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DOĞUM TARİHİ:
YATIŞ TARİHİ:

ÇEVİRMEN İHTİYACI
 Çevirmen gerekli miydi?
Evet
Hayır
 Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var mıydı?

Evet

Hayır

……………………………………. konusunda bilgilendirilmek istemiyorum.
(Bu bölüm hasta/hasta yakını tarafından okunacak ve doldurulacaktır.)
…………………………………………………………………………………………..
Hasta Adı Soyadı
Yakını Adı Soyadı
İmza
İmza
Tarih-saat: …./…./……
Tarih-saat: …./…./……
LÜTFEN OKUYUNUZ.
GENEL:

Sayın Hasta Vekili/Kanuni Temsilcisi,
Hastanızın sağlık durumu ve size önerilen tıbbi, cerrahi ya da teşhise yönelik her türlü işlemler ve
bunların alternatifleri, faydaları, riskleri, hatta olabilecek zararları hakkında bilgi sahibi olmak ve tüm
bunları ya da bir kısmını reddetmek, kabul etmek veya yapılacak işlemleri herhangi bir aşamasında
durdurmak hakkına sahipsiniz.
Hastanıza yapılacak bilgilendirme ve sizden alınacak bu onam sizi ürkütmek ya da yapılacak tıbbi
uygulamalardan uzak tutmak için değil; bu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak serbest iradeniz ile
karar vermenizi sağlamaktır.
1. Hastamız.............................................................................................................,
......./...../……..
tarihinde Acil servisten/…………………………………………………………servisinden Düzce
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’nde
takip ve tedaviyi üstlenecek olan ünite sorumlusu Dr…………………………………………………..
tarafından sağlık durumu değerlendirerek hastalığının ……………………………………..olduğunu
seyrini ifade etmiş ve YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE yatışı yapılmıştır.
2. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılacak işlemler, (tetkik, tedavi, bakım, diğer özel işlemler), bu
işlemlerin faydaları, risk ve yan etkileri, doktorumuz tarafından anlatıldı.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yapılacak İşlemler, Faydaları, Riskleri, Yan Etkileri
Hastanızın tanısına göre aşağıda belirtilen işlemlerin bir ya da daha fazlası yapılabilir, hiçbiri yapılmayabilir
ya da burada belirtilmemiş ek girişimlerin yapılması da söz konusu olabilir. Her girişim öncesinde aileler
bilgilendirilmeye çalışılacaktır. Ancak başlangıçta öngörülmeyen, hastanın izlemi sırasında ortaya çıkan
yeni sorunlara göre bazı acil girişimlerin yapılması gerekli olabilir.
1. Ünitede çalışan doktor, hemşire ve konsültasyon için gelen diğer doktorlar tarafından muayene
yapılacaktır.
2. Kola tansiyon aleti bağlanacak, parmağa kanın oksijenlenmesini ve kalp atım hızını gösteren bir
cihaz takılacaktır.
3. Gerektiğinde kuvözde ya da hood (başa geçirilen oval kap) ile oksijen verilecektir.
4. Toplar damarlara kateter takılması (venöz kateterizasyon): Damardan serum ve beslenme
sıvılarının verilmesi, ilaç tedavisi uygulanması amacı ile toplar damarlara kateter ismi verilen ince
plastik benzeri tüpler takılabilecektir. İşlemin olası riskleri:
 Enfeksiyon,
 Damar iltihabı (flebit),
 Damarlarda spazm,
 Hematom adı verilen kan birikimi,
 Hava ya da pıhtı parçacıklarının damara kaçması ile dolaşım bozukluğu ve organ zedelenmesi
(emboli),
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Cilt altı dokulara sıvı ya da ilaç sızıntısı,
Göbek damarlarına takılan kateterlerde karaciğerde nekroz (doku yıkımı), kalpte ritm
bozuklukları, portal hipertansiyon, nekrotizan enterokolit, ekstremite damarlarında trombüs.
5. Topuk kanı alınması: Sarılık, kan gazı, bazı tarama testleri topuktan alınan kan ile tahlil
edilebilecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Topuktaki cilt ve cilt altı yumuşak dokularda enfeksiyon (sellülit),
 Ayak kemiklerinde enfeksiyon (osteomyelit),
 Topukta nedbe dokusu oluşumu ve iz kalması (skar),
 Kireçlenmiş nodüller,
 Yetersiz kan alımı ve yetersiz sonuçlar.
6. Atar damarlara kateter takılması: Atardamarlara sürekli kan basıncı ölçümü ve kanda oksijen,
karbondioksit, pH ölçümü için kateter takılması gerekebilecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Enfeksiyon,
 Damar iltihabı (flebit),
 Damarlarda spazm,
 Hematom adı verilen kan birikimi,
 Hava ya da pıhtı parçacıklarının damara kaçması ile dolaşım bozukluğu ve organ zedelenmesi
(emboli).
7. Mideye sonda takılması: Emme-yutma işlevlerindeki yetersizlik nedeni ile ağızdan beslenemeyen
hastaların beslenmesi, hastalığı nedeni ile ağızdan beslenmesi sakıncalı olan hastaların beslenmesi,
mide ya da bağırsakların hastalık nedeni ile sürekli boşaltılması gereken hastalar, ağızdan
beslenemeyen hastalara bazı ilaçların verilmesinin gerekli olduğu durumlar, mide içeriğinin tahlili
gereken durumlar için ağızdan ya da burundan mideye uzanan bir sonda takılması gerekebilecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Solunum duraklaması (apne) ve kalp hızında yavaşlama (bradikardi),
 Yemek borusu (özefagus), arka yutak (posterior farinks), mide veya on iki parmak barsağında
(duodenum) zedelenme ve yırtılmalar,
