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PROTOKOL NO: 

 

ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E 

A. İŞLEM 

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını 

anlattı (Hasta yakınının anlayabileceği sözcükler 

ile doldurulmalıdır). Ameliyat yaklaşık olarak 

0,5-1 saat sürebilir.  

BİLGİ 

Çocuğunuz/yakınınızın ince ve kalın 

barsaklarında kan akımının azalması ve barsak 

duvarında iltihap oluşmasına bağlı olarak, 

barsağın tümünde veya bir kısmında çürüme 

(gangren) mevcuttur. Nekrotizan enterokolit adı 

verilen bu hastalık yenidoğan bebeklerde görülür 

ve bebeğin normalden daha erken (zamanından 

önce) doğmuş olması, normalden daha düşük 

kiloya sahip olması ve anne karnında veya doğum 

esnasında havasız kalması durumunda bu 

hastalığın ortaya çıkma ihtimali artar. Bu 

hastalığın öncelikli tedavisi çocuğa antibiyotik ve 

serum verilmesi, ağızdan beslenmemesi ve yeterli 

oksijen almasının sağlanması şeklindedir. 

Çocuğunuzda bu tedavi ile düzelme olmadığından 

ve gangrenin ilerleyerek barsakta delinme 

safhasına ulaşdığı düşünüldüğünden acil ameliyat 

olması gerekmektedir. Bu ameliyatı olmaması 

durumunda barsağından karın içerisine sızan 

barsak sıvılarındaki mikroplar kana karışarak 

zehirlenmeye neden olacak, çocuğun diğer 

organlarının çalışmaları bozulacak ve sonunda 

hayati tehlike riski gelişmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Bu ameliyatta çocuğun karnı açılarak gangrene 

olmuş (çürümüş) barsak kısımları damarları 

bağlanarak çıkarılacaktır. Geriye kalan barsakların 

uçlarının birbirine eklenmesi çoğu zaman 

olanaksızdır. Bu nedenle barsak ucu karın 

duvarına bağlanarak karın kapatılacaktır. 

Barsaktaki gangren kısmı çok uzun olduğunda 

çocuğa normal beslenmesine yetecek kadar barsak 

kalmamış olması ihtimali vardır. Bu durumda 

ameliyat sonrası ağızdan beslenmesinde sorun 

olacaktır. Bu ameliyat hastalığın sonucunda 

gelişen hayatı tehdit edici barsak gangreni nedeni 

ile yapılmakta ve çürüyen barsakların çıkarılması 

ile çocuğun hayatının kurtarılması 

amaçlanmaktadır. Bu ameliyat hastalığı tamamı 

ile düzeltici bir yöntem değildir. Ameliyat sonrası 

hastalığın ilerlemesi ve çocuğun ölümü ile 

sonlanması olasılığı yüksektir. 

 

Yenidoğanların cerrahi sorunları olması 

durumunda söz konusu olacak genel riskler 

şunlardır: 

1. Savunma mekanizmalarının tam gelişmemiş 

olması nedeni ile mikrop bulaşması. 

Vücudunun herhangi bir yerinde organ iltihabı 

gelişmesi mümkündür. 

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. 

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. 

Hastanızın barsaklarında perforasyon (delinme) 

şüphesi mevcuttur. Bu nedenle batın içine bir dren 

konarak batın içinden gelen sıvı izlenecek, buna 

göre gerekirse açık ameliyat uygulanması 

gerekebilecektir. 

Batın sağ üst kısmından yapılacak kesi ile periton 

içine dren konacaktır. 

B. ANESTEZİ 

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. 

C. İŞLEMİN RİSKLERİ 

AMELİYAT ve TEDAVİNİN RİSKLERİ 

Ameliyattan sonra henüz yenidoğan olması ve 

karın ameliyatı geçirmiş olması nedenleri ile 

bir takım riskler söz konusu olabilir. Bunlar şu 

şekilde sıralanabilir: 

1. Yenidoğanlarda savunma sisteminin zayıf 

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 
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enfeksiyon durumlarının ortaya çıkması 

kolaylaşmaktadır. 

