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CĠNSĠYETĠ: K      E 

 

Bu form size, çocuğunuzun/yakınınızın hastalığı ile ilgili yeterli bilgi verilip verilmediğini ve verilen 

bilgileri anlayıp anlamadığınızı değerlendirmeniz için hazırlanmıĢtır. Verilen bilgilerin yeterli 

olduğundan ve tümü ile anladığınızdan emin olduktan sonra formun sonunda, tıbbi iĢlemlerin 

yapılmasına izin verip vermediğinizi belirtip imzalayacağınız bir bölüm de bulunmaktadır. Lütfen 

anlamadığınız Ģeyleri doktorunuza tekrar sorunuz. 

A. SAĞLIK DURUMU ve YAPILACAK GĠRĠġĠM 

Aşağıda imzası olan ben ……………………………………………………., çocuğumun/yakınımın hastalığı ile 

ilgili olarak Dr…………………………………………….’dan yazılı ve sözlü olarak bilgi aldım. 

Çocuğunuz/yakınınızın içmiş olduğu yakıcı maddenin midede yaratmış olduğu hasara bağlı olarak, midenin çıkış 

kısmında onikiparmak barsağı ile birleştiği yerde büzülme ve tam tıkanıklık mevcuttur. Bu tıkanıklık, yanık olan 

yerde kötü iyileşme nedeni ile oluştuğundan kendiliğinden düzelme şansı yoktur. Tıkanıklık nedeni ile mideye 

ağızdan gelen gıdalar ve içecekler mideden boşalamaz ve bu nedenle kusma ve midede genişleme ortaya çıkar. 

Tıkanıklığın açılması ve çocuğun yeniden beslenebilmesi için ameliyatla bu durumun düzeltilmesi gereklidir. 

Ameliyat yaklaĢık olarak 2-3 saat sürebilir. İşlem aileden onam alan doktorun dışında bir uzman hekim 

tarafından yapılabilir. 

ĠĢlemden beklenen fayda: Tıkanıklığın açılması sonucu hasta yeniden beslenebilecektir. 

Ameliyat olmaz ise, ağızdan hiç gıda alamayacağı veya alsa da hepsini dışarı çıkaracağından, vücut alması 

gereken besin maddeleri, vitaminleri alamayacak ve gıdasız kaldığından tüm organlarda zafiyet ortaya çıkacak, 

iltihabi-mikrobik hastalık kapma riski artacak ve hatta bu durum ölüm ile sonuçlanabilecektir. Meydana gelmiş 

olan tıkanıklığın kendiliğinden düzelme şansı hiç olmadığından, beklemek ile düzelme olmaz. ĠĢlemin 

alternatifi yoktur. 

Bana hastalığın tanısının (teĢhisinin)    ……………………………………...............................................olduğu, 

 Tedavi olmazsa sağlık durumunun,  İyiye gidebileceği  Hayati tehlike oluşabileceği 

  Kötüleşebileceği    Durumumun değişmeyebileceği        Diğer: 

 Doktor tarafından söylendi. 

Ameliyat için çocuğa narkoz (anestezi) verildikten sonra karını kesilerek açılacak ve öncelikle midenin 

çıkışındaki darlık olan alanda hasarın oluştuğu yerin uzunluğu, hasarın derecesi, etrafındaki diğer organlarda 

harabiyete neden olup olmadığı, delinme veya abse gelişimi olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu kontrol 

sonunda saptanan duruma göre yapılacak ameliyatın cinsine karar verilecektir. Tıkanık olan yerde sağlam doku 

olmayacağından midedeki gıda veya sıvıların ince barsağa akabilmesi için ince barsak ile mide arasında yeni bir 

yol hazırlanması gerekecektir. Bu amaçla midenin son kısmı ve ince barsak kesilerek birbirlerine dikişler ile 

eklenecektir. Bu esnada midenin son kısmı veya ince barsaktan bir kısım çıkarılması gerekebilir. Bu ekleme 

yapıldıktan sonra karındaki yara dikişler ile kapatılarak ameliyata son verilir. 

1. Savunma mekanizmalarının tam gelişmemiş olması nedeni ile mikrop bulaşması. 

2. Akciğer gelişimlerinin bozuk olabilmesi nedeni ile solunum sıkıntısı ve yoğun bakımda suni solunum cihazına 

bağlanması. 

3. Yetersiz beslenme nedeni ile gerekli gıdaların damar yolundan verilmesi gerekebilir. Bu durumda karaciğer ve 

böbreklerin etkilenmesi riski vardır. 
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4. Başka organlarında da (kalp-damar, böbrek, akciğer, soluk borusu, sinir sistemi, omurga, mide ve barsak 

sistemi, dış uzuvlar) doğuştan sakatlık olması söz konusu olabilir. Bunlara bağlı başka tıbbi sorunlar zaman 

içerisinde ortaya çıkabilir. 

B. AMELĠYAT ve TEDAVĠNĠN RĠSKLERĠ KOMPLĠKASYONLARI 

1. Çocuğun uzun süredir beslenememiş olması, büyük bir ameliyat geçirmesi, vücuduna giren veya çıkan 

tüpler, borular olması nedenleri ile çocuğa mikrop bulaşması ve kana mikrop karışması da dahil olmak 

üzere enfeksiyon durumlarının ortaya çıkması riski vardır ve bu risk düşük değildir. 