 Burun derisinde zedelenme ve şekil bozukluğu,
 Oksijenlenmede azalma,
 Aspirasyon (mide içeriğinin akciğerlere kaçması)
8. Mesaneye sonda takılması: İdrar yolu iltihabı düşünülen hastalarda idrar kültürü almak için, idrar
miktarının izlenmesi gerekli olan hastalarda, idrarını yapamayıp mesanede rahatsızlık gelişmiş
hastalarda mesaneyi boşaltmak, Voiding sistoürethrogram adı verilen radyolojik tetkikin yapılması
amacı ile mesaneye sonda takılması gerekebilecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Enfeksiyon,
 İdrar yolunda travma,
 Kanlı idrar yapma (hematüri),
 İdrar yolunda daralma (striktür).
9. Mesaneden iğne ile idrar alınması: İdrar yolu iltihabı düşünülen ve bu nedenle idrar kültürü
alınacak hastadan diğer yöntemlerle idrar kültürü alınmasında bir engel varsa bir iğne ile mesaneden
(alt karından idrar torbasına girilerek) idrar alınabilecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Kanama,
 Enfeksiyon,
 Barsakta delinme
10. Göğüs tüpü takılması: Akciğerleri çevreleyen zarlar arasına hava kaçağı (pnömotoraks), sıvı ya da
iltihap birikimi (ampiyem) olduğu durumlarda bu zarlar arasındaki hava ya da sıvılar, hem
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akciğerlerin solunum işlevlerini bozmakta hem de büyük damarlara baskı yaparak hayati tehlikeye
neden olmaktadır. Bu durumlarda hastanın kaburgalarının arasından zarlar arasına uzanan plastik
benzeri maddeden yapılmış tüpler doktor tarafından takılabilecektir. Bu sayede akciğer ve büyük
damarlara olan baskı azaltılabilecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Enfeksiyon,
 Kanama,
 Sinir hasarlanması,
 Akciğerlerde travma.
11. Endotrakeal entübasyon (Soluk borusuna tüp yerleştirilmesi): Solunum cihazı ile solunum
desteği verilmesi gereken hastalarda, akciğer enfeksiyonu nedeni ile solunum yollarından kültür
alınması gereken hastalarda, akciğerlerindeki aşırı salgılar nedeni ile solunum yollarını yeterli
düzeyde açık tutamayıp tıkanıklık gelişen hastalarda, doğum öncesi ve sırasında bebeğin dışkısını
(mekonyum) yapması ve bu dışkının bebeğin akciğerlerine kaçması durumlarda bebeğin soluk
borusuna (trakea) tüp yerleştirilmesi gerekecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Soluk borusunda (trakea) delinme,
 Yemek borusunda (özefagus) delinme,
 Gırtlakta (larinks) ödem ve darlıklar,
 Damakta zedelenme.
12. Kan değişimi: Sarılık değeri beyin hücrelerine zarar verecek düzeyde yükselen bebeklere, kan
uyuşmazlığına bağlı olarak ciddi etkilenen bebeklere (yenidoğanın hemolitik hastalığı), sepsisli bazı
bebeklere, dissemine intravasküler koagulasyon adı verilen damar içinde kanama-pıhtılaşma
sisteminin ağır bozukluğu ile yaşamı tehdit eden acil klinik durumda, ağır asit-baz dengesi
bozukluğuna sebep olan doğuştan metabolik hastalıklarda, ağır sıvı veya elektrolit
dengesizliklerinde, polisitemi (kan hacminin aşırı yüksekliği) varlığında, ağır anemi ve protein
eksikliği ile seyreden hidrops fetalis adı verilen acil yaşamı tehdit eden durumlarda uygulanmaktadır.
Bu girişim sırasında bebeğin göbek kordonundaki damarlara kateter yerleştirilerek bebekten alınan
kan, Kan Bankası tarafından hazırlanan ve sarılık (hepatit B ve C), AIDS, sifiliz hastalıklarına karşı
testleri yapılmış, hastanın kan grubu ile birlikte klinik durumuna da uygun kan grubundaki erişkin
kanı ile değiştirilebilecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Enfeksiyon ve bağışıklık sistemine özgün geç komplikasyonlar,
 Damarsal komplikasyonlar (damarlarda pıhtı oluşumu ile tıkanma, pıhtının diğer damarlara
kaçması ile organların dolaşımında bozulma, damarlarda zedelenme),
 Pıhtılaşma sisteminde bozukluk (trombositlerde azalma, pıhtılaşma faktörlerinde azalma,
kanamalar),
 Kan elektrolit düzeylerinde bozukluklar (potasyum, kalsiyum düzeylerinde anormallikler),
 Kan şekeri düşüklüğü,
 Kan asit-baz dengesi bozuklukları,
 Nekrotizan enterokolit (bağırsaklarda dolaşım bozukluğuna bağlı olarak bağırsak işlevlerinde
bozulma ile seyreden, bağırsak delinmesi, şok ve ölüme kadar ilerleyebilen ciddi bir hastalık),
 CMV ve bazı diğer viral infeksiyonların, kan ürünü kullanımından sonra erken ve geç dönemde
ortaya çıkışı.
13. Beden sıvısı alınması (lomber ponksiyon): Menenjit kuşkusu olan hastalar, subaraknoid kanama
kuşkusu olan hastalar, kalıtsal metabolik hastalıkların bazı tiplerinde beyin-omurilik sıvısında bazı
biyokimyasal testler yapmak, beyin-omurilik sıvısına ilaç verilmesi gereken durumlar, merkezi sinir
sistemi enfeksiyonu geçirmekte olan hastalarda hastalığın ve tedavinin izlemini değerlendirmek
amacı ile bel omurları arası boşluklardan özel iğneler vasıtası ile beyin-omurilik sıvısı alınması
gerekebilecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Enfeksiyon,
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Omurilikte intraspinal epidermoid tümör gelişimi,
Beyindeki foramen magnum ismi verilen delikten beyin dokularının fıtıklaşması,

