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PROTOKOL NO: 

 

ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E  

 

İŞLEM 

 

Doktor,çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı; 

Parazitleri içeren karaciğer kistlerinin boşaltılması veya çıkarılması. Ameliyat yaklaşık olarak 4-5 

saat sürebilir. İşlem, aileden onam alan danışman doktorun dışında bir uzman hekim tarafından 

yapılabilir. 

 

BİLGİLENDİRME 

 Yapılması planlanan bu ameliyat sağlığınız için gereklidir. Ameliyatı gerçekleştirecek olan 

hekim tarafından size bu ameliyatla ilgili detaylı bilgiler ( ameliyatın seyri, karşılaşılabilecek 

güçlükler, istenmeyen durumlar ve riskler vb. ) verilecektir. Bu bilgilerin ışığında serbest iradenizle 

karar verebileceksiniz. Bu belge, sizin söz konusu hekim ile yapacağınız görüşme öncesinde 

hazırlamanıza yardımcı olacaktır.  

     Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler Kist hidatik, sağlığınız için risk kaynağıdır ve hayatınızı 

tehdit eden boyutlara ulaşabilecek gelişmelere yol açabilir.  

         Girişimin yapılmaması durumunda  neler olabilir ?     

    Bu  girişim  yapılmadığı  takdirde mevcut  duruma  ek olarak,  herhangi  bir  darbe-çarpma  sonucu  

kistin  patlaması  ve  içindeki  son derece  alerjik  sıvının  açığa  çıkmasıyla  bazen  ölümcül de  

olabilen  ağır  alerjik  durumlar  ve  kistin  karın  içine  yayılarak  çoğalması, iltihaplanma ve bunun 

tehlikeli boyutlara ulaşması, tıkanma sarılığı gibi riskler söz konusudur. İşlemden beklenen fayda, 

kist hidatik hastalığının tedavi edilmesidir. 

          Nasıl bir tedavi / girişim uygulanacak:   

    Karın uygun yerden,  uygun  büyüklükte  açılıp  kist  (veya  kistler)  belirlenip  çevreleri  özel  sıvı  

(kist  öldürücü)  ile  ıslatılmış  koruyucularla çevrelendikten sonra kist dikkatlice açılır  (içeriğinin 

hiçbir yere bulaşmaması  için.) Bundan sonra kiste en uygun girişim yapılır. Ameliyat sahasına gerekli 

sayıda dren (içerideki sızıntıları dış ucundaki kaba aktaran boru) konarak işlem sonlandırılır. İşlemin 

alternatifi: Uygun kistlerde kaplı yöntemle kistin çıkarılmasıdır. 

       * Ortaya çıkabilecek yan etkiler :  

           -Ağrı  

       * Nadir görülebilen yan etkiler :  

           -Yara problemleri, kanama, enfeksiyon, iç yapışıklıklar, fıtıklaşma.  

       * Çok nadir görülebilen yan etkiler :  

           - Barsak tıkanması, büyük damar veya barsak yaralanması, nüks, safra yolu yaralanmaları, 

sarılık, damar embolisi (pıhtı)  

       * Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar :  

          -  Kullanımakta olan ilaçlar varsa doktorunuzun bilgisi dahilinde ve önerilerine göre 

kullanılmalıdır.  

     Ameliyat sonrası (genellikle ertesi sabah) kahvaltı ile gıda alımı başlar.  

      Hekimin hasta hakkında bilmek istedikleri :  

  (Allerji, kanama istidadı, yara iyileşmesinde geçikme, kullanılan ilaçlar vs… )  

     Hekimin bilgilendirilme konuşmasına ait notları :  

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

……………………………………………………………………… 

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

……………………………………… 

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

……  

  

 

 



 

 
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ   

KİST HİDATİK İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ 

HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ 

Doküman Kodu HD.RB.292 

Yayın Tarihi 26.12.2016 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           2 / 4 

 

 

 

    Hasta, veli veya vasinin onam açıklanması :  

• Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.  

• Planlanan tedavi/ girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, 

bunların riskleri, tedavi olmadığım  

takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi 

edindim.  

• Tedavi/ girişim’den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.  

• Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı 

kullanabileceği açıklandı.  

• Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtlandı.  

• Tedavi/ girişim uygulanacak kişiler hakkında bilgi edindim.  

• Aklım başında ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.  

• İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada 

işlemi durdurabileceğimi biliyorum.  

• Hastanın durumunun düzeleceğine dair bir garanti verilmediğini ve bu işlemin çocuğumun 

durumunu daha kötü hale getirebileceğini biliyorum. 

 

ANESTEZİNİN GENEL RİSKLERİ 

 

a)Göğüste enfeksiyon riskini arttıracak şekilde akciğerlerin küçük alanları büzülebilir.Bu durum, 

antibiyotiklere ve fizyoterapiye ihtiyaç oluşturabilir. 

b)Ağrı ve şişkinlikle birlikte bacaklarda pıhtılar(derin ven trombozu veya DVT) 

c)Kalpte zorlanma nedeniyle kalp krizi veya felç 

d)İşlemden dolayı ölüm olasıdır. 

 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 ve KOMPLİKASYONLARI 

 

a)Ameliyattan sonra idrar akımında zorluk ve mesane normal boşalana dek mesaneye takılacak bir 

katetere ihtiyaç duyulabilir.  

b)Batın boşluğunda kanama meydana gelebilir. Sıvı replasmanı veya ileri müdahale gerekebilir. 

c)Apse toplanması gibi enfeksiyonlar batın içerisinde meydana gelebilir. Cerrahi olarak boşaltılması 

gerekebilir. 

d)Karaciğerden safra sızıntısı meydana gelebilir ve drenaj veya ileri cerrahi müdahale gerektiren 

problemlere neden olabilir.   

e)Ameliyattan sonra bağırsak hareketleri durabilir. Bu durum bağırsak içerisine sıvı dolmasına ve 

kusmaya neden olabilir. Bu ileri tedavi gerekebilir.   

f)Bazı insanlarda yaranın iyileşmesi normal olmayabilir ve yara kalınlaşabilir,kızarabilir ve ağrılı 

olabilir. Antibiyotik kullanımı gerekebilir. 

g)Adhezyonlar(hasarlı dokuda şeritler) oluşabilir ve bağırsakta engele neden olabilir.Bu durum kısa  

veya uzun dönemde komplikasyonlara neden olabilir ve ileri cerrahi müdahale gerektirebilir. 

h)Şişman insanlarda artmış yara enfeksiyonu,göğüs enfeksiyonu,kalp ve akciğer komplikasyonu ve 

tromboz riski 

ı)Sigara içenlerde artmış yara enfeksiyonu, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonu ve 

tromboz riski 

i) Nadiren de olsa ölüm görülebilir.  

 

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 işlemi olmamakla 

oluşabilecek riskleri de açıkladı. 
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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: 

     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. 
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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:   

Unvan   

İmza: 

Tarih – saat:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