2. Büyük damarlara yakın bir ameliyat 

olduğundan ameliyat sonrası karın 

içerisinden kanama olma riski 

mevcuttur. Bu durumda yeniden acil 

ameliyat gerekebilir.  

3. Barsakta ekleme yapılmış ise ekleme 

yapılan yerde tam iyileşme olmaması 

sonucunda barsaktaki sıvılar karın 

içerisine sızabilir, karında iltihap ve 

abseye sebebiyet verebilir. 

4. Barsakların, vücudun yaşam boyu 

yeterli beslenmesi ve büyümesine 

yetmeyecek kadar kısa kalması ve 

buna bağlı olarak uzun süre hastanede 

yatması ve damardan beslenmesinin 

gerekmesi ihtimali düşük değildir. 

Sonuçta da karaciğer ve böbrekler 

başta olmak üzere tüm organlarda 

kalıcı hasarlar oluşarak, bu organların 

görevlerini yerine getirememeleri 

ihtimali söz konusudur. 

5. Ameliyat sonrası, hastalığın etkisi ile 

başka alanlarda çürüme ve delinme 

olması, barsağın bazı bölgelerinde 

daralma ve tıkanıklık oluşması riski 

vardır. 

6. Ameliyat yarasında iltihap gelişimi, 

yaranın iyileşmemesine bağlı olarak 

değişik derecelerde açılması, 

barsakların dışarı çıkması oldukça 

nadir rastlanılan bir komplikasyondur. 

7. Ameliyat sonrası barsaklar arasında 

yapışıklıklar veya bantlar gelişmesine 

veya ekleme yapılan yerde daralma 

olması nedenleri ile barsak tıkanıklığı 

yeniden gelişebilir ve tekrar acil 

operasyon gerekebilir. 

8. Antibiyotik kullanılması. 

9. Kan verilmesi. 

10. Ölüm. 

Bu operasyonun bazı risk ve komplikasyonları 

vardır. Burada anlamadığınız bir nokta olduğu 

takdirde doktorunuza soru sorabilirsiniz. İşlem 

sırasında oluşabilecek komplikasyon ve riskler: 

a) Batın boşluğunda derin kanama. Bu, sıvı 

verilmesini veya ileri cerrahi müdahaleyi 

gerektirebilir. 

b)Apse gibi enfeksiyonlar meydana gelebilir. Bu 

durumda cerrahi müdahale gerektirebilir.  

c)Yarada tam veya tam olmayan zayıflık, kısa 

dönemde yaranın açılmasına neden olabilir. 

d)Bazı insanlarda yaranın iyileşmesi normal 

olmayabilir ve yara kalınlaşabilir, kızarabilir ve 

ağrılı olabilir. 

e) Adhezyonlar (hasarlı dokuda gelişen 

yapışıklıklar) oluşabilir ve barsakta tıkanıklığa 

neden olabilir.  

İşlemin Faydası:  Barsak hasarını azaltmak, 

hastanın hayatını kurtarmak. 

İşlemin Alternatifi:  Açık ameliyat. 

İşlemin Uygulanmaması durumunda 

karşılaşılabilecek sonuçlar: Barsak kaybı, kana 

mikrop karışması ve ölüm oluşabilir. 

 

D.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 işlemin gerçekleşmemesi 

halinde oluşabilecek riskleri de açıkladı. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………  

(Bu boşluk doktorunuz için bırakılmıştır. Gerekliyse 

özel tıbbi durumları belirtmek için kullanılır. 

E. AİLE 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 
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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 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. 

 

     F.DOKTORUN İFADESİ 

    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:  

Unvan: 

İmza: 

Tarih/Saat:     

 

 

 

 

 