Omurilik ve sinirlerde zedelenme,
Solunum durması (apne) ve kalp hızında yavaşlama (bradikardi),
Oksijenlenmede bozulma (hipoksi),
Girişim bölgesinde cilt enfeksiyonu, omurilik ve beyin zarlarının mikrobik enfeksiyonu gibi
nadir yan etkiler,
 İlaç veriliyorsa bu ilaca bağlı alerjik reaksiyonlar.
14. Karın boşluğundan sıvı alınması (parasentez): Karında asit (sıvı) saptanan olgularda teşhise
yardımcı olacak tahlillerin yapılabilmesi için örnek almak, karında aşırı sıvı birikmiş olgularda, bu
sıvının akciğerlere baskısı nedeni ile solunum ve dolaşımın yeterli olmadığı durumlarda bebeğin
solunumunu rahatlatmak amacı ile karın içi sıvının boşaltılması amacı ile karın içi sıvısı iğne vasıtası
ile boşaltılacaktır.
İşlemin olası riskleri:
 Kan basıncında düşüklük,
 Enfeksiyon,
 İnce bağırsaklarda delinme,
 Mesanede delinme,
 Karın içi sıvısının sebat eden kaçaklarının oluşumu.
15. Perikardiyosentez: Kalbi çevreleyen zarlar arasında sıvı birikimi ya da hava kaçaklarının olduğu
durumlarda, kalbin fonksiyonlarını etkileyecek düzeyde ağır vakalarda kalp zarları arasında toplanan
sıvı ya da havanın ekokardiyografi ismi verilen bir çeşit ultrason görüntülemesi eşliğinde özel
iğnelerle boşaltılacaktır.
İşlemin olası riskleri:
 Kalp kasında yırtılma,
 Akciğer zarları arasına hava kaçağı (pnömotoraks) ya da kanama (hemotoraks),
 Enfeksiyon.
16. Kan Transfüzyonu: Ağır kansızlıkta (eritrosit süspansiyonu), kalp atım hızı ve/veya solunumu
etkileyen kan hemoglobin düzeyinde düşüklüğünde (eritrosit süspansiyonu), bebeğin beslenirken
yorulmasına sebep olan kan hemoglobin düzeyi düşüklüğünde (eritrosit süspansiyonu), bebeğin kan
oksijen saturasyonunda düşmelere sebep olan kan hemoglobin düzeyi düşüklüğünde (eritrosit
süspansiyonu, yaygın Damar İçi Pıhtılaşma geliştiğinde (taze donmuş plazma), pıhtılaşma testlerinde
bozukluk ve kanama varlığında (taze donmuş plazma), kan trombosit düzeyinin düşmesinde
(trombosit süspansiyonu), kan albumin düzeyinin düşmesinde (albumin), kan dolaşımı
enfeksiyonunda (İVİG), kan grubu uyuşmazlığında (İVİG) gibi kan ve kan ürünleri damar yolundan
hastaya verilecektir.
İşlemin olası riskleri:
 Ateş, kaşıntı, kızarıklık ve diğer alerjik reaksiyonlar,
 Kanama, kan basıncında düşme,
 Böbrek yetmezliği,
 Viral hepatit, HİV (AIDS hastalığı).
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Sırasında Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
Erken doğum ya da diğer nedenlerle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların, genel tanı ve
tedavi girişimleri yanında hastanın kesin ya da olası hastalık/hastalıklarına yönelik ek tanı ve tedavi
uygulamaları yapılacaktır. Ancak başlangıçta öngörülmeyen bebeğin izlemi sırasında ortaya çıkan yeni
sorunlara göre bazı acil girişimlerin yapılması gerekli olabilir. Aşağıda belirtilen durumlar yenidoğan yoğun
bakım ünitesine erken doğum (prematüritelik) nedeni ile yatırılmış bebeklerde olması beklenen sorunlardır:
1. Respiratuvar Distres Sendromu
Bebeğin akciğer gelişiminin tamamlanmadan doğması nedeni ile akciğerlerde yapılan surfaktan ismi
verilen maddenin yetersizliği yüzünden bebeğin yeterli solunumunu sağlayamaması ile karakterize
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bir hastalıktır. Bebek ne kadar erken doğmuşsa hastalığın görülme sıklığı ve ölüm riski o kadar
yüksektir. Genel olarak 1500 gramdan daha düşük doğum kilosuna sahip bebeklerin yarısında ortaya
çıkar. Bu amaçla bebeğe mekanik ventilatör denilen bir cihaz yardımı ile solunum desteği
yaptırılması gerekmekte ve gerekli durumlarda akciğerlerine surfaktan adlı ilaç verilmektedir.
Bu hastalığın varlığında bebeğe aşağıdaki girişimlerin yapılması gerekebilmektedir;
 Damar yolunun açılarak serum takılması,
 Soluk borusuna (trakea) veya burnuna tüp yerleştirilmesi,
 Soluk borusuna yerleştirilen tüpten surfaktan adı verilen ilacın verilmesi,
 Soluk borusuna veya burnuna yerleştirilen tüp aracılığı ile bebeğin mekanik ventilatöre
bağlanarak solunum desteği yapılması,
 Bebeğe tedavi öncesi ve sonrasında gerekli aralıklarla akciğer filmi çekilmesi,
 Göbekteki damarlarına kateter adı verilen ince plastik tüplerin yerleştirilerek tedavi için gerekli
serumların verilmesi ve aralıklı alınan kan örnekleri ile kan gazı değerlerinin takip edilmesi,
 Bebekte enfeksiyon kuşkusu durumunda antibiyotik tedavisi verilmesi.
2. Nekrotizan enterokolit
Bağırsakların kısmen ya da tamamen kanlanmasının bozulması ile karakterize önemli bir sindirim
sistemi hastalığıdır. Esas olarak prematüre (erken doğan) bebeklerde görülmekle birlikte hastaların
%10’unu zamanında doğan bebekler oluşturmaktadır. Neden geliştiği tam olarak bilinmemekle
birlikte, tek bir nedene bağlı olmadığı, erken doğuma bağlı sindirim sisteminin tam gelişmemesi
yanında; doğum öncesi ya da sırasında oksijensiz kalma, kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle
oksijensiz kalma, beslenme, kan değerlerinin aşırı yüksek olması ve bağırsaklarda bakteri ya da
virusların çoğalması gibi faktörlerin hastalığa yol açması kabul edilmektedir.
Nekrotizan enterokolit kuşkusu olan hastalara aşağıdaki tetkiklerin yapılması gerekli olmaktadır;
 Tam kan sayımı ve kan yayması, kan biyokimyası testleri,
