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PROTOKOL NO: 

ADI SOYADI: 

CĠNSĠYETĠ: K      E 

 

A. DURUM VE PROSEDÜR   

o Doktor bana çocuğumun durumunun aşağıdaki 

gibi olduğunu açıkladı ( ailenin cümleleri ile ) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………... 

Aşağıdaki prosedür uygulanacak:  

Kalın barsağın alt kısmının, rektumun, karın vasıtasıyla anal bölgenin ve perineumun (anüs ve genital organlar arasındaki deri) 

çıkarılması, kalan kısımların kalıcı olarak kapatılması. Kalın barsağın son kısmı kolostomi olarak karın duvarına getirilir. 

Operasyon tamamlandığında karındaki yara dikilir yada stapler ile kapatılır. İşlem danışman doktordan başka bir doktor tarafından 

yapılabilir..  Ameliyat yaklaşık olarak 3-4 saat sürebilir. 

Ġşlemden beklenen faydalar: Kanser nedeniyle çıkarılacakta tanının konulabilmesi, kanser dokusunun çıkarılması ve tedavisinin 

düzenlenmesi. Çalışmama nedeniyle çıkarılacaksa çalışan barsakların devamlılığın sağlanması, normal dışkılama oluşumunun 

yerine getirilmesi. 

Ġşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar: Kanserin tanısının konulamaması, kanserin ilerlemesi, ölüm. 

Normal dışkılama durumunun yerine getirilememesi, genel durum bozukluğu, barsak enfeksiyonu, genel enfeksiyon hali, barsak 

delinmesi, ölüm. 

Varsa Ġşlemin alternatifleri: İşlemin alternatifleri yoktur. 

 

B. ANESTEZĠ  

Konuyla ilgili  olarak ANESTEZİ HAKKINDA HASTA BİLGİLENDİRME FORMU isimli belgeyi inceleyin. Herhangi bir 

endişeniz varsa anestezist ile konuşun. Eğer konuyla ilgili bilgi verilmediyse mutlaka isteyin. 

C. BU PROSEDÜRÜN RĠSKLERĠ  

o Bu prosedürün bazı riskleri ve komplikasyonları 

vardır :  

 (a) Barsağın dikildiği yerden sızıntı olabilir, cerrahi gerekebilir. 

 (b) Karında kanama olabilir, sıvı replasmanı ve cerrahi gerekebilir. 

 (c) Barsak hareketleri felç olabilir, distansiyon ve kusma görülebilir, bu genellikle geçicidir. 

 (d) Yara yeri enfekte olabilir, antibiyotik kullanımı ve yaranın yeniden açılması gerekebilir. 

 (e) Üriner sistem enfeksiyonu görülebilir, antibiyotik tedavisi gerekebilir. 

 (f) Karın boşluğunda enfeksiyon oluşabilir, abse gelişebilir, drenaj ve antibiyotik tedavisi gerekebilir. 

 (g) Barsak birleştirilemeyebilir ve yüzeye bir stoma olarak getirilmesi gerekebilir, bu durumda aşağıdaki problemler 

gelişebilir: 

 - Stomanın kanlanması bozulabilir ve hasar görebilir, bu durum cerrahi gerektirebilir.  

 - Stomadan fazla miktarda sıvı kaybı olabilir. 

 - Stoma prolabe olabilir, barsak deriyi geçip dışarı sarkabilir. 

 - Parastomal fıtık : barsak zayıf bir noktayı itebilir ve ağrıya neden olabilir. 

 - Lokal cilt irritasyonu : cildin kızarıklığı ve stomaya konulan torbaya bağlı reaksiyon gelişebilir.  

 (h) Karın içine kanama. Kan transfüzyonu ve cerrahi gerektirebilir. 

 (i) İdrarı böbrekten idrar kesesine getiren tüp hasar görebilir. 

 (j) İdrar kesesinin boşalması anormal olabilir. 

 (k) Erkeklerde ereksiyonun sağlanmasında yada sürdürülmesinde sorun olabilir, cinsel ilişki yada sonrasında ağrı 

görülebilir. 

