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PROTOKOL NO: 

 

ADI SOYADI: 

 

CĠNSĠYETĠ: K      E 

A. ĠġLEM 

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı (Hasta yakınının anlayabileceği sözcükler ile 

doldurulmalıdır); 

Doğumsal olarak doku içi bir kalıntı şeklinde küçük bir kistik kesecik ve bunun cilde uzantısı şeklinde 

kanalı mevcut olan brankiyal fistül çıkarılmak üzere hastanız ameliyat edilecektir. Bu işlem sırasında 

hastanızın boynundan geçen damarsal ve sinirsel dokular zarar görebilecektir. Bu bölge zengin damar ve 

sinir dokusuna sahiptir. Bu bölgeden hayatı tehdit eden kanamalar meydana gelebilir. Ameliyat sonrası 

kalıntılara bağlı yakınmaları yineleyebilir.  

Hastayı rahatlatmak için sakinleştirici bazı ilaçlar verilecektir. Deri, antiseptik ile temizlenecektir. Alanı 

temiz tutmak için steril bezler kullanılacaktır. Sahayı kapatmak için bir sargı konulur. Ameliyat yaklaĢık 

olarak 1-2 saat sürebilir. İşlem, aileden onam alan danışman doktorun dışında bir uzman hekim 

tarafından yapılabilir. 

B. ANESTEZĠ 

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. ĠġLEMĠN RĠSKLERĠ 

Bu operasyonun bazı risk ve komplikasyonları vardır. Burada anlamadığınız bir nokta olduğu takdirde 

doktorunuza soru sorabilirsiniz. İşlem sırasında oluşabilecek komplikasyon ve riskler: 

a)Enfeksiyon; antibiyotik ile tedaviyi gerektirebilir. 

b)Kan damarlarından ciddi boyutta  kanama olabilir. 

c)Sinirlerin hasarına bağlı boyunda hareket bozuklukları ve konuşma sorunları olabilir. Yüz kaslarının 

hareketleri zarar görebilir. 

AMELĠYATIN RĠSKLERĠ  

AĢağıdaki bazı riskler ve komplikasyonlar bulunmaktadır.  

a) Kanama: Ameliyat esnasında veya sonrasında birkaç hafta içinde olabilir. Solunum sıkıntısı yaratabilecek 

olan yara yerinde kan pıhtısı(hematom)oluşumu ile sonuçlanabilir.  

b) Yara yeri enfeksiyonu ve bu durumda şişlik ve ağrı olur. Antibiyotik ve gerekirse küçük bir cerrahi işlem 

olan drenaj uygulanabilir.  

c) N. Hipoglosus siniri (Dili hareket ettiren sinir) operasyon sırasında zarar görebilir. Bu durumda dilin aynı 

tarafında güçsüzlük ile sonuçlanabilir.(tiroglossal duktus kisti eksizyonu sırasında)  

d) Boyunda tekrar şişlik ortaya çıkabilir.  

e) Anormal yara izi oluşumu. İlerde cerrahi gerektirecek kalınlaşmış, geniş kırmızı yara izi oluşabilir.  

f) Brankiyal yarık kisti cerrahi eksizyonu sırasında yakın komşuluktan dolayı bazı sinirler ve damarlar 
zarar görebilir ve bunlara ait belirtiler ortaya çıkabilir.  

ĠĢlemin uygulanmaması durumunda karĢılaĢılabilecek sorunlar:Akıntı olan bölgede enfeksiyon 

oluşması,fistülün oluşma yerine göre şekil bozukluğu, kozmetik problemler, ileri dönemde kanserleşme . 
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ĠĢlemden beklenen fayda ise bu sorunların önlenmesidir. Cerrahi girişimden başka alternatif iĢlem 

yoktur.Ameliyatınız uzman bir cerrah tarafından yapılacaktır.  

D.BELĠRGĠN RĠSKLER VE UYGUN TEDAVĠ SEÇENEKLERĠ 

Doktor, çocuğuma özel belirgin riskleri ve problemleri ve eğer komplikasyon meydana gelirse ortaya 

çıkabilecek sonuçları açıkladı. Doktor, ayrıca uygun tedavi seçeneklerini ve işlemin gerçekleşmemesi 

halinde oluşabilecek riskleri de açıkladı. 

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

………………………………………………   

(Bu boşluk doktorunuz için bırakılmıştır. Gerekliyse özel tıbbi durumları belirtmek için kullanılır. 

E. AĠLE 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. 

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 CERRAHĠ GĠRĠġĠMĠN YAPILMASINI   KABUL       EDĠYORUM.  

 

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. 

F.DOKTORUN ĠFADESĠ 

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 Unvanı : 

Unvan: 

İmza:Tarih/Saat: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