 Kan kütürü ve enfeksiyon ile ilişkili testler,
 Kan gazı ölçümü,
 Dışkı tahlili,
 Karın filmi (gerekli görülen sıklıkta).
Nekrotizan enterokolit düşünülen ya da kuşkulanılan hastalara aşağıdaki tedaviler uygulanmaktadır;
 Ağızdan ya da mide sondası ile beslenme kesilir, damar yolu açılarak parenteral beslenme
(damardan beslenme) başlanır.
 Geniş etkili ikili ya da üçlü antibiyotik tedavisi başlanır.
 Mideye yerleştirilen sonda aracılığı ile bebeğin mide-bağırsaklardaki gaz ve sıvılar boşaltılır ve
izlenir.
 Hastalık bu tedavilerle kendini sınırlayabilir ya da tüm tedaviye rağmen ilerleyebilir.
Bağırsaklarda delinme ya da klinik durumda ileri derecede bozulmanın gerçekleşmesi
durumunda delinmiş ya da gangren olmuş bağırsak bölümlerinin çıkarılması ya da karna dren
yerleştirilmesi gibi cerrahi girişimler gerekli olabilir. Bu nedenle bu hastalar çocuk cerrahisi
uzmanları ile birlikte izlenmektedir.
Tedavi sırasında ya da sonrasında da aşağıda sayılan komplikasyonlar görülebilir;
 Parenteral beslenmeye (damardan beslenme) bağlı komplikasyonlar,
 Özellikle cerrahi girişim sonrası bağırsakta darlıklar, işlev bozuklukları, kısa bağırsak sendromu,
sindirim işlev bozuklukları ve cerrahi girişime bağlı diğer komplikasyonlar,
 Ölüm.
3. Beslenme ve beslenme problemleri
Erken doğan bebeklerde emme ve yutma yeteneği yeterli olgunluğa erişmediği için ağızdan
beslenme genellikle ilk günlerde mümkün olmamaktadır. Erken doğan bebeklere yeterli beslenme
miktarı sağlanana kadar ya da nekrotizan enterokolit gibi ağızdan beslenmeyi engelleyen hastalık
durumlarında damardan günlük gereksinimlerini karşılayacak besin maddeleri ve vitaminlerin
verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde damardan uygulanan beslenmeye total parenteral beslenme adı
verilmektedir. Bunun için bebeğe damar yolu ya da kateter takılması gerekmektedir. Total parenteral
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beslenme uygulanmadığı takdirde bebeklerde beslenme yetersizliğine bağlı bozukluklar ve
hastalıklar görülür. Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde katetere bağlı olan yan etkiler
dışında özellikle uzun süreli kullanıldığında kan şekeri ve elektrolit değerlerinde dengesizlik,
karaciğer ve safra yollarını ilgilendiren hastalıklar, vitamin ve mineral bozuklukları ortaya çıkabilir.
Bebeklerin durumu uygun olduğu en kısa süre içinde emme-yutma işlevleri olmasa dahi sonda
takılarak enteral (ağızdan) beslenmeye geçilmektedir. Bu süre bebeğin hastalığının durumuna göre
bebekten bebeğe farklılık göstermektedir. Emme-yutma işlevleri olgunlaşmamış ya da hastalığı
sebebi ile ağızdan beslenemeyecek durumda olan bebeklere eğer uygunsa damardan beslenme yerine
öncelikle burundan ya da ağızdan mideye ulaşan bir sonda vasıtası ile anne sütü ya da mama
verilmektedir. Verilecek anne sütü veya mama miktarı da bebeğin durumuna göre farklılıklar
göstermektedir. Bebek bu şekilde beslenmediği takdirde beslenme yetersizliği, bağırsak ve mide
gelişiminde gerilik ortaya çıkabilir. Bebeğin emme-yutma işlevleri yeterli olgunluğa eriştikten sonra
enjektörle veya damlalıkla, biberonla ya da anne memesinden beslenmeye geçilmektedir. Zamanında
doğan ve beslenen bebeklere D vitamini, erken doğan bebeklere ise D vitamini yanı sıra diğer
vitaminlerin de verilmesi gerekmektedir. Uygun dozda verildiğinde vitamin desteği yapılmasının yan
tesiri olmamaktadır. Bu vitaminlerin verilmemesi durumunda bebekte vitamin eksikliğine bağlı
hastalıklar görülecektir. Damardan beslenen bebeklere de günlük vitamin ihtiyaçları damardan
verilmektedir. Ayrıca tüm yenidoğan bebeklere daha sonra kanama bozukluğu gelişmemesi için
doğumdan sonra K vitamini yapılmaktadır.
4. Kafa içi kanama
Yenidoğan bebeklerin doğum öncesi ve sırasındaki zorlanmalara bağlı olarak ya da erken doğan
bebeklerde beyin damarlarının özelliği gereği kafa içi kanamaya yatkınlıkları söz konusudur. Bebek
ne kadar erken doğarsa o kadar sık görülür, genel olarak 1500 gramın altındaki bebeklerde yaklaşık
%20 oranında ortaya çıkar. Bu durum bebeklerde hiçbir bulgu vermeksizin görülebileceği gibi
havale geçirme, solunum bozulmaları, kan basıncında değişiklikler veya ani ölüme yol
açabilmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen bebekler yattıkları süre içinde beyin
ultrasonu ile kafa içi kanama açısından değerlendirilmektedirler. Kafa içi kanama saptanan bebeklere
gerekli tıbbi durum olduğu takdirde daha ileri beyin görüntüleme yöntemleri (beyin tomografisi ya
da manyetik rezonans) uygulanabilmektedir. Kafa içi kanama saptanan bebekler baş çevresi artış
hızı, havale geçirme durumu ve nörolojik muayene yapılarak izlenmekte ve havale geçirme durumu
olduğu takdirde havale durdurucu ve havale geçirmesini önleyici ilaç tedavisi almaktadırlar. Kafa içi
kanaması ağır olan ve kanamanın beyin sıvı dolaşımını bozduğu hastalar Beyin Cerrahisi uzmanları
ile değerlendirilerek gerekli olduğu takdirde beyinle karın boşluğu arasına şant takılması veya beyin
boşluklarındaki fazla sıvının kapalı bir sistemle vücut dışına alınması gibi cerrahi işlemler
yapılabilmektedir. Kafa içi kanaması olan bebeklerde ileriki yaşamlarında hasar olup olmayacağı
kanamanın ağırlığına ve yerine bağlı olarak değişmektedir.
