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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 spinal anestezi kullanılır. İdrar yolunuzdaki darlık sık tekrar ediyorsa, idrar
yolunuzda yalancı yol denilen durum oluşmuşsa, aşırı ağrı veya kanama yapıyorsa ve tekrarlayan
enfeksiyonlar sonucu kana enfeksiyon karışıyorsa üretroplasti yapılır. İdrar yolundaki darlığın
yerine bağlı olarak penis alt yüzünde veya testis torbasının altından idrar kanalına doğru kesi
yapılır. Darlığın olduğu bölüm bulunarak çıkarılır. Kalan sağlam dokular uç uca dikilerek yeni kanal
oluşturulur. Eğer çıkarılacak kısım uzunsa bu bölgede kullanılmak üzere yanağınızdan mukoza
veya vücudunuzdan başka bir yerden deri dokusu alınarak bu bölgede kullanılabilir. İdrar
kanalındaki dar segment tamamen çıkarılıp yol tekrar oluşturulduktan sonra kesi kapatılarak işlem
sonlandırılır.
İşleminin riskleri ve komplikasyonları:
Anestezi: Anestezi hakkında herhangi bir endişeniz varsa konu hakkında anestezi uzmanımız ile
konuşabilirsiniz.
Bir ameliyatın genel riskleri (genel anestezi için):
 Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir.
Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu
pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 İşlem nedeniyle ölüm olabilir.
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Bu ameliyatın riskleri:
1. Operasyon sonrası kesi yerinde kızarıklık, ısı artışı ve ağrıyla ortaya çıkan yara yeri
enfeksiyonu veya idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir. Bu durum hastanede yatış sürenizin daha
uzun olmasına neden olabilir.
2. Operasyon bölgesinde nadiren kanama görülebilir.
3. Operasyondan sonra yara iyileşmesine bağlı fibrozis gelişebilir (%15-20).
4. İşeme durumunuz beklenen düzeyde olmayabilir. İnternal üretrotomi denilen darlıkların
endoskopik açılmasına ihtiyaç duyulabilir
5. Gelişen enfeksiyona bağlı darlık tekrarlayabilir veya bu bölgede fistül oluşabilir. Tekrar
cerrahi yapılması gerekebilir.
6. Peniste eğrilik gelişebilir ve cerrahi girişime ihtiyaç duyulabilir (%15-20).
7. Nadiren peniste sertleşmeyle ilgili problemler oluşabilir (%3).
8. Bazı kişilerde yara yeri iyileşmesi anormal olabilir ve yara kalınlaşabilir. Kırmızı ve ağrılı
olabilir.
9. Kilo fazlası olan kişilerde yara ve akciğer enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve
trombüs açısından risk artmıştır.
10. Sigara içicilerinde yara ve akciğer enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs
açısından risk artmıştır.
Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler:
İdrar yolunuzda doğumsal veya kazanılmış nedenlere bağlı olarak bir darlık mevcuttur. Bu
darlık genişletme veya kapalı (endoskopik) yöntemlerle yapılan ameliyatlara istenen yanıtı
vermemektedir.
Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?
Zamanla idrar yolunuzdaki darlık ilerleyerek idrarı hiç yapamaz hale gelebilirsiniz. Bu
durumda idrar yolunuza sonda takılamayabilir. Göbeğinizin altından sonda takılmak zorunda
kalınabilir.
Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak?:
Genel veya spinal anestezi kullanılır. İdrar yolundaki darlığın yerine bağlı olarak penis alt
yüzünde veya testis torbasının altından idrar kanalına doğru kesi yapılır. Darlığın olduğu bölüm
bulunarak çıkarılır. Kalan sağlam dokular uç uca dikilerek yeni kanal oluşturulur. Eğer çıkarılacak
kısım uzunsa bu bölgede kullanılmak üzere yanağınızdan veya başka bir yerinizden doku alınarak
bu bölgede yama olarak kullanılabilir. İdrar kanalındaki dar segment tamamen çıkarılıp yol tekrar
oluşturulduktan ve açıldıktan sonra kesi kapatılarak işlem sonlandırılır. İşlem sırasında idrar
yolunuza sonda takılır. Bu sonda ameliyattan sonra 7-21 gün arasında takılı kalır.
Alternatif tedavi olarak;
1. Zaman zaman sondayla veya buji denilen aletlerle idrar yolu genişletmesi yapılabilir.
2. Penisten girilerek endoskopik bıçakla dar olan bölge açılabilir (internal üretrotomi).
3. Darlığın olduğu bölgeye stent adı verilen metalik bir alet yerleştirilebilir.
Tüm bu yöntemlerin kullanımı darlığın durumuna, sizin ve cerrahınızın tercihine göre
değişiklikler göstermektedir. Uygulanan girişimlerin başarı şansı hastaya ve hastalığın durumuna
göre farklılıklar göstermektedir.
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Hastanın girişimin şekli, zamanı, yan etkileri, başarı oranı ve başarıdan ne kastedildiği,
girişim sonrası ile ilgili soruları:
 Hastanın durumuna göre genel veya spinal anestezi altında yapılır.
 Ameliyatın yapılış şekli yukarıda tariflenmiştir.
 Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/komplikasyonlar mevcut olup bunlar yukarıda belirtilmiştir.
 Bu operasyon için başarı dar olan idrar yolu bölümünün tamamen çıkarılması ve idrar
akımındaki tıkanıklığın giderilmesidir. Ameliyatın başarı şansı dar segmentin uzunluğu ve
yerleşim yerine bağlı olmak üzere %40-90 arasında değişmektedir.
İşleminin tahmini süresi: ~180 dakika (ek cerrahiler gerekmeyecek ise)
Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel
(lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işleminle
birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine
uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.
Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri:
 Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:
Ameliyat olacağınız geceden itibaren hiçbir şey yememelisiniz. Aspirin gibi kan sulandırıcı
ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz.
 Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:
Sondanıza dikkat etmelisiniz. Sonda çıkarıldıktan sonra 2-4 haftalık bir sürede cinsel
ilişkiden kaçınmalısınız. Rutin üroloji poliklinik kontrollerine gelmelisiniz. Patoloji alınmış ise
(ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz.
Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz. Hekimce önerilen perhiz
ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.
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:
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Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması:
1. Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
2. Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı
ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
3. Tedavi/girişimden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
4. Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı
kullanılabileceği açıklandı.
5. Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
6. Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
7. Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
8. İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum.
Aşağıdaki kutu içine kendi el yazınızla:

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

Hastanın Adı-Soyadı ile imzası :

Hastanın 1. Velisi/Yasal Vasisinin Adı-Soyadı ile imzası :

Hastanın 2. Velisi/Yasal Vasisinin Adı-Soyadı ile imzası :

Tarih: ….../….../......…. Saat:.............
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