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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

Trakeostomi (Nefes Borusuna Boyundan Tüp Yerleştirilmesi)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 İŞLEME GİTMEDEN ÖNCE OKUYUNUZ
 Sayın hastamız lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz
 Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen işlem / tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınız.
 Bu açıklamaların amacı sağlınız ile ilgili konularda sizi bilgilendirmek ve bu sürece sizi daha bilinçli bir biçimde ortak
etmektir.
 Bu belirtilerden başka sorularınız varsa bunları cevaplamak görevimizdir. Bizler size yardım için buradayız.
 Tanısal girişimlerin, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yararlarını ve olası risklerin öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek
ya da göstermemek kendi kararınıza bağılıdır.
 Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size uygun göreceğiniz bir yakınınıza
verilebilir.
 Okuma-yazma sorunu yaşıyorsanız ya da size yapılacak işlemlere izin verme sürecine sizin belirleyeceğiniz bir
kişinin daha katılmasını istiyorsanız, görüşme tanığı olarak belirlediğiniz kişinin katılmasına izin verebilirsiniz.
 Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilirsiniz.
 İstediğiniz zaman verdiğiniz izni geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu durumda sizin bundan sonraki tedaviniz
izni geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu durum sizin bundan sonraki tedavinizi hiçbir şekilde aksatmayacaktır.
Ancak, yasal açıdan bu hakkınız ‘’tıbbi yönden bir sakınca bulunmaması’ ’şartına bağlıdır. Bu durum
gerçekleştiğinde, Aydınlatılmış Onama Geri Çekme Tutanağı düzenlenerek bu belgenin arkasına eklenecektir.