5. Periventriküler lökomalazi
Ventrikül denilen (içi beyin omurilik sıvısı ile dolu) beyin oluşumlarını çevreleyen ve beyaz cevher
denilen beyin dokusunun zedelenmesi olarak tanımlanabilir. Genel olarak erken doğuma bağlı
olmakla birlikte, doğum öncesi ve sırasında beyinde oksijenlenme ve kanlanmanın bozukluğu ve
anne karnında enfeksiyonlara maruz kalma sorumlu tutulmaktadır. Kesin tanısı doğumdan sonra en
erken ikinci haftadan sonra yapılan beyin ultrasonografisinde bahsedilen bölgelerde kistik olabilen
hasarın izlenmesi ile konur. Bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Sıklıkla spastik felçlere yol açtığı için
erken dönemde fizik tedavi uygulanmaktadır.
6. Prematüre retinopatisi (Prematüre bebeklerde gözdeki retina tabakasının bozukluğu)
Düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğan bebeklerde gözdeki retina tabakasında bulunan damarların
gelişimi tamamlanmadan doğumun erken olmasına bağlı olarak ortaya çıkan anormal damar gelişimi
ile karakterize bir durumdur. Bazı olgularda tek başına prematüre doğmak yeterli bir risk faktörüdür.
Kesin olmamakla birlikte oksijene maruz kalmak, anneye ait bazı komplikasyonlar, solunum
durmaları, kan gazı bozuklukları, kafa içi kanama, kansızlık, kan transfüzyonları ve enfeksiyonlar
ilave risk faktörleri olabilmektedir. Hastalığın erken evreleri çok sık görülmekle birlikte (1000
gramın altındakilerde % 80) tedavi gerektiren ileri evreler daha nadirdir. Erken doğan bebeklerde
hiçbir klinik bulgu vermeksizin de görülebilmektedir. Hastalığın ilk bulguları geç ortaya çıktığından
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başlangıç incelemesi 4-6 haftalar arasında yapılır. Bebeğiniz taburcu olurken göz muayene izlemleri
tamamlanmamışsa sizin için alınacak olan randevu tarihlerinde bebeğinizi göz muayenesi için
kontrole getirmeniz gerekmektedir. Göz muayenesi sırasında retinanın uygun olarak
değerlendirilebilmesi amacı ile bebeğin göz bebeğini büyütücü göz damlaları damlatılmaktadır. Bu
damlaların etkisi ile bazı bebeklerde solunum durması (apne), morarma, beslenme toleranssızlığı
olabilmektedir. Bu muayenenin yapılmaması durumunda bebeğinizde retina damarlarında bir sorun
olup olmadığı anlaşılamayacağı için zamanında tedavisi mümkün olamayacaktır. İleri evre hastalık
zamanında tedavi edilmediği takdirde bebekte tam körlüğe sebep olabilir. Bebeğin izlem planı ve
tedavi gerektiren durumlarda bunun şekli ve sonuçları Göz Hastalıkları hekimi tarafından sizlere
aktarılacaktır.
7. Sepsis ve enfeksiyon
Yenidoğan bebeklerde enfeksiyon ve sepsis diğer çocuklara ve erişkin bireylere göre daha farklı ve
daha ağır seyreder ve hayati tehlikesi de daha yüksektir. Erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı
bebeklerde bu olasılık ve riskler de çok daha fazla oranda artmıştır. Ayrıca annenin sularının
doğumdan önce erken gelmesi, annenin enfeksiyonları, çoğul gebelik, zor doğumlar, bebeğe yapılan
her türlü yoğun girişim (kateter takılması, boğazına, akciğerine tüp yerleştirilmesi gibi) bu riski
arttırmaktadır. Yenidoğan bebeklerde enfeksiyon hastalıklarının belirtileri ve bulguları da farklılıklar
gösterir. Yenidoğan yoğun bakımda yatan hastalarımızda sepsis ya da enfeksiyondan
kuşkulanıldığında sık kan tahlilleri, kan kültürleri, gerekli hallerde idrar, dışkı, sepsis gelişen
bebeklerde menenjit çok sık görüldüğü için belden beyin omurilik suyu ve diğer vücut sıvılarının
alınarak incelenmesi ve kültür alınması ile çeşitli radyolojik tetkikler gerekli olabilir. Hastanın
durumuna ve öngörülen enfeksiyona yönelik olarak antibiyotik tedavisi, gerekli durumlarda solunum
cihazına bağlanma, kan veya kan ürünlerinin verilmesi, kateter takılması gerekebilmektedir. Bunların
yapılmaması durumunda bebeğin tanı ve tedavisi mümkün olamayacaktır. Sepsis diğer yaş
gruplarına göre prematürelerde daha fazla olmak üzere ölüm riski yüksek bir hastalıktır. İlk dört
günde ortaya çıkanlarda bu oran % 50’lere ulaşabilmektedir.
8. İşitme problemleri
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen bebeklerde hem duyusal hem de iletim tipi işitme kaybı
riski daha fazladır. Bu durum hem bebeğin erken doğması ve buna bağlı olarak yaşadığı problemler,
hem de erken doğan bebeklerdeki hayati durumları tedavi etmede kullanılan ilaç ve tedavilere bağlı
olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle taburcu edilmesi planlanan tüm prematüre bebeklere işitme
taraması yapılması gerekmektedir. Bu amaçla otoakustik emisyon denilen bir test ve gerekli hallerde
beyin sapı işitsel yanıtlarının değerlendirilmesi gibi daha ileri işitme testleri yapılabilir. Tarama
yapılmadığı takdirde bebekte işitme problemi olup olmadığı anlaşılamayacağı için tedavide gecikme
olacaktır. Bu test sırasında bebekte herhangi bir zararlanma riski yoktur. Testin yapılmaması
durumunda işitme ile ilgili sorunların belirlenmesinde gecikme söz konusu olur. Bebeğin durumuna
göre ilk işitme testi normal olsa dahi bazı durumlarda testin belli aralıklarla tekrarı gerekebilir.
9. Patent duktus arteriozus
Anne karnında normalde açık olup, akciğerlere kan taşıyan duktus arteriosus adı verilen damarsal bir
yapı, doğumdan sonraki ilk günler içinde kendiliğinden kapanmaktadır. Erken doğan ve respiratuvar
