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ADI SOYADI:                                                                             PROTOKOL NO: 

 

CĠNSĠYETĠ:   K          E 

A. ĠġLEM 

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı (Hasta yakınının anlayabileceği sözcükler ile 

doldurulmalıdır); 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bu işlem…….. taraf kasıkta yapılacaktır. 

İnmemiş testis veya testisler, normal pozisyona mümkün olan en yakın mesafeye cerrahi olarak 

indirilecektir. İşlem sırasında kasıkta yaklaşık 2–3 cm.lik bir cilt kesisi yapılacaktır. Eğer testis normal 

yerine indirilebilirse torbalarında da yaklaşık 1 cm.lik kesisi bulunacaktır. Yerine indirilecek yeterli 

uzunluk sağlanamadığı takdirde testis inebileceği en alt noktaya tutturulacak, ikinci bir seans operasyon ile 

yerine indirilmeye çalışılacaktır. Testis dokusunun tamamen bozulduğu görülürse karşı taraftaki normal 

testise zarar vermemesi için çıkarılacaktır.  En son cilt, cilt altından atılan emilebilir dikişle gizli bir 

şekilde kapatılacaktır. Ameliyat yaklaĢık olarak 1-2 saat sürebilir. Danışman cerrahtan başka bir doktor 

işlemi yürütebilir. 

B. ANESTEZĠ 

Operasyon öncesi anestezi doktorları tarafından anestezinin risk ve komplikasyonları için ayrı bir form 

okutulup imzalamanız istenecektir. Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde hem operasyonu 

gerçekleştirecek doktorunuza hem de anestezi hekiminize istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. 

C- BĠR AMELĠYATIN GENEL RĠSKLERĠ  

a- Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir.  

Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.  

b-  Bacaklardaki  pıhtılaşmalar  (derin  ven  trombozu)  ağrı  ve  şişmeye  neden  olabilir.  

Nadiren 

pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.  

c- Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.  

d- İşlem nedeniyle ölüm olabilir.  

 

D- BU AMELĠYATIN RĠSKLERĠ ve KOMPLĠKASYONLARI 

Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:  

1- Testisler düzgün pozisyonlarda yerleştirilemezse yeni ameliyat gerekebilir (%1).  

2- Herni (fıtık) görülürse tedavisi gerekebilir.  

3- Skrotumda gözle görülür şişme ve morarma görülebilir ( Zamanla ortadan kalkar)(%3)  

4- Nadir olarak testisler küçülebilir ve fonksiyonunu yitirebilir (%0,7).  

5- Bazı durumlarda nadir olarak testislerin çıkarılması gerekebilir.  

6- Eğer testisler kasıkta bulunamazsa karnın içinde aranması gerekebilir. Bu durumda daha  

büyük kesi yapılır.  

    Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler: Testis/testisler kese  içerisine doğuştan  

inmemiştir. Kasıkta yada karın içerisindedirler yada tamamen kaybolmuşlardır.  

    GiriĢimin yapılmaması durumunda neler olabilir?: Yeterli ve kaliteli sperm üretimi  

yapılamaz. Kısırlık gelişebilir. Testis kanseri gelişme riski normal popülasyona oranla daha  

yüksektir. Testis/testisler normal hormon üretim fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir. Çocukta 

psikolojik soruna neden olabilir ve inmemiş testisler normal yerine inmiş testislere göre daha 

fazla travmaya uğrama riskine sahiptir. 

   Nasıl  bir  tedavi/giriĢim  uygulanacak  (Alternatif  tedaviler  hakkında  bilgi  içermeli 
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Genel anestezi  kullanılır.  İnmemiş  testisin  cerrahi onarım  ile normal  ve olası pozisyona 

getirilmesi amaçlanır.  Kasık  üstünde  3-4  cm.lik  ve  skrotumda  1  cm.lik  kesi  ile  operasyon  

gerçekleştirilir. 

Hormonal tedaviler uygulanarak testis/testislerin kese içerisine inmesi beklenebilir.  

  Hastanın  giriĢimin  Ģekli,  zamanı,  yan  etkileri,  baĢarı  oranı  ve  baĢarıdan  ne 

kastedildiği giriĢim  sonrası  ile  ilgili  soruları:  -Genel  anestezi  kullanılır. . ĠĢlemden 

beklenen fayda: İnmemiş  testisin  cerrahi  onarım normal ve olası pozisyona getirilmesi 

amaçlanır. Kasık üstünde 3-4 cm.lik ve skrotumda 1cm.lik