiz tedavi yöntemi ameliyat gerektirmediğinden, göğüs ameliyatına özgün sakıncalardan uzak olduğundan, daha 

avantajlıdır. 

 

B. GĠRĠġĠM ve TEDAVĠNĠN RĠSKLERĠ 

Genel riskler Ģunlardır: 

1. Ameliyat sonrası akciğerlerde küçük sahalarda çökmeler, akciğer enfeksiyonu gelişmesi ve bu nedenle antibiyotik 

kullanılması gerekebilir. 

2. Anestezi sonrası solunum sıkıntısı gelişebilir ve bu nedenle yoğun bakım tedavisi gerekebilir. 

4. Ölüm riski mevcuttur, ancak bu risk çok düşüktür. 

GeniĢletme iĢlemine özel riskler ve komplikasyonlar Ģu Ģekildedir: 

2. İşlem sırasında fark edilmeyen yemek borusu veya mide delinmesi, yırtılması, buna bağlı göğüs boşluğu ve karında 

hayati tehlike oluşturan ani kanama, enfeksiyon, abse gelişimi. Bunlara bağlı olarak girişim sonrası acil göğüs ve/veya 

karın ameliyatı yapılması gerekebilir. 

3. Genişletmeye rağmen darlığın devam etmesi ve bu nedenle daha sonradan açık ameliyat gerekebilmesi. Genişletme ile 

bir süre düzelen darlığın yeniden oluşması.  

4. Vücudun değişik bölgelerinde enfeksiyon gelişimine bağlı uzun süre hastanede kalmak ve antibiyotik kullanılması 

oldukça düşük ihtimalli bir risktir. 

5. Yemek borusunun doğuştan eksik olmasına bağlı olarak mideden yemek borusuna kaçak (reflü) olması ihtimali vardır. 

 

Mideye karın ameliyatı ile tüp takılmasının riskleri ise şu şekildedir: 

1. Karın içerisine veya mideye tekrar ameliyat gerektirecek kadar kanama olması, düşük bir olasılıktır. 

2. Mideye konulan dikişlerin tutmaması nedeni ile karın içerisine mide suyu ve gıdaların sızması ve karında ciddi 

enfeksiyon ve abse gelişimi. 

3. Karın ön duvarında tüpün çıktığı yerdeki yarada iyileşme sorunu nedeni ile genişleme olması, tüpün çıkarılmasını ve 

hatta yeniden ameliyat olmasını gerektirebilir. 

4. Karın ameliyatı geçirmiş olacağından basaklar arasında yapışıklık olması ve buna bağlı barsak tıkanıklığı gelişmesi 

riski mevcuttur. 

5. Karın içerisinde mideye yakın olan organların (karaciğer, dalak gibi) ameliyat esnasında yaralanması söz konusu 

olabilir. Bu durum ameliyat esnasında veya sonrasında da fark edilebilir. 

 

C. HASTA VELĠSĠ/YAKINININ ONAYI 

 Tedavinin baĢarısından kastedilenin, ağzından sulu ve katı gıdaları alarak normal yutabilmesi olduğunu anladım. 
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 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, 

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

 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 iyileĢmesi veya mevcut durumun mutlaka düzelmesi garantisinin 

olmadığını, hatta giriĢim sonrası durumunun 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;  

  izin veriyorum.     İzin vermiyorum. 

 

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

 

ÇOCUĞUM/YAKINIM ĠÇĠN ÖNERĠLEN AMELĠYATIN YAPILMASINI TALEP EDĠYORUM. 

Ebeveynin adı soyadı;                                           Ebeveynin adı soyadı; 

Yakınlığı:                                                              Yakınlığı: 

Tarih/saat:                                                            Tarih/saat: 

 İmza:                                                                    İmza: 

 

Hastanın onamı (mümkünse) 

Adı soyadı: 

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. 

 Ad-Soyad Unvan:          

 Tarih/Saat:         İmza: 

 


