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Hastanın 

Protokol No  

Adı Soyadı  

Cinsiyeti, Doğum T.  

Yatış Tarihi  

Adres ve Telefonu  

 

Genel Bilgilendirme 

   Laparatomi ;Karın duvarı kesilip batın içerisine girilmesini tariflemektedir Bu işlem over 

torsiyonu(yumurtalığın kendi etrafında dönmesi) ,kist rüptürü (kist patlaması), ektopik gebelik (dış gebelik) , 

tubaovaryan abse (tüp ve yumurtalıkların iltihabı) gibi nedenlerle gerekli görülebilir. 

 Karın ağrısının nedeni ya da nedenleri tetkik ve muayene sonrası her zaman kesin olarak tespit edilemeyebilir. 

Bununla birlikte, yapılan tetkikler ve muayene karın ağrısının takip edilip edilmeyeceği, ilaç ile tedavi edilip 

edilemeyeceği, cerrahi tedavi gerektirip gerektirmediği ve eğer cerrahi tedavi gerektiriyorsa bunun acil olup 

olmadığı hakkında bilgi verir. Nedeni, Faydası: tam olarak anlaşılamamış ancak cerrahi tedavi gerekliliği, 

yapılan tetkik ve muayenelerle tespit olunan durumlarda ve karın içi organları ilgilendiren yaralanmalarda kesin 

tanı ve gereken tedaviyi sağlamak amacıyla yapılan ameliyata Eksploratif Laparotomi denir. 

   Bu ameliyat, genel anestezi altında ve çoğu kez acil olarak yapılır. Genellikle laparoskopik(kapalı ameliyat) , 

phannensteil kesi(sezaryen kesisi)ya da göbek altı ve üstü median kesi(karın orta hat kesisi) kullanılır. Eğer 

neden, önceki ameliyatın komplikasyonu ise bu durumda bir önceki kesi kullanılabilir. Karın içindeki hadisenin 

nedeni ortaya konur ve cerrahi olarak mümkün olan tedavisi yapılır. Karın ağrısının birçok cerrahi nedeni vardır. 

Bunlardan hangisi ya da hangileri mevcutsa o nedene yönelik ameliyat veya ameliyatlar yapılır. Gerekli 

görüldüğünde dren konulur.Bu sırada gerekirse hastanın yumurtalıkları,tüpleri ve rahmi alınabilir.Barsak 

yaralanması durumunda ise barsak rezeksiyonu (barsağın bir kısmının çıkarılması),onarımı,kolostomi 

açılması(kalın bağırsağın cilde ağızlaştırılması),mesane onarımı ve buna bağlı ameliyat sonrası sonda ile uzun 

süreli takip gerekebilir.  

Operasyon ekibimizde bulunan uzman doktorlar veya uzman doktor gözetiminde uygun kıdemdeki asistanlar 

tarafından hastanemiz ameliyathanesinde yapılmaktadır. Operasyon süresi hastanın durumuna ve operasyonun 

gidişatına göre değişiklik gösterebilmektedir. Tahmini süresi yaklaşık 90-120 dk. 

Operasyon sırasında veya sonrasında  hastanın durumuna göre ağrı kesici, antibiyotik, kanama durdurucu, kan 

sulandırıcı, enteral veya paranteral beslenme ürünü, mide koruyucu, bulantı giderici, antidiabetik, antihipertansif   

gibi ilaçlar kullanılabilmektedir.   

Operasyon sonrasında hastanın uyması gereken kurallar, kullanması gereken ilaçlar ve yaşam tarzı önerileri 

hasta taburcu olur iken anlatılacaktır. 

        İşleminiz Uzman Doktorlar ve asistanlar eşliğinde yapılmaktadır. 

 Alternatif Yöntemler: Yok 

Tedavi / İşleme Ait  Riskler ve Komplikasyonlar 

I-Anesteziye Ait 

Genel anesteziye (uyutma) bağlı olarak ilaç alerjisi, ritim bozuklukları, hipertansiyon, hipotansiyon gibi kalp ve damar 

fonksiyon bozuklukları, akciğer sorunları, solunum fonksiyonlarında bozulma, ameliyat sonrasında solunum cihazına 

bağlı kalma ihtiyacı, karaciğer yetmezliği (ilaçlara bağlı toksik hepatit, sarılık…), entübasyona bağlı ses teli hasarı, boğaz 

ağrısı gibi riskler yine ameliyattan sonra bulantı kusma, gözde batma tarzı ağrı görülebilir.  

