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ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E PROTOKOL NO: 

 

İŞLEM 

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı; 

Batında yapılan kesiden safra kesesinin çıkarılması. Bu yöntemle doktor safra kesesini çıkarabilir veya 

diğer problemleri tedavi edebilir. Ameliyat yaklaşık olarak 2-3 saat sürebilir. İşlem, aileden onam 

alan danışman doktorun dışında bir uzman hekim tarafından yapılabilir. 

 

BİLGİ 

       KAPALI KOLESİSTEKTOMİ                              AÇIK KOLESİSTEKTOMİ   

  

1.        Kolesistektomi(Safra Kesesinin Alınması) Ameliyatı Nedir ?   

kesilerden  laparoskopik aletler ile karın içine girilerek safra kesesinin alınması işlemidir.   

tektomi ameliyatı ise karın duvarında açılan geniş bir kesiden safra kesesinin 

çıkarılmasıdır.  

2.       Kolesistektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?    

-4 kesiden karın  

içerisine girilir. Karın  içerisine  yerleştirilen  laparoskopik  aletler  aracılığıyla  karına,  gaz  verilerek  

karın  boşluğu  genişletilir. Organlar karın  duvarından  ayrıldıktan  sonra bir kamera ve  yerleştirilen  

aletler  ile, yapılan  işlemler monitörden  izlenerek,  safra kesesinin tamamı çıkartılır. Ancak 

ameliyatta olağan dışı bir durum gelişir ise doktorunuz açık ameliyata dönebilir.   

girilerek  safra  kesesinin tamamının çıkarılması  işlemidir. İşlem tamamlandıktan sonra karın  

içerisinde biriken sıvıyı dışarı almak üzere bir dren yerleştirilebilir.  

 *İşlemden beklenen fayda: Safra kesesinin taşı, safra kesesinin iltihabı gibi durumların tedavi 

edilmesidir. 

 *İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılan sorunlar: Safra kesesinin enfeksiyon 

durumunun ilerlemesi sonucu safra yollarında enfeksiyon, kana mikrop karışması, ölüm görülebilir. 

Safra kesesi taşının oluşturduğu tıkanıklık sonucu karaciğer enfeksiyonu, kana mikrop karışması ve 

ölüm görülebilir. 

 * İşlemin alternatifi: Bu tedavinin (açık-kapalı kolesistektomi) alternatifi yoktur. 

3.         Uygulanacak İşlemlerin Riskleri:  

 3.1.    Genel Anestezi Riskleri:  

a)Göğüste enfeksiyon riskini arttıracak şekilde akciğerlerin küçük alanları büzülebilir.Bu durum, 

antibiyotiklere     

    ve fizyoterapiye ihtiyaç oluşturabilir. 

b)Ağrı ve şişkinlikle birlikte bacaklarda pıhtılar(derin ven trombozu veya DVT) 

c)Kalpte zorlanma nedeniyle kalp krizi veya felç 

 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. 

3.2.      Ameliyatların Genel Riskleri:  

Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu kısa süreli ameliyatta gerçekleşme olasılığı 

düşüktür:  

durumda antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi (fizik tedavi) gerekebilir.   
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(derin ven  trombozu veya DVT). Çok nadir 

olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.   

 

 

alarda artmış yara yeri enfeksiyonu  riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer 

komplikasyonları, pıhtılaşma meydana gelebilir.  

Hastane  enfeksiyonları:  zatüre  (pnömoni),  beyin  zarı  iltihabı  (menenjit),  idrar  yolu  

enfeksiyonları,  kana  mikrop karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.  

 

-  akciğer  

komplikasyonu  ve  tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.   

3.3.  Kolesistektomi Ameliyatının Riskleri, Komplikasyonları:  

Aşağıda anlatılanlar bu operasyonda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır.  

ürünleri  verilmesi gerekebilir. Bunların da kendilerine özgü komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur.  

  safra ve  taşlar karın boşluğuna  dökülebilir. Karın  

içine dökülen  taşlar veya safra karın içinde iltihaplanmalara yol açabilir. Bundan dolayı tekrar ilaç 

tedavisi veya ameliyat gerekebilir ve her zaman tam şifa ile sonuçlanmayabilir.  

asında bağlanan  safra kesesi damarının açılması  ile kanama olabilir ve  tekrar 

ameliyat gerektirebilir.  

Hatta ölüm meydana gelebilir. İleri tetkik ve tedavi için doktorum gerek görürse başka bir hastaneye 

sevk edebilir.   

lacak  koter,  laparoskopik  aletler,  harmonik  disektör  gibi  teknolojik  

malzemelerin sorunları çıkabilir. Bunlar koter yanığı, organ yaralanmaları, kanama gibi 

komplikasyonlara yol açabilir.  

stalıkları olanlarda ciddi komplikasyonlara 

neden olabilir.  

yolları  iltihabı  ve pankreas  iltihabı  gelişebilir. Ameliyat  sırasında  safra  kesesi  kanalının  açıldığı  

ana  safra  kanalı  bağlanabilir  veya kesilebilir. Buna bağlı sarılık gelişebilir ve  tekrar ameliyatı 

gerektirebilir. Bu durumda safra kanalı darlıkları, hatta siroz gelişebilir. Tam şifa ile sonuçlanmayan 

durumlar ve hatta ölüm riski meydana gelebilir.   

kanalından  safralı  sızıntı olabilir  ve  karın  zarı  iltihabı  ve/veya  karından  deriye  safra  sızıntısına  

yol  açabilir.  Bu  durum  hayati  tehlike yaratabilir, tekrar ameliyat gerektirebilir, yoğun bakım 

tedavisi gerektirebilir ve ölümle sonuçlanabilir.   

