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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);  

Böbreğin bir kısmının çıkarılmasıdır. Gövdenin yan 

bölümünde 3 veya 4 adet 1 cm.lik kesiden yerleştirilen 

özel ekipman kullanılarak operasyon gerçekleştirilir. 

Karın alt kesiminde, çıkartılan böbrek kısmının 

boyutuna göre önceden yapılan kesilerden biri biraz 

daha büyütülerek böbrekten çıkarılan kısım dışarı alınır. 

Operasyon başlangıcında mesaneye bir kateter ve 

bitiminde operasyon bölgesine bir dren yerleştirilir. 

Ameliyat yaklaşık olarak 3-4 saat sürebilir. 

B. ANESTEZİ 

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. İŞLEMİN RİSKLERİ 

Bu operasyonun bazı risk ve komplikasyonları 

vardır. Burada anlamadığınız bir nokta olduğu takdirde 

doktorunuza soru sorabilirsiniz. İşlem sırasında 

oluşabilecek komplikasyon ve riskler: 

a)Operasyon sırasında vücudunuza verilen 

pozisyona bağlı olarak operasyondan sonra kas 

ağrıları olabilir. 

b) Büyük böbrek damarlarından kanama olabilir. 

Bu durumda ek cerrahi girişim ve kan 

nakli gerekebilir. 

c) Cerrahi sırasında böbreğin barsaklara yapışık 

olması durumunda gerekirse barsağın o bölümünü 

de çıkarmak gerekebilir. Bu durum ameliyat 

yarasının daha uzun olmasına, geçici veya kalıcı 

ileostomi veya kolostomi gereksinimine ve 

hastanede kalış süresinin uzamasına 

neden olabilir. 

d) Karın içinde gizli kanama olabilir. Bu durumda 

sıvı tedavisi veya ek cerrahi girişim gerekebilir. 

Kanama durmaz veya kontrol edilemezse ek cerrahi 

girişime ihtiyaç olabilir. 

e) Karın içinde cerahat birikmesi gibi enfeksiyon 

komplikasyonları gelişebilir. Bu durumd 

antibiyotik tedavisi ve ek cerrahi ile boşaltılma 

gerekebilir. 

f) Ameliyat sonrası idrar kesesinin rahat 

boşalamamasınedeniyle idrar sondası gerekebilir. Bu 

durum genelde geçicidir ve idrar kesesi fonksiyonları 

normale gelene kadardır. 

g) Barsak içeriğinin kaçağına neden olan barsak 

yaralanması olabilir. Bu durum ameliyat yarasının daha 

uzun olmasına, geçici veya kalıcı ileostomi veya 

kolostomi gereksinimine ve hastanede kalış süresinin 

uzamasına neden olabilir.  

h) Ameliyat sonrası barsak hareketleri yavaşlayabilir ve 

durabilir. Barsaklarda şişkinlik ve kusmalara neden 

olabilen bu durumda sıvı ve antibiyotik gerekebilir ve 

hatta ek cerrahi girişime ihtiyaç doğabilir. 

ı) Bazı hastalarda yara iyileşmesi anormal olabilir, bu 

durumda yara ağzı kalınlaşabilir, kızarık veya ağrılı 

olabilir. Ameliyat esnasında sinir kesisine bağlı kas 

güçsüzlüğü ve buna 

bağlı fıtığa benzer bir görünüm oluşabilir. 

j) Yara yerinde fasyanın dikişlerinin atmasına bağlı kısa 

veya uzun dönemde fıtıklaşma görülebilir. 

k) Ameliyat sonrası barsaklar arasında yapışıklıklar 

gelişebilir. Kısa 

dönemde veya uzun dönemde gelişebilecek bu 

komplikasyonda cerrahi tedavi gerekebilir. 

l) Böbrek yetmezliği gelişebilir. Diyaliz ihtiyacı olabilir. 

m) Ameliyat sırasında çalışma sahasının oluşturulması 

için kullanılan CO2 emilmesi ve cilt altında, 

akciğerlerde ve bağırsaklarda birikmesi riski vardır. 

Uygun tedavilerle düzeltilebilir bir durumdur. 

n) Ameliyat bölgesinde çıkarılan böbrek parçasının 

olduğu yerden idrar kaçağı  

(fistül) olabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim 

gerekebilir 

İşlemin Faydası: Enfeksiyon kontrolü ve bazen 

hipertansiyonun önlenmesi. 

İşlemin Yapılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek 

sonuçlar: Enfeksiyon ve böbrek hasarı oluşabilir. 

İşlemin Alternatifi: Açık ameliyat 

 

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. 

Operasyon sırasında tümörün çıkarılmasına engel 

olacak kadar çevre dokulara yapışıklık varsa patoloji 

için örnek alınarak 

operasyonsonlandırılacaktır.……………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………  (Bu boşluk doktorunuz için 
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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 

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. 

  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 

 

 