II-Tedavi veya İşleme Ait:  

Batına girilmesi ve operasyon sırasında barsak damar mesane gibi karın içi organların yaralanma riski 

mevcuttur. 

Kanama , Karın içi diğer organlarda yaralanma , Herhangi bir organda gelişebilecek (beyin, akciğer, kalp..) Tromboemboli 

(pıhtı atması) Koter nedeniyle oluşabilecek ufak çaplı ve tedavi edilebilir  yanıklar.  

Ameliyat Sonrasında Oluşabilecek Riskler Kanama Enfeksiyon Yarada doku sıvısı birikmesi, Yarada açılma Yara 

enfeksiyonu Yara iyileşmesinin gecikmesi Yarada aşırı nedbe dokusu oluşması Ameliyat kesisinden fıtıklaşma 

Tromboemboliler (pıhtı atması) (beyin, akciğer, kalp..) Akciğer problemleri (solunum güçlüğü, akciğer  efeksiyonu, 

akciğerlerde kapanma) Kalp ve damar problemleri (kalp krizi, kalp yetmezliği, organ veya ekstremite damarlarında pıhtı ile 

tıkanmalar, tansiyon yükselmesi veya düşmesi, kalp hızında bozulmalar) Beyin damarlarında tıkanmaya bağlı felç, kalıcı 

veya geçici bilinç kaybı, diğer beyin fonksiyonlarında bozukluklar. Böbrek fonksiyonlarında bozulma (ameliyat sonrası 

geçici veya kalıcı idrar çıkaramama, böbrek fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak bozulması) Yeniden ameliyata alınma 

(ameliyattan sonra müdahale gerektirecek kanama, fıtıklaşma ve enfeksiyon gibi komplikasyonların oluşması halinde) Nüks 
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yani hastalığın tekrarlaması  Dren yerinde enfeksiyon, kanama, akıntı, aşırı nedbe dokusu ile iyileşme. 

Tedavinin Reddedilmesi Durumunda Oluşabilecek Durumlar 

Bu ameliyat, cerrahi tedavinin gerektiği durumlarda ve kesin tanı ve tedavi amaçlı olarak planlandığı için ameliyatın 

yapılmaması halinde ciddi riskler vardır. Kesin tanı ve tedavi mümkün olamaz. Bu durumda hastalık ilerleyebilir, tedavisi 

daha güç hatta imkansız durumlar ortaya çıkabilir veya hayatı tehdit edebilir ve hastanın ölümüne neden olabilir. 

ONAY 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak 

olan müdahalenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

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

Hasta Adı-Soyadı                                                              İmza                                Tarih / Saat 

 (el yazısı ile)………………………..…………… 

 

Hasta onay veremeyecek durumda ise: 

Hastanın veli / vasisi                                                         İmza                                Tarih/ Saat 

Adı-Soyadı (el yazısı ile)………………………..…………… 

 

Hastanın onay verememe nedeni (Hekim dolduracak): 

………………………………………………………………………………….................................. 

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

Yukarıda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni ve 

faydaları, girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan anestezi 

tipi ve anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. 

Hasta/hasta yakını, girişime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu imzalayarak 

onaylamış ve bir nüshasını almıştır. 

Doktor                                                                                      İmza                             Tarih/ Saat 

Adı Soyadı :…......…………………...… 

Hastanın Dil / İletişim Problemi var ise ; 

Hastaya doktor tarafından yapılan açıklamaları tercüme ettim. Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta 

tarafından anlaşılmıştır. 

Tercüme Yapanın                                                                İmza                              Tarih/ Saat 

Adı Soyadı (el yazısı ile) : .......................................  

 

Tıbbi uygulamalarla ilgili tüm şikâyetleriniz de veya değinmek istediğiniz her konuda Uzman 

Hekiminize başvurabilirsiniz. *Yasal Temsilci: Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için 

anne-baba. Bu onay formunu imzalamak hastanın kanuni haklarını ortadan kaldırmaz. 

*Hastanın Velisinin (Ebeveynin) ikisinin de imzalaması gereklidir. Eğer velilerden yalnız birinin imzası 

varsa, imzalayan çocuğun bakımını kendi başına üstlendiğini veya diğer velinin izninin bulunduğunu 

kanıtlamalıdır. 

 

Onam formu iki nüsha olarak imza altına alınmalı ve bir nüshası hasta dosyasına konulmalı, diğeri ise 

hastaya veya kanuni temsilcisine verilmelidir. Sağlık tesisinde kalan nüshasında, bir nüshanın hasta 

veya yakınına verildiğine dair imza olmalıdır. 

 

 

 

 