için  tekrar  ameliyat gerekebilir. Başlangıçta  iyileşme  problemi  olmasa  bile  ileriki  yıllarda  kesi  

yerlerinde  fıtık  gelişebilir  ve  ameliyat gerektirebilir.   

bağırsaklarla  karın  duvarı arasındaki yapışıklıklara bağlı bağırsak tıkanması gelişebilir. Bu durum 

yeniden ameliyatı gerektirebilir.   

bağırsak gibi organ yaralanmaları veya kesilmeleri olabilir ve buna bağlı ek girişimler gerekebilir.  

görülemeyebilir.   

 meydana gelebilir.  

pansuman  tedavisi,  ilave ameliyatlar ve deri greftlemesi (nakli) gerektirebilir.  

a  karar  verirse  veya  ameliyata  devam  etmenin  

sağlığınıza  daha  fazla zarar vereceğini düşünürse operasyonu yarıda kesip başka hastaneye sevk 

edebilir.  
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doktorları da çağırarak gereken  müdahalenin  yapılmasını  sağlayabilir.  Ameliyat  sırasında  yandaş  

hastalıklar  mevcut  olduğunu  görürse bunlara müdahale edebilir. Kararı operasyon esnasında kendisi 

verecektir.  

 (scar-nedbe) kalın ve kırmızımsı-morumsu olabilir.   

4.  Kolesistektomi Ameliyatının Alternatif Tedavileri Ve Riskleri:    İlaç kullanılabilinir. Ancak bu da 

kesin  

bir çözüm yolu değildir.  

5.  Kolesistektomi  Ameliyatı  Uygulanmazsa  Neler  Gelişir?    Ömür  boyu  hiçbir  şikayet  

olmayabilir.  Safra  

kesesinin aniden iltihaplanabilir. Safra yolları ve/veya Pankreas iltihaplanması gelişebilir.  

6.  Kolesistektomi Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?  

at sonrası tavsiyelere uyunuz, yara yerinde kızarıklık şişlik akıntı 

geliştiği zaman ya da beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz.  

 

rilen bilgi formunda pansuman, kontrol günleriniz ve tedaviniz 

belirtilecektir. 

İŞLEMİN RİSKLERİ 

a)Kanamaya neden olabilecek kan damarlarında hasar , acil kan verilmesi ve açık karın ameliyatını 

gerektirebilir. (1/1000 olasılıkla) 

b)Nadiren batın boşluğunda biriken kalp ve nefes alma problemlerine neden olabilir.  

c)Batın boşluğunda kanama meydana gelebilir. Sıvı replasmanı veya ileri müdahale gerekebilir.  

d) Apse toplanması gibi enfeksiyonlar batın içerisinde meydana gelebilir. Cerrahi olarak boşaltılması 

gerekebilir.  

e)Yarada tam veya tam olmayan zayıflık, kısa dönemde yaranın açılmasına, uzun dönemde fıtığa 

neden olabilir. 

f)Bazı insanlarda yaranın iyileşmesi normal olmayabilir ve yara kalınlaşabilir,kızarabilir ve ağrılı 

olabilir. Antibiyotik kullanımı gerekebilir.  

g)Adhezyonlar(hasarlı dokuda şeritler) oluşabilir ve bağırsakta engele neden olabilir. Bu durum kısa  

veya uzun dönemde komplikasyonlara neden olabilir ve ileri cerrahi müdahale gerektirebilir. 

h) Yarada şişkinlik ile birlikte olası kanama , morarma , kan toplanması olabilir.  

 

BELİRGİN RİSKLER VE UYGUN TEDAVİ SEÇENEKLER: Doktor, çocuğuma özel belirgin 

riskleri ve problemleri ve eğer komplikasyon meydana gelirse ortaya çıkabilecek sonuçları, işlemden 

beklenen faydaları açıkladı. Doktor, ayrıca uygun tedavi seçeneklerini ve işlemi olmamakla 

oluşabilecek riskleri de açıkladı. 

 

AİLENİN ONAYI 

Doğruluğunu kabul ederim ki; 

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

çocuğuma özel riskleri ve muhtemel sonuçlarını biliyorum. 

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

hastalığının gidişatını ve işlemi yaptırmamamın getireceği riskleri açıkladı. 

Çocuğum için anesteziyle ilgili ‘aile bilgilendirme formu’ verildi. 

İşlem ve riskleri hakkında ‘aile bilgilendirme formu’ verildi. 

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

kaygılarımı konuşma imkânım 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. 
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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 edilmeyecek). 

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

durumunu kötü hale getirebileceğini biliyorum. 

Yukarıdaki ifadelere dayanarak, 

ÇOCUĞUMA CERRAHİ GİRİŞİMİN YAPILMASINI   KABUL       EDİYORUM.  

Ebeveynin adı soyadı; 

Yakınlığı: 

Tarih/saat: 

 İmza: 

 

Hastanın onamı (mümkünse) 

Adı soyadı: 

İmza: 

 Çocuğun Ebeveynlerinin bulunmadığı durumda, Yasal velisi konumundaki akrabasının ya da Resmi 

görevlinin onamı yeterlidir. 

 

DOKTORUN İFADESİ 

Aileye açıkladıklarım; 

-çocuğun durumu 

-tedaviye ihtiyaçları 

-işlem ve riskleri 

-uygun tedavi seçenekleri ve onların riskleri 

-bu riskler meydana gelirse oluşabilecek muhtemel sonuçlar 

-bu hastaya özel belirgin riskler ve problemler. 

Aileye; 

-yukarıdaki konular hakkında herhangibir 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: 

İmza:                                                                            

Tarih/saat: 

 

 

 

 


