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PROTOKOL NO: 

 

ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E 

 

 

 

 

 

İŞLEM 

Doktor,çocuğuma aşağıdaki işlemin 

yapılacağını anlattı; 

Rektumdan dokunun çıkarılması. Bu doku 

daha sonra test için patolojiye gönderilir.  

 

HASTALIK BİLGİSİ 

Çocuğunuz/yakınınızın yenidoğan 

döneminde geçirmiş olduğu dışkı 

yapamama, karın şişliği ile ortaya çıkan 

hastalığın nedeninin araştırılması için kalın 

barsağın son kısmından mikroskop 

incelemesi için parça alınması (biyopsi) 

gerekmektedir. Alınan parça mikroskop 

altında incelenerek, çocuğun geçirmiş 

olduğu duruma neden olabilecek iki 

hastalığın olup olmadığı kontrol 

edilecektir. Parça alınmaması durumunda, 

eğer söz konusu hastalıklar çocuğunuzda 

varsa bunların teşhisinin (tanısının) 

konması mümkün olmayacaktır.  

Bu ameliyat gerçekleştirilirken narkoz 

(anestezi) altında makatdan girilerek kalın 

barsağın son kısmından, makadın yaklaşık 

2 cm kadar yukarısından, barsağın 

duvarından yaklaşık 0.5 cm çapında parça 

kesilerek çıkarılacak ve incelenmesi için 

patolojiye gönderilecektir. Parça alınan yer 

dikişler ile kapatılacak ve bu şekilde 

işleme son verilecektir. Ameliyat yaklaşık 

olarak 0,5-1 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. 

AMELİYATIN RİSKLERİ 

Genel riskler şunlardır: 

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. 

3. Enfeksiyon gelişebilir. 

4. Ölüm riski çok düşük olsa da mevcuttur. 

Bu ameliyata özel riskler ise şu 

şekildedir: 

1. Parça alınan yerden çok ciddi 

kanama olması ve bu nedenle kan 

verilmesi veya yeniden acil olarak 

ameliyata alınması. 

2. Parça alınarak dikiş konulan yerde 

veya barsağın arkasında iltihap 

veya abse gelişmesi düşük de olsa 

bir risktir. Bu durumda geçici 

olarak kalın barsağın karın 

duvarına bağlanması ve dışkısını 

bir süre buradan yapması 

gerekebilir. 

3. Kalın barsağın son kısmında, parça 

alınarak dikiş konulan yerde darlık 

gelişebilir.  

4. Antibiyotik kullanılması. 

5. Kan verilmesi. 

6. Acil olarak yeniden ameliyat 

edilmesi. 

 

İŞLEMİN RİSKLERİ ve 

KOMPLİKASYONLARI 

 

a)Biopsi alanında kanama olabilir. Bu 

durum ileri cerrahi müdahale gerektirebilir.  

b)Bağırsak delinebilir ve ileri cerrahi 

müdahale gerektirebilir.  
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c)Rektum çevresindeki derin dokularda 

enfeksiyon gelişebilir. Bu durum 

antibiyotiklerle birlikte cerrahi müdahale 

gerektirebilir.  

d)Şişman insanlarda artmış yara 

enfeksiyonu,göğüs enfeksiyonu,kalp ve 

akciğer komplikasyonu ve tromboz riski 

e)Sigara içenlerde artmış yara 

enfeksiyonu,göğüs enfeksiyonu,kalp ve 

akciğer komplikasyonu ve tromboz riski 

 
İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR 
,İŞLEMİN UYGULANMAMASI 
DURUMUNDA 
KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR 
ve İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ 
İşlemden beklenen faydalar: Alınacak 

doku parçasının patolojik incelemesi 

yapılabilir, tümör hücresi içerip içerip 

içermediği saptanabilir. 

İşlemin uygulanmaması durumunda tanı 

konamaz. 

İşlemin başka 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, 

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: 
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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 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: 

İmza: 

Tarih /Saat:    

 

 

 

 

 

 

 


