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ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E      PROTOKOL NO: 

İŞLEM 

Doktor,çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı; 

Boyun üst kısmındaki kesiden doğuştan kaynaklanan tiroglossal kistin ve larynx üzerindeki hyoid kemiğin bir 

kısmının çıkarılması. Ameliyat yaklaşık olarak 2-3 saat sürebilir. İşlem, aileden onam alan danışman doktorun 

dışında bir uzman hekim tarafından yapılabilir. 

ANESTEZİNİN GENEL RİSKLERİ 

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 

İŞLEMİN RİSKLERİ 

a)Boyundaki dokulardaki olası kanamalar , yara çevresinde şişlik veya sıvı akması veya nadir durumlarda nefes 

almada probleme neden olan nefes borusunda basınçla sonuçlanabilir.  

b)Hastalık tekrarlayabilir. Bu durum ileri cerrahi müdahale gerektirebilir.  

c)Nadiren tiroid bezinin kendisi yoktur ve tiroglossal kist vücutta çalışan tek tiroid dokusudur. Eğer durum bu 

şekilde ise ilaç tedavisine hayat boyu ihtiyaç olabilir.  

d) Bazı insanlarda yaranın iyileşmesi normal olmayabilir ve yara kalınlaşabilir,kızarabilir ve ağrılı olabilir.  

e)Yaradan tükrük sızıntısı olabilir , bu durum zamanla düzelir.  

f)Şişman insanlarda artmış yara enfeksiyonu,göğüs enfeksiyonu,kalp ve akciğer komplikasyonu ve tromboz riski 

g)Sigara içenlerde artmış yara enfeksiyonu,göğüs enfeksiyonu,kalp ve akciğer komplikasyonu ve tromboz riski 

h) Kistin veya kitlenin çıkarılması esnasında ana nefes borusunda delinme olabilir, tekrar cerrahi ya da nefes 

borusunun cilde ağızlaştırılması (trakeostomi) gerekebilir. 

 
İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR ,İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA 

KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR ve İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ 

İşlemden beklenen faydalar: Boyundaki orta katta yerleşimi gösteren kistin çıkarılması, akıntı oluşumunu, 

tekrarlayan enfeksiyon oluşumunu ve ileri dönemde kanser oluşma riskini azaltır. 

İşlemin uygulanmaması durumunda: Tanı konamaz. Tekrarlayan enfeksiyonlar(çene yanlarının etkilenmesi ve 

işlev bozukluğu olabilir.) , ileri dönemde kanserleşme görülebilir. 

İşlemin alternatifi yoktur. 

AİLENİN ONAYI 

Doğruluğunu kabul ederim ki; 

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

risklari 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 imkanım 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 edilmeyecek). 

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

kötü hale getirebileceğini biliyorum. 

Yukarıdaki ifadelere dayanarak, 
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ÇOCUĞUMA CERRAHİ GİRİŞİMİN YAPILMASINI   KABUL  EDİYORUM.  

Ebeveynin adı soyadı; 

Yakınlığı: 

Tarih/Saat : 

 İmza: 

 

Ebeveynin adı soyadı; 

Yakınlığı: 

Tarih/Saat: 

 İmza: 

 

Hastanın onamı (mümkünse) 

Adı soyadı: 

İmza: 

Anne ve babanın her ikisininde onayı gereklidir. 

Tek imza alınması halinde diğer ebeveynin de  

Oluru alınmış sayılır yada hastanın tek yasal   

Velisinin olduğu kabul edilir.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:    

 

 