 (l) Yara yerinde kalınlaşma, kızarıklık ve ağrı gibi anormallikler görülebilir. 

 (m) Operasyon sonrası barsak hareketlerinde gevşeme görülebilir. 

 (n) Karın boşluğunda yapışıklıklar (skar dokusu bantları) oluşabilir, barsak hareketleri engellenebilir. 

 (o) 1/16 – 1/63 oranında operasyon sonrası 30 gün içinde ölüm görülebilir. 

 

D. TEDAVĠ SEÇENEKLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ANLAMLI RĠSKLER  

o Doktor, komplikasyonlar oluştuğu taktirde çocuğuma 

özel bazı anlamlı riskler ve problemlerin olabileceğini açıkladı. 

o Doktor, tedavi seçeneklerini ve tedavi olmazsa 

oluşabilecek riskleri açıkladı. (Doktor aşağıdaki boşluğu doldurmalıdır. Gerekliyse medikal kayıt ile devam edin. )  

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

E. AĠLE ĠZNĠ  

Kabul ediyorum ki :  

o Doktor çocuğumun medikal durumunu ve önerdiği 

prosedürü açıkladı. Prosedürün risklerini anladım, bu risklerinin bir kısmını çocuğuma özel olduğunu anladım. Doktor diğer tedavi 

seçeneklerini risklerini de açıkladı. 

o Doktor tedavi edilmezse çocuğum için söz konusu olabilecek riskleri açıkladı.  

o Tarafıma ANESTEZİ HAKKINDA HASTA BİLGİLENDİRME FORMU verildi. 

o Çocuğumun durumu ile ilgili olarak sorularımı ve şüphelerimi doktora iletebilirim. Sorularım ve şüphelerim tatmin edici bir 

düzeyde tartışıldı. Bu prosedürün kan transfüzyonu gerektirebileceğini anladım. Konsultan cerrahtan başka bir hekiminde bu 

prosedürü yapabileceğini anladım.  

o Organların yada dokuların ameliyat esnasında çıkarılabileceğini, ve bunların belli bir süre testler için saklanabileceğini ve 

daha sonra hastane tarafından uygun bir şekilde yok edileceğini anladım. 

o Doktor, eğer prosedür esnasında hayatı tehdit edebilecek olaylar gerçekleşirse, kendilerinin uygun bir şekilde tedavi edeceğini 

açıkladı. Çocuğumun ameliyatı esnasında fotoğraf yada videosunun çekilebileceğini anladım. Bu daha sonra sağlık eğitimi 

vermek için kullanılabilir. ( çocuğunuzun kimliği belli edilmeyecek. ) 

Hastanın durumunun düzeleceğine dair bir garanti verilmediğini ve bu işlemin çocuğumun durumunu daha kötü hale 

getirebileceğini biliyorum. 

 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında ; 

ÇOCUĞUMA BU PROSEDÜRÜN UYGULANMASINI ĠSTĠYORUM. 

Hastanın Adı – Soyadı   :  

Ebeveyn / Vekil karar verici adı : 

Yakınlık    : 

Tarih/Saat   : …. / … / 20.. 

Ġmza     : 

 

F. DOKTORUN ĠFADESĠ  

o Ebeveyne şunları açıkladım:  

 - çocuğun durumunu  

 - tedavi ihtiyacını  

 - prosedür ve riskleri  

 - ilgili tedavi seçeneklerini ve riskleri  

 - riskler gerçekleşirse muhtemel sonuçları  

 - hastaya özel anlamlı risk ve problemleri.  

o Ebeveyne şu imkanları sundum:  

 -yukarıdaki konular hakkında soru sorabilirler  

 - endişelerini dile getirebilirler  

Bunları mümkün olduğunca eksiksiz açıkladım.  

Ebeveynlerin her şeyi tam olarak anladığı kanısındayım. 

Doktorun adı soyadı :  

Unvanı   :  

Tarih /Saat : … / … / 20.. 

Ġmza   : 

 

 

 

 

 


