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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); 

Özefagoskopi(özefagus veya yemek borusunun 

incelenmesi) ve eğer yabancı bir cisim varsa onun 

çıkarılması ve aşındıcı maddeye maruz kalma sonucu 

gelişen darlıkların plastik bujilerle genişletme. 

Ameliyat yaklaşık olarak 1-2 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 için ayrı bir form 

okutulup imzalamanız istenecektir. 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 yemek borusunda kanama; yabancı cismin 

çıkarıldığı yerden sızıntıya veya büyük kan 

damarlarındaki hasara bağlı olabilir. 

c)Yemek borusunun delinmesi veya yırtılması; 

boyunda veya göğüs kafesinde hayatı tehdit edici 

enfeksiyona neden olabilir.  Boyun ve/veya göğüs 

kafesini kapsayan ameliyatlar özellikle delinmeyi 

onarmak için gerekir ve hastanede kalım süresini 

uzatabilir. Enfeksiyon veya delinmeyi onarmak için 

gereken ameliyatlar, larinkste veya seste anormallikle 

sonuçlanan larinksi kontrol eden sinirlerde hasara 

neden olabilir. 

d)Ses değişikliği; larinks veya larinksi kontrol eden 

sinirler özefagoskopi için kullanılan aletlerden dolayı 

hasarlanabilir. Ses değişikliği, yukarıda belirtildiği gibi 

yemek borusunda delinme sonucu da meydana 

gelebilir. 

e)Teşhis edilmemiş boyun veya spinal problemler. 

D. İŞLEMDEN BEKLENEN 
FAYDALAR ,İŞLEMİN 
UYGULANMAMASI DURUMUNDA 
KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR 
ve İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ 

İşlemden beklenen faydalar: Yemek borusu yanığı 

nedeniyle oluşan darlığın değerlendirilmesi ve 

genişletme işleminin yapılabilmesi. 

İşlemin uygulanmaması durumunda: Yanık sonucu 

oluşan darlık beslenmemesine, yutma işlemini 

gerçelememesine neden olur. Darlık tamamen 

kapanabilir, daha büyük ameliyatlar ( gastrostomi, 

kalın ya da ince barsaktan yemek borusu yapma) 

görülebilir. 

İşlemin alternatifi: Çocuğunuza yemek borusunu 

genişletme operasyonu da uygulanacaktır. İşlem 

sırasında mideye geçiş için yol bulunamazsa 

beslenebilmesi için midesine ciltten girilerek 

beslenme tüpü  takılması gerekebilecektir.  

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. 
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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 

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; 

Yakınlığı: 

Tarih/saat: 

 İmza: 

 

Hastanın onamı (mümkünse) 

Adı soyadı: 

İmza: 

 

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 : 

Unvan :    

 İmza:            

Tarih/saat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