distres sendromu olan bebeklerde daha sık görülen (1000 gramın altındakilerde % 80) bu yapının
açık kalması durumuna patent duktus arteriozus (PDA) denilmektedir. Açıklığın büyüklüğü ile
orantılı olarak bebeğin akciğerlerine çok fazla kan gideceğinden bebekte ciddi solunum sıkıntısı ve
kan oksijen düzeyinde azalmanın en başta olduğu klinik tablo gelişir. Patent duktus arteriozustan
kuşkulanılan bebeklere ekokardiyografi ismi verilen bir çeşit ultrason yöntemi ile tetkik yapılması
gerekmektedir. Bu tetkikin bebeğe bir zararı yoktur. Ekokardiyografi sonucuna göre PDA saptanan
bebeklere ilaç tedavisi verilmesi gerekebilmektedir. Tedavide kullanılan ilaçların trombositlerde
düşme, sindirim sisteminde kanama ve nekrotizan enterokolit, böbrek işlevlerinde bozulma, idrar
çıkışında ve beyin kan akımında azalma gibi yan etkileri olabilir. Tedavi verilmediği takdirde
PDA’ya bağlı olarak solunum sorunları kötüleşebilir, kalp yetmezliği gelişebilir. Bazı hastalarda ilaç
tedavisi ile PDA kapanması olmadığı durumda cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulabilmektedir.
10. Anemi (kansızlık)
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Erken doğan bebekler kemik iliğinin ve kırmızı kan hücrelerinin özelliğinden dolayı zamanında
doğan bebeklere göre anemiye daha yatkındırlar. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen
bebeklerde teşhis için sık kan alma ihtiyacı olduğundan anemi daha sık görülen bir durumdur.
Bebeğin yaşı, hastalığının durumu ve kansızlık düzeyine göre yenidoğan yoğun bakım ünitesinde
yattığı süre içinde bir ya da birden fazla kan verilmesi ihtiyacı olabilir. Bebeğe verilecek kanlar
hepatit B ve C, AIDS, sifiliz gibi hastalıklar açısından Kan Bankasında teste tabi tutulmasına rağmen
kan yolu ile bulaşan diğer hastalıklara ait riskler mevcuttur. Kan nakli sırasında tüm tedbirler
alınmasına karşın bazı hastalarda ateş, hemolitik reaksiyonlar görülebilir. Bebeklere gerekirse,
doğum kilosuna göre demir tedavisi de verilmektedir. Demir tedavisine bağlı olarak bazı bebeklerde
ishal, kabızlık, mide yakınmaları, dişlerde renk değişikliği, siyah renkli dışkı yapma görülebilir.
11. Sarılık
Zamanında doğan bebeklerin %60’ında, erken doğan bebeklerin %80’inde hayatın ilk günlerinde
sarılık görülmektedir. Yenidoğan sarılığı çoğu kez zararsız ve kendiliğinden düzelen bir durum olsa
da sarılığın belli seviyenin üzerinde artması bebeklerde beyinde, işitme sisteminde kalıcı
zedelenmeye sebep olabilmektedir. Bebeğinizde sarılık olduğu takdirde bu sarılığın miktarı ve
sarılığa neden olabilecek diğer hastalıklar yönünden bebekten kan tahlilleri ve idrar tahlili
gerekmektedir. Bebekte saptanan sarılığın durumuna göre fototerapi (ışık tedavisi) uygulanmaktadır.
Fototerapinin uzun dönemde bebekte bilinen bir yan etkisi bulunmamakla birlikte tedavi sırasında
bebeklerin bir kısmında ciltte döküntü, trombositlerde düşüklük, sık ve sulu dışkı yapma görülebilir.
Bebeklerin bir kısmı fazla su kaybedebilir. Sarılık düzeyinin çok daha fazla yüksek olduğu ve beyin
hasarına yol açma riskinin bulunduğu durumlarda bebeğe kan değişimi uygulanabilmektedir.
Yapılmadığı takdirde bebekte kalıcı geri dönüşümsüz beyin hasarı ve işitme kaybı gelişebilir. Kan
değişimi sırasında bebeğin göbeğindeki damara kateter yerleştirilerek uygun olarak testleri yapılan
kan ile bebeğin kanı değiştirilmektedir. Bu işlem sırasında azami özen gösterilse dahi bir takım
riskler söz konusu olabilmektedir. Bu riskler enfeksiyon, damar içi pıhtı oluşumu ve buna bağlı
bozukluklar, trombosit düşüklüğü, kan şekeri ve kan biyokimyasal değerlerinde bozukluklar, kan
gazı bozuklukları, bağırsaklarda nekrotizan enterokolit denilen klinik durumdur.
12. Yenidoğanın geçici takipnesi
Doğum sonrası erken dönemde, anne karnında bebeğin akciğerlerini dolduran sıvının doğum
sonrasında emilmesinde gecikme sonucu ortaya çıkan, kendi kendini sınırlayan, yenidoğan dönemine
özgü bir akciğer hastalığıdır. Bu bebeklerde doğumdan sonra birkaç saat içinde hızlı ve sık soluk alıp
verme, morarma, inleme gibi bulgular ortaya çıkar. Yenidoğan döneminde akciğer enfeksiyonu ve
sepsis de benzer bulgularla ortaya çıkabileceği için bu bebeklerin yakından izlenmesi gerekmektedir.
Çoğu bebek sadece oksijen tedavisi ile düzelebileceği gibi bazı ağır hastalarda bebeğin solunum
desteği için soluk borusuna veya burnuna tüp takılarak mekanik ventilatör adı verilen solunum
cihazına bağlanması gerekebilir. Bebeğin enfeksiyon yönünden alınan tahlil sonuçları gelene dek
antibiyotik tedavisi alması gerekebilir. Bebeğin solunum sıkıntısı fazla ise ağızdan beslenmez.
Damar yolu açılarak serum ve damardan beslenme verilir. Bu hastalık tedavi edilmediğinde; bebek
yeterli derecede solutulmadığı takdirde oksijensiz kalarak beyinde ve diğer hayati organlarda kalıcı
zedelenmeler olabilir, solunum ve kalp yetmezliğinden kaybedilebilir. Tedavi olmadığı durumda
hatta, tedavi öncesi ve sırasında da hava kaçağı sendromları (akciğer ya da kalp zarları içine
akciğerden hava girmesi) ortaya çıkabilir.
13. Aşılama
Tüm yenidoğan bebeklere doğumdan sonra en kısa süre içinde Hepatit B (sarılık) aşısı yapılmaktadır.