2. Büyük damarlara yakın bir ameliyat olduğundan ameliyat sonrası karın içerisinden kanama olma riski 

mevcuttur. Bu durumda kan verilmesi ve yeniden acil ameliyat gerekebilir.  

3. Düşük olasılık olsa da, ince barsakta ekleme yapılan yerde tam iyileşme olmaması sonucunda mide ve 

barsaktaki sıvılar karın içerisine sızabilir, karında iltihap ve abseye sebebiyet verebilir. Bu nedenle 

yeniden ameliyat olması gerekebilir. 

4. Ameliyat esnasında barsak veya midede yaralanma meydana gelebilir ve bu mide veya barsaktaki 

sıvıların karın içine akması ve enfeksiyon ile sonuçlanabilir, bu nedenle yeniden ameliyat edilmesi 

gerekebilir. 

5. Ameliyat sonrasında mide ile barsak arasında yapılan ekleme uzun süre çalışmayabilir, bu nedenle 

ağızdan beslenemeyebilir. 

6. Mide ile barsak arasında ekleme yapılan yerde daralma meydana gelebilir ve tıkanıklık yeniden ortaya 

çıkabilir. Bu durumda yeniden ameliyat olması gerekebilir. 

7. Karın içerisinde abse gelişebilir. 

8. Ameliyat yarasında kan birikimi, iltihap gelişimi, yaranın iyileşmemesine bağlı olarak değişik 

derecelerde açılması, barsakların dışarı çıkması oldukça nadir rastlanılan bir komplikasyondur. 

9. Ameliyat sonrası barsaklar arasında yapışıklıklar veya bantlar gelişmesi veya ekleme yapılan yerde 

daralma olması nedenleri ile barsak tıkanıklığı gelişebilir ve tekrar acil operasyon gerekebilir. 

10. İleride midenin ince barsağa hızlı boşalmasına bağlı olarak; ülser, ülser kanaması, ülser delinmesi, 

yemek yedikten sonra tansiyon düşmesi ve bayılma olması, uzun süreli ishal olması riskleri mevcuttur. 

11. Antibiyotik kullanılması. 

12. Kan verilmesi. 

13. Acil olarak yeniden ameliyat edilmesi. 

14. Ölüm. 

C. HASTA VELĠSĠ/YAKINININ ONAYI 

 Tedavinin baĢarısından kastedilenin (beklenen faydasının), mide ile ince barsak arasında ekleme 

yapılan yerin iyileşmesi sonrası çocuğun ağızdan beslenebilir duruma gelmesi olduğunu anladım. 

 Bu hastalıkla ilgili olarak, tedavisi için uygulanabilecek yöntemlerin adı, bu yöntemlerden 

yararlanma Ģansı, bu yöntemlerin riskleri, açık bir dille anlatıldı ve bu bilgileri anladım. 

 Tedavi seçenekleri arasında doktorumun bana önerdiği yöntemin adı 

………………………………………………………………………………………………………’dır. 

Çocuğum/yakınım için önerilen tedavi Ģöyle uygulanacaktır: (anladığınız şekliyle size uygulanacak tedavi 

yöntemini kabaca tarif ediniz)…………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Uygun görülen anestezi yönteminin uygulanmasına, izin veriyorum 

 Bana aktarılan bilgileri anladım ve soru sormama olanak tanındı ve bu sorulara yeterince zaman 

ayrılarak doyurucu Ģekilde cevaplar verildi. 

 Gerektiğinde giriĢim(ler)i görüĢtüğüm doktor dıĢındaki bir doktorun gerçekleĢtirebileceğini, 

giriĢimler esnasında ve sonrasında çocuğun bakım ve tedavisine asistan doktorların da 

katılacağını anladım ve kabul ediyorum. 

 Doktorun önerdiği tedavi yönteminin uygulanmasına ve bu sırada tıbben ani olarak ortaya çıkan acil 

durumlara doktorun uygun ve gerekli gördüğü ek girişimlerde bulunulmasına, izin veriyorum. 

 Yapılacak tedavi ve ameliyat sonrasında mutlak iyileşmesi veya mevcut durumun mutlaka düzelmesi 

garantisinin olmadığını, hatta ameliyat sonrası durumunun daha kötüye gidebileceğini anladım. 

 Yapılacak ameliyatın sadece tanı amaçlı olabileceğini anladım. 

 Uygulanacak tıbbi girişim sırasında eğitim amaçlı kullanılmak üzere fotoğraf çekilebileceği veya kayıt 

yapılabileceği anlatıldı. Buna, kimlik bilgilerinin gizli tutulması ve sadece tıbbi eğitim ve araştırma 

amaçlı kullanılması koşulu ile;  

  izin veriyorum.     İzin vermiyorum. 

 Uygulanacak tedavi veya anestezi yöntemi için kabul etmediklerim (varsa): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ÇOCUĞUM/YAKINIM ĠÇĠN ÖNERĠLEN AMELĠYATIN YAPILMASINI TALEP EDĠYORUM. 

Veli: 

Ad-Soyad: 

Tarih/Saat: 

İmza: 

Hekim 

Hastamın velisi/yakınını hastalığının tanısı, önerdiğim tedavi yönteminin türü, uygulama biçimi, başarı şansı ve 

süresi, hastamın sağlığı için taşıdığı riskler, önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığının 

yaratabileceği sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında bilgilendirdim ve anlamasını sağladım, 

soru sormasına olanak tanıdım. 

Hekimin Ad-Soyadı: 

Unvanı                    :  

İmza         : 

Tarih/Saat:  

 

 


