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Yöntem: Ameliyat mümkünse genel anestezi altında (narkoz), değilse lokal anestezi (mevzi
uyuşturma) ile yapılacaktır. Bu işlem boyundan yapılacak bir kesi ile gerçekleştirilir İşlemden sonra
boynunuzun orta kısmında bir delik ve deliğin kapanamaması için buraya takılmış olan bir plastik veya
metal (gümüş) kanül (ortası hava almak için delik olan bir boru) takılacaktır. Bu girişim tedavi edici
olmaktan çok acilen hayatın devamlılığını sağlamak için yapılır. Esas hastalığınıza bağlı olarak
ameliyattan sonra yoğun bakıma ve solunum aletine bağlanma ihtiyacınız olabilir. Ameliyat sırasında
olağanüstü bir gelişme olursa göğüs kafesinize bir tüp takılabilir.Yapılacak bu ameliyatın bazı
durumlarda ne yazık ki hiçbir alternatifi yoktur. Uygun durumlarda bu ameliyat yerine birkaç
günlüğüne ağız veya burundan yerleştirilen bir hortum ile aynı amaca ulaşılabilir.
İşlem 10‐15 dk sürmektedir. Sonradan yapılacak tetkik ve tedavi sonuçlarına göre bu delik kalıcı
veya geçici olabilir
İşlemin riskleri: Solunum sorunları‐nefes darlığı, kanama, boyunda nedbe oluşması,
Genel riskler ve komplikasyonlar Solunum ve kalp durması, boyun cilt altı dokusuna hava
kaçması, yara iyileşmesinde sorunlar ve yara iltihabı,akciğer iltihabı, boynunuza konulmuş olan
kanülün tıkanması,yerinden çıkması, akciğer hasarı ve akciğerlerin hava ile dolması ve ses teli sinirinin
zedelenmesi Yutma zorluğu, tüm cerrahi girişimlerde görülebilen damar içinde kan
pıhtılaşması/taşınması , yara iltihabı veya kalp‐dolaşım sistemi reaksiyonları gibi genel tehlikeler,
koldaki veya bacaktaki bir toplardamara serum takılması gibi her ameliyatta gerekli olan basit
işlemler de bile çok ender de olsa gelişebilen sorunlar (damar iltihabı gibi), yemek borusu
zedelenmesi, gırtlak ve nefes borusunda darlık oluşumu, şuur kaybı, solunum aletine bağımlılık, ölüm

Özel Durumlar:
Onam Doğrulama:
Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı
cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da
istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.
Tarih / Saat : ___________ /_________
Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________
İmzası: _____________
İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : ___________ ___________
Çalıştığı Kurum:
İmza : _____________

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
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