Ancak 2000 gramın altında ve gününden önce doğmuş bebeklere, eğer annesi taşıyıcı değilse,
yapılmamaktadır. Bebeğin diğer aşıları, aşı takvimine uygun olarak yapılmaktadır. Aşılarla ilgili de
çok nadir de olsa yan etkiler söz konusu olabilir.
14. Olası diğer sorunlar
Vücuda yerleştirilen sonda ve tüplerin sabitlenmesi için kullanılan flasterlere (tutturuculara) bağlı
olarak deride zedelenme ve doku kayıpları ortaya çıkabilir.
Mekanik ventilatör tedavisi sırasında hava kaçağı sendromları (pnömotoraks, pnömomediastinum,
pulmoner interstisyel amfizem, pnömoperikardiyum, pnömoperitonyum) olabilir, uzun süreli
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mekanik ventilatöre bağlı kalan bebeklerde soluk borusunda daralmalar gelişip, boğazdan soluk
almayı sağlayıcı hava deliği açılması gerekebilir.
Dışarıdan vücut içerisine yerleştirilen her türlü alet (kateter, tüp, sonda vb) enfeksiyonlara zemin
hazırlamaktadır.
Kullanılan antibiyotiklerin kendisine bağlı olarak bazı bebeklerde böbrek, karaciğer ve işitme ile
ilgili komplikasyonlar olabilir.
Yerleştirilen kateterlerde enfeksiyon, kanın pıhtılaşarak damarlarda ya da kateter içinde tıkanıklıklar,
kanama, hava kaçakları ve kateterin takıldığı yere göre kalpte ritm bozuklukları, nekrotizan
enterokolit ortaya çıkabilir.
Yukarıda başlıca problemlerini aktardığımız yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde izlenen hastalarda her
hastaya özel farklı hastalıklar da söz konusu olabilir. Burada en yeni ve bilimsel yöntemlere göre tanı ve
tedavi yapılmış olsa bile bebeğinizin erken doğmasına bağlı bazı hastalık ve komplikasyonlar yine de
gelişebilir. yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul, herhangi bir hastalığın ya da durumun iyileşeceğine dair
garanti oluşturmaz.
Yenidoğan yoğun bakımda ünitesinde tedavi sırasında beklenen veya beklenmeyen sorunlar, geçici ve
kalıcı problemlerin oluşmasının engellenmesi ve oluşan problemlerin giderilebilmesi için gerekli önlemler
alınmış olup, hastanız sürekli olarak deneyimli ve yeterli sayıda ekip tarafından izlenecektir.
Tedavinin sürdürülmesi sırasında yapılan laboratuvar tetkikleri ve yatak başında çekilen röntgen filmleri
dışında, ortaya çıkan yeni problemlere bağlı olarak hastanızın ameliyat gereksinimi olabilir. Ayrıca tanı için
tomografi, magnetik rezonans görüntüleme, EEG (Elektroansefalografi), EKG vb. gibi tetkiklerin yapılması
gerekebilir. Bu tetkikler gerektiğinde hastanız yenidoğan yoğun bakım ünitesinden uygulama yerlerine
yaşamsal fonksiyonları izlenerek güvenli bir şekilde götürülecektir.
Hastanemizde yapılamayan bazı tetkikler için, örnekler dışarıdaki laboratuvarlara gönderilecek,
hastanede bulunmayan ilaç ve malzemeler dışarıdan temin edilmek üzere reçete edilecektir.
Size (birinci dereceden yakını veya velisi/vasisi) yenidoğan yoğun bakımın önceden planlanmış olan
günlük çalışma programına göre belirlenen saatlerde, bilgi verilecek ve belirlenen saatlerde, iş yoğunluğuna
göre hastanızı camlı bölmeden ziyaret etmenize olanak sağlanacaktır.
Hastanızın yatışını takiben, oluşabilecek değişiklikleri ve gereksinimleri bildirebilmemiz için; adres ve
telefon numarası bırakmanız istenecektir. Telefonla hasta ile ilgili kesinlikle bilgi verilmeyecektir.
3. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmak ve orada yapılacak olan tetkik, tedavi ve bakım, diğer
işlemlerin alternatif tedavi yöntemlerinin olmadığı doktorumuz tarafından detaylı olarak
anlatılmıştır.
4. Hastamızın yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatışının hayatta kalma olasılığını arttırmak amacıyla
olduğu doktorumuz tarafından bize anlatılmıştır.
5. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatışı kabul etmezsek doktorumuz bize hastamızın hayatının
tehlikeye gireceğini anlatmıştır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatışı kabul etmezsek
hastamızın hayatının tehlikeye gireceğini biliyoruz.
6. Hastamız yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yattığı sürece bize anlatılan işlemlerin ünitede çalışan
doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli tarafından planlanıp uygulanacağını biliyoruz.
7. Doktorumuzun bize anlattıklarını tümüyle anladık.
8. Doktorumuzun bilgilendirmesine ilave olarak sorduğumuz tüm sorulara cevap aldık.
9. Bu Aydınlatılmış Onam Formu’nun ne amaçla doldurulduğunu ve anlamını biliyoruz.
10. Doktorumuz yukarıda bahsi geçen konularda bize gerekli bilgilendirmeyi yaptı ve bu yazılı belgenin
tamamını okuduk/okuma-yazma bilmediğim için anlaşılabilir bir şekilde bana okundu. Gerek
doktorumuzun yaptığı bilgilendirme neticesinde gerekse bu
belgede yazılı olanlar ve sorularımıza aldığımız cevaplar ile YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNDE yapılacak bütün işlemler hakkında yeterli ve tatmin edici bilgiler verildiğine
inanıyor, hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür irademizle bu formu imzalamak suretiyle onay
veriyoruz.
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11. Hasta izlem formundaki bilgilerin sigorta, ödeme işlemleri ve bazı bölümlerinin bilimsel veri olarak
kullanılmasına izin veriyoruz/izin vermiyoruz.
Tarih ve Saat
Bilgilendirmeyi yapan Dr.:................................................................

