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ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E PROTOKOL NO: 

A. İŞLEM 

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

Bronkoskopi ağızdan sert ışıklı bir boru ile girilerek ana solunum yollarının incelenmesi ve eğer görülebilen alanlarda 

yabancı bir cisim varsa onun çıkarılması işlemidir. Ameliyat yaklaşık olarak 3–4 saat sürebilir. İşlem, aileden onam 

alan danışman doktorun dışında bir uzman hekim tarafından yapılabilir. 

B. ANESTEZİ 

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. İŞLEMİN RİSKLERİ 

Bu operasyonun bazı risk ve komplikasyonları vardır. Burada anlamadığınız bir nokta olduğu takdirde doktorunuza 

soru sorabilirsiniz. İşlem sırasında oluşabilecek komplikasyon ve riskler: 

a)Dudaklar, dişler, diş etlerine ve dile hasar; dişlerdeki hasar, kırılması veya yerinden oynaması ile sonuçlanabilir. 

b)Biyopsi ve/veya yabancı cismin çıkarılmasını takiben hafif bir kanama gelişebilir. Bu operasyon sonrası kanlı balgama 

neden olabilir. Zamanla düzelir. Ciddi kanama nadirdir. 

c)Büzülmüş akciğer (pnömotoraks) çocuklarda yapılan rijid bronkoskopi sırasında görülebilen bir komplikasyondur. 

Yabancı cisim çıkarılması sırasında bu risk daha yüksektir. Geliştiği takdirde ciddi solunum yetmezliği oluşturduğundan size 

sorulmadan göğüs kafesi içine plastik bir tüp yerleştirilip kapalı su altı drenajına alınacaktır. Bu tüp göğüs kafesi içindeki 

havanın boşalması sonrası çekilecektir. Bu durum akciğerdeki havayı çıkarır ve hastanede kalım süresini uzatabilir. Nadiren, 

bu durum işlemden 24 saat sonra oluşabilir. 

d)Ses değişikliği; larinks veya larinksi kontrol eden sinirler bronkoskopi için kullanılan aletlerden dolayı hasarlanabilir. 

Zamanla düzelecektir. 

e)Düşük oksijen seviyeleri (hipoksemi); test sırasında oksijen seviyeleriniz ölçülür ve oksijen verilebilir. 

f)Kalp problemleri; bronkoskopi kalp üzerine hafif bir baskıya neden olabilir. Bu, kalp atımında anormalliğe neden olabilir. 

Nadiren akciğerlerde sıvı birikmesine veya kalp atımının durmasına neden olabilir. 

g)Ses tellerinin daralması ve ödemlenmesi (laringospasm); genellikle kısa süreli ve nadir bir problemdir. Kendiliğinden veya 

tedavi gerileyebilir, nadiren solunumu rahatlatmak için boğazından bir delik açılıp tüp yerleştirilerek solutulabilir 

(trakeostomi). Laringospazm gerilediğinde yaklaşık 2–3 gün içinde trakestomi yine cerrahi olarak kapatılacaktır. 

h)Trakeostomi yabancı cisim çıkarılması sırasında ses tellerinin cismin çıkarılmasına engel olduğu durumlarda da 

açılabilir. 

h)Astım benzeri alerjik reaksiyonlar; işlemdeki tahrişe bağlı olarak solunum yolları daralabilir. Bu durum genellikle 

astım ilaçlarıyla tedavi edilir. 

I)İşlem sırasında hasta oksijensiz kalabilir, ölebilir veya nörolojik sekelli hale gelebilir. 

İşlemin Faydası: Yabancı cisim varsa çıkarmak, bronşları yıkamak ve hayat kurtarmak. 

İşlemin yapılmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar: Ölümle sonuçlanabilir. 

İşlemin Alternatifi: Yok 

D.BELİRGİN RİSKLER VE UYGUN TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

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. 
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E. AİLE 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). 

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;      Ebeveynin adı soyadı; 

Yakınlığı:         Yakınlığı: 

Tarih/saat:         Tarih/saat: 

 İmza:        İmza: 

Anne ve babanın her ikisinin de onayı gereklidir. Tek imza alınması halinde diğer ebeveynin de oluru alınmış sayılır ya 

da hastanın tek yasal velisinin olduğu kabul edilir. Çocuğun ebeveynlerinin bulunmadığı durumda, yasal velisi 

konumundaki akrabasının ya da resmi görevlinin onamı yeterlidir. 

F.DOKTORUN İFADESİ 

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 Unvanı :  

Tarih/Saat:   : … / … / … 

İmza   : 


