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Op. Dr. Gökçe DÜNDAR 

 
Hastanın Barkodu:                                                                                                                        
 
 
 
 Sayın hastamız, lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz. Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın 
tedavisi için size önerilen işlem/tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Bu 
açıklamaların amacı sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilgilendirmek ve bu sürece sizi daha bilinçli 
bir biçimde ortak etmektir. Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa bunları cevaplamak 
görevimizdir. Tanısal girişimlerin, tıbbi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra 
yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek kendi kararınıza bağlıdır. Arzu ettiğiniz 
takdirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size veya 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 durum sizin bundan sonraki 
tedavinizi hiçbir şekilde aksatmayacaktır. Ancak, yasal açıdan bu hakkınız “tıbbi yönden bir 
sakınca bulunmaması” şartına bağlıdır. Bu durum gerçekleştiğinde, “Hasta bilgilendirme ve rıza 
belgesini geri çekme tutanağı” düzenlenerek bu belgenin arkasına eklenecektir. 
 
İşlem hakkında genel bilgi: Genel veya lokal anestezi kullanılır. Penis ucunu çepeçevre saran 
sünnet derisi cerrahi olarak çıkarılacak ve kalan deri penis ucuna çepeçevre dikilecektir. 
İşleminden beklenen faydalar, hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler: Sünnet derisi 
altında enfeksiyon olabilir. Sünnet derisi tam açılamamakta ve beyaz renkli akıntı olabilir. 
İşleminin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar, girişimin yapılmaması 
durumunda neler olabilir ? Sünnet derisi enfeksiyonu ilerleyebilir. Deri altı apse oluşabilir. Sık 
enfeksiyona bağlı çok nadir de olsa penis kanseri gelişebilir. İleri cerrahi ve medikal tedaviler 
gerekebilir. Sünnet derisindeki darlık penisi boğabilir (parafimozis) ve kan akımını bozarak penise 
kalıcı hasar verebilir. 
İşleminin alternatifleri, nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak: Rutin ve dini amaçlı sünnetler 
yapılmayabilir. Ancak diğer durumlar için önerilen sünnetlerin cerrahi olarak bir alternatifi 
bulunmamaktadır. 
 
Anestezi: Anestezi hakkında herhangi bir endişeniz varsa konu hakkında anestezi uzmanımız ile 
konuşabilirsiniz. 
 
Bir ameliyatın genel riskleri (genel anestezi için): 
a. Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini arttırabilir. 
 Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir. 
b. Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu 
 pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir. 
c. Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir. 
d. İşlem nedeniyle ölüm olabilir. 
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Bu ameliyatın riskleri: 
 Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: 
1. Penis, estetik olarak memnun edici görüntüde olmayabilir. 
2. İşlem sırasında penis uç kısmı yaralanabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir. 
3. Ameliyat sonrası işlemin uygulandığı bölgede kanama olabilir. Gerekirse anestezi altında ko-

terizasyon (damar mühürleme) gibi ek tedavi uygulanabilir (<%0,1). 
4. Fazla sünnet derisi kalırsa işlemi tekrarlama ihtiyacı olabilir. 
5. Oluşan skar dokusu, idrarın penis ucundan akışını engelleyebilir. Bu durumda ek cerrahi girişim 

gerekebilir (Çok nadir). 
6. Enfeksiyon çocuklarda kana karışabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi uygulanabilir. 
 
İşleminin tahmini süresi: 30-60 dakika (ek cerrahiler gerekmeyecek ise) 
 
Hastanın girişimin şekli, zamanı, yan etkileri, başarı oranı ve başarıdan ne kastedildiği, 
girişim sonrası, ile ilgili bilgilendirmeler: 

 Tedaviye yanıt vermeyen fimozis (sünnet derisi yapışıklığı), sık idrar yolu enfeksiyonu geçiril-
mesi, vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden böbreğe geri kaçışı), işeme bozukluğu ve balanit 
(penis başı enfeksiyonu) varlığında planlanarak, parafimozis (sünnet derisinin geri çekilmesi 
ve yerine getirilememesi durumunda kanlanmanın bozulması) varlığında ise acilen yapılması 
gereklidir. 

 Ameliyatın yapılış şekli yukarıda tariflenmiştir. 

 Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar mevcut olup bunlar yukarıda belirtilmiştir. 

 İşlemin başarısı, fazla olan sünnet derisinin çıkarılması olarak kabul edilir. İşlemin başarısı % 
95-100 arasında değişmektedir. 

 
Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel 
(lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği sünnetin 
hemen öncesinde tek doz olarak uygulanan antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı 
azalmak için makattan (küçük çocuklarda), damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler 
uygulanabilir. 
 
Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri:  
Sünnet sonrası genital bölgenin temizliği çok önemidir. 
 
Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  
Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz. Anestezi verilmeden önce bir 
süre açlık gerekecektir. Bu konu hakkında aneztezi uzman hekimi sizi bilgilendirecektir. 
 
Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  
2-3 gün sonrasında banyo yapabilir. Kullanılan dikişler kendiliğinden düşecektir. Taburculuğunda 
hekiminiz reçete verirse; önerdiği şekliyle kullanılmalıdır. Size önerilen zamanda poliklinik 
kontrolüne gelmelisiniz. 
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Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabileceği: 
Sağlık mevzuatı gereği bir bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Hastalığınızı 
oluşturan konu ve sosyal güvenceniz kapsamında resmi ve özel sağlık kuruluşlarında tıbbi 
yardıma ulaşa bilirsiniz. Hastanemizde 24 saat sağlık hizmeti sunulmakta olup gerektiğinde bizzat 
hastanemize başvura bilirsiniz.  
 
Hekimin bilgilendirme konuşmasına ait notları: 
 
 
Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması: 

 Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

 Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bun-
ların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı 
ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. 

 Tedavi/girişimden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

 Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı 
kullanılabileceği açıklandı. 

 Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 

 Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

 Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

 İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşa-
mada işlemi durdurabileceğimi biliyorum. 

 
Aşağıdaki kutu içine kendi el yazınızla: 

“Okudum, anladım, kabul ediyorum, bir nüshasını elden teslim aldım.”  
yazınız... 
 

 
 
 
 
 

 
Hastanın Adı–Soyadı–İmzası: 
 
 
Hastanın 1. Velisi/Yasal Vasisinin Adı–Soyadı–İmzası: 
 
 
Hastanın 2. Velisi/Yasal Vasisinin Adı–Soyadı–İmzası: 
 
 
Tarih: ….../….../......….  Saat:............. 
 


