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PROTOKOL NO: 

ADI SOYADI: 

CİNSİYETİ: K      E 

İŞLEM 

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı; 

Diğer bağırsak parçasının içine girmiş olan bağırsak kısmının cerrahi onarımı. Ameliyat yaklaşık olarak 2-3 saat 

sürebilir. İşlem danışman doktordan başka bir doktor tarafından yapılabilir. 

 

HASTALIK  BİLGİSİ 

İnvaginasyon,  barsakların  eldiven  parmağı  seklinde  iç  içe  geçmesidir.  Bu  durumun  ameliyatı sırasında  çocuk  

genel  anestezi  altında  uyuyacaktır.  İnvaginasyon  bilinmeyen  bir  nedenle  ortaya çıkmış olabileceği gibi, barsaktaki 

başka bir anormallik nedeniyle ortaya çıkabilir. Böyle bir durumun varlığı ameliyatın seyrini değiştirebilir.  

    Bu  hastalık  erken  dönemde  yakalandığında(ilk  6-8  saat  ) (işlemin alternatifi) skopi  ya da ultrasonografi 

eşliğinde  lavman  ile  ameliyatsız tedavisi denenebilir. Tedavinin başarısı mutlaka görüntüleme yöntemleri ile ortaya 

konmalıdır. 

Ameliyat  olmaz  ise  invagine  olan  barsağa  kan  akımı  kesilirse  barsak  gangreni  oluşur,  bu  durum  ölüme , yol  

açar. İşlemden beklenen fayda bunun oluşmasını engellemektir. Ameliyatta  iç  içe  geçen  barsaklar  açılır,  barsak  

gangreni  oluşmadıysa  ve invaginasyona yol açan başka bir neden yoksa ameliyat biter. Gangren oluştuysa veya olaya 

sebep olan  başka  bir  durum  varsa barsağın  bu  kesimi  çıkarılıp  sağlam  barsaklar  uç  uca  birleştirilir, birleştirme 

mümkün olmaz ise, karın duvarına barsaklar açılır. Ameliyatın süresi normal şartlarda 30-40 dakika olup ameliyatın 

seyrine göre ve hasta faktörlerine bağlı değişebilir. Ameliyattan sonra 4–5 gün banyo yapmamanız ve belli süre ağır 

fizik egzersiz yapmamanız önerilir.  

   Size  ait  tüm  tıbbi  ve  kimlik  bilgileriniz  gizli  tutulacaktır  ve  araştırmalarda  yayınlansa  bile  kimlik bilgileriniz  

verilmeyecektir,  ancak  yoklama  yapanlar,  etik  kurullar  ve  resmi makamlar  gerektiğinde tıbbi bilgilerinize 

ulaşabilir. 

 

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. 

 

İŞLEMİN RİSKLERİ ve KOMPLİKASYONLARI 

a)Batın içinde ağır kanama: sıvı replasmanı ve ileri cerrahi müdahaleyi gerektirebilir.  

b)Bağırsak hasarı; bağırsak sıvısının sızıntısına neden olup ileri cerrahi müdahale gerektirebilir.  

c)Ameliyattan sonra bağırsak hareketlerinin normale dönmesi gecikebilir. Buna bağlı karnın şişmesi ile birlikte 

bağırsaklarda sıvı birikimine ve kusmaya neden olup ileri tedaviyi gerektirebilir.  

d)Batın içinde apse gibi enfeksiyonlar; cerrahi boşaltım gerektirebilir.  

e)Geri dönüşümsüz hasara bağlı olarak bağırsağın bir parçası onarım gerektirebilir.  

f)Bazı çocuklarda yaranın iyileşmesi normal olmayabilir. Yara kalınlaşıp kızarabilir ve yara yeri ağrılı olabilir.  

g)Yara yerindeki zayıflık nedeniyle fıtık meydana gelebilir ve ileri cerrahi müdahale gerektirebilir.  

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

dönemde komplikasyonlara neden olabilir ve ileri cerrahi müdahale gerektirebilir. 

ı)Hastalık tekrarlayabilir.  

j) Barsaklarda gangren sonucu barsak çıkarma ve kolon barsakları tekrar uçuca birleştirme işlemi yapıldı ise, bu 

dikişlerin açılması hayati tehdit edebilecek durumlara yol açabilir. 

 

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. 

 

AİLENİN ONAYI 

Doğruluğunu kabul ederim ki; 

Doktor, çocuğumun tıbbi durumunu ve yapılması planlanan işlemi açıkladı. İşlemin risklerini, çocuğuma özel riskleri 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. 
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Sorular sorma ve çocuğumun durumu, işlem, işlemin riskleri ve tedavi seçenekleri hakkında doktorla kaygılarımı 

konuşma imkânım 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;                             Ebeveynin adı soyadı; 

Yakınlığı:                                              Yakınlığı: 

Tarih/saat:                                             Tarih/saat: 

 İmza:                                                   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. 

 

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-Soyadı: 

Unvan:    

 İmza: 

Tarih/saat: 

 

 