İmzası:……………………

.…/…/201.. …….

Hasta Velisi/Vasisi Adı-Soyadı::………………………………………

İmzası:……………………

…/…/201.. …….

İmzası:...........................

…/…/201.. …….

Yakınlık Derecesi:……………………………………………………
Hasta Velisi/Vasisi Adı-Soyadı:……………………………….………

Yakınlık Derecesi:………………………………………………………

RIZA (ONAM) ALINMASI BÖLÜMÜ
EVET
Müdahalenin risk ve yan etkilerini biliyorum.
Başarı olasılığını biliyorum.
Tedavi olmadığımda ne olabileceğini biliyorum.
Bana söylenenlerin tümünü anladım.
Doktorum tüm sorularımı cevapladı.
Aydınlatılmış onam formunun anlamını biliyorum.
Bana müdahale yapacak kişileri biliyorum.
1. 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.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
(El yazısı ile ‘’okuduğumu anladım, kabul ediyorum’’ yazınız.)
“Onamın bir nüshası tarafıma verilmiştir.”
Bebeğin vasisinin;
Adı-Soyadı:

Tarih…../…../…….
Saat: …..

İmzası:

Hasta onay veremeyecek durumda ise, Bebeğin velisi/vasisinin
“Onamın bir nüshası tarafıma verilmiştir.”
Adı-Soyadı:

Tarih …../…../…….
İmzası:

Saat: …..

Bebeğin vasisinin onay verememe nedeni (Hekim tarafından doldurulacak):…………………………………………..
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 onaylamıştır.
Hastadan Sorumlu Hekimin;
Tarih: …../…../………
Adı-Soyadı:
İmzası:
Saat:……………