Not: 1- Hasta18 yaşından küçükse, bilinci kapalıysa Ya da imza yetkisi yoksa onay vekil tarafından verilir.
2- Bu form 2 nüsha doldurulur. Bir nüsha hastada kalır.
Not: Hazırlanan formlar uygulamayı yapacak hekimler için sadece birer örnek oluşturmaktadır. Bu formlar üzerinde
gereksinimlere göre değişiklikler yapılabilir.
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1-BİLGİLENDİRME
Yaşamınız için temel ihtiyaç olan hava ve oksijeni alabilmeniz / hava yolunuzu korumak ve hava yolu
temizliğini sağlanmak / makineyle solunum desteği verebilmek / endotrakeal tüpün zararlarından korumak için
(Ağızdan nefes borusuna takılan boruya endotrakeal tüp denilir ve 3 haftadan daha uzun süre kalması nefes
borusuna kalıcı zarar verebilir) bu girişimin yapılması gerekmektedir. Bu girişim hastalığınızın teşhisi veya
tedavisi amacı ile değil, sadece ihtiyacınız olan havayı size verebilmek, akciğer temizliğini yapabilmek ve
makineyle solunum desteğini sağlamak için yapılır.
Yoğun bakımda trakeostomi işlemi genelde hasta yatağı başında lokal anesteziyle (bölgesel
uyuşturma) yoğun bakım doktorları tarafından yapılır. Hastanın kliniğine ve boyun özelliklerine göre, genel
anestezi altında ameliyathanede cerrahi doktorları tarafından da yapılabilir. Bu durumda ameliyat öncesinde
anestezi doktoru tarafından hasta değerlendirilir. Genel anestezi alan hastalar isterlerse anestezi veya işlemi
yapacak cerrahi doktoruyla görüşebilirler. İşlemden sonra boynunuzun ortasında bir delik ve buraya takılmış
olan bir plastik kanül (ortası hava almak için delik olan bir boru) olacaktır. Sonradan yapılacak tetkik ve tedavi
sonuçlarına göre bu delik kalıcı veya geçici olabilir.
Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir: Bu girişim yapılmazsa yaşamı tehdit eden ve hatta ölümle
sonuçlanabilen durumlarla yüzleşebilirsiniz. Akciğer temizliği iyi yapılamayacağı için akciğer enfeksiyonun
(Zatüre) iyileşmemesi veya tekrarlayan zatüre ataklarınız olur, öksürük refleksiniz yoksa yemek sırasında
akciğerlinize yemek artıkları kaçar ve bu da zatüreye neden olur. Uzun süre kalan endotrakeal tüp soluk
borusunda kalıcı hasara neden olabilir.
Uygulanacak girişim: Hasta sırtüstü yatırılır. İşlemi yapan doktor ekibi ellerini yıkadıktan sonra steril
(mikroptan arındırılmış) giyinir (maske ve bone takar, steril eldiven ve önlük giyer) ve işlem yapılacak bölge
mikroplardan temizlenmesi için iyotlu sıvı ile siler. Yine işlem yapılacak bölge ortası delikli steril bir örtüyle
kapatılır. İşlem sırasında hastanın ağrı duymaması için açık kalan bölge uyuşturulur. Takibinde bir kesi ile nefes
borunuza delik açılır ve deliğin kapanmaması için içine kanül (plastik boru) yerleştirilir. İşlem sonrasında
kanülün çıkmaması için bağlarla boynunuza bağlanır. Her şey yolunda giderse bu işlem tahmini olarak 10
dakika içinde biter.
Hekimin hasta hakkında bilmek istedikleri: Lütfen ameliyat öncesi eşlik eden hastalıklarınızı, varsa ailesel
hastalıklarınızı, alerjik durumunuzu doktorunuza bildiriniz. Aspirin, ağrı kesici, varfarin, klopidogrel gibi kanı
sulandıran ilaçların alımı girişim sırasındaki kanama riskinizi arttıracağından almakta olduğunuz tüm ilaçları
doktorunuza belirtiniz.
Alternatif tedavi: Trakeostominin yerini tutacak alternatif bir tedavi mevcut değildir. Hava yolunu korumak ve
oksijenasyonu sağlamak için endotrakeal tüp kullanılabilir, fakat bu tüpün maksimum 3 hafta kullanılması
önerilir ve uzun süre kullanıldığında soluk borusunda kalıcı hasara neden olabilir.
Komplikasyonlar: Sık olmasa da trakeostomi açılması sırasında ve ya sonrasında aşağıdaki istenmeyen
durumlar (komplikasyonlar) oluşabilir. Bunlar, ameliyat yerinden kanama, boyun cilt dokusuna hava kaçması,
yara yeri iltihabı, boyuna konulmuş olan kanülün tıkanması, kanülün yerinden çıkması, akciğer zarları arasında
hava birikmesi (pnömotoraks), ses teli sinirin zedelenmesi ve uzun vadede boyunda nedbe dokusunun
oluşmasıdır.
Çok nadir görülebilen komplikasyonlar: Yutma zorluğu, damar içinde kan pıhtılaşması (tromboz), gırtlak ve
nefes borusunda darlık oluşumu, yemek borusu delinmesi, şuur kaybı, solunum aletine bağımlılık, solunum ve
kalp durmasına bağlı ölümdür.
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Anestezi ile ilgili yan etkiler: Anestezi sırasında verilen ilaç ve gazlardan dolayı beklenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.
Bunlar şişlik, kaşıntı, huzursuzluk, kasılmalar, solunum bozuklukları, kan basıncı yükselmesi veya düşmesi, kalp ritim
bozuklukları, kalp atışının yavaşlaması veya durması gelişebilir.
Görülen komplikasyona göre ek tedaviler gerekebilir: İşlem sırasında uyutulan hastalar işlem sonrasında bir süre
yapay solunum makinesine bağlanması gerekebilir. Kanama fazla olursa hastaya kan ürünlerini verme ihtiyacı
doğabilir. Pnömotoraks gelişen hastaların akciğerlerine tüp takılabilir. Nadiren trakeostomi açılma işlemi başarısız
olabilir.
Girişimden sonra dikkat edilmesi gereken hususlar: Bu işlem sonrası nefesinizi artık ağzınız veya burnunuzdan
değil, boynunuza açılmış olan bu delikten alacağınız ve akciğerden gelen salgıları bu delikten dışarı atacaksınız.
Trakeostomi bakımı ve salgı temizliği hemşireler tarafından yapılır. Taburculuk sonrasında bakımlar hasta yakınları
tarafından yapılacaktır. Bunun için hasta yakınlarına eğitim verilecektir. Taburculuk sonrası belli aralıklarla doktor
kontrolüne gitmeniz gerekebilir. Kanül yerinden çıkarsa doktor tarafından yerine yenisi konulacaktır ve bu durumda acil
hastaneye gelmeniz gerekecektir. İyileşen hastalarda trakeostomi kanülü çıkarıldıktan sonra yaklaşık 24 saat içinde yara
deliği kapanır.
2- ONAM (RIZA, İZİN)
 Doktorumdan tıbbi durumumun tanı ve tedavisi ile ilgili yapılacak tıbbi / cerrahi tedavi veya tanı amaçlı
girişimler konusunda bilgi aldım.
 Tedavi sırasında oluşabilecek olumsuzluklar ve olası riskler ayrıntıları ile anlatıldı.
 Bana önerilen tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin
olabileceği, bu tedavi yerine uygulanabilecek bir başka tedavi yönteminin bulunup bulunmadığı konusunda
bilgilendirildim.
 Doktorlarımın planladıkları girişim ve/veya tedavilerde, planladıklarına ek girişim ve tedaviler gerektirebilecek
durum ya da durumlar ile karşılaşabileceğimi biliyorum.
 Hastalığım nedeni ile hastanede uygulanacak tüm tanı ve tedavi yöntemlerinin olası maliyeti konusunda gerekli
bilgiler bana anlatıldı.
 Bu formda tanımlananlar dışında yapılacak herhangi bir ek girişimin, yalnızca sağlıma yönelik ciddi zararların
önlenmesi ve yaşamımım kurtarılması için uygulanabileceği bana anlatıldı.


Bu belgede tanımlanan girişimin / tedavinin uygulanmasını;
KABUL EDİYORUM
KABUL ETMİYORUM



Kimliğimin gizli tutulmasını ve yalnızca eğitim ve araştırma amaçlı kullanılması koşulu ile bana uygulanacak
girişim/tedavi sırasında fotoğraf çekilmesine ya da kayıt yapılmasına;
KABUL EDİYORUM
KABUL ETMİYORUM



Kimliğimin gizli tutulmasını ve yalnızca eğitim ve araştırma ve bilimsel amaçlı kullanılması koşulu ile tıbbi
kayıtlarımdaki bilgiler ile tanı / tedavi amacıyla vücudumdan alınan hücre, doku ya da sıvı örneklerinin
kullanılmasına, bilimsel toplantı ve dergilerde sunulmasına;
KABUL EDİYORUM
KABUL ETMİYORUM
Adı/Soyadı
Tarih/Saat
İmza
Hastanın Kendisi:
Velisi / Yasal vasi:
Doktor:
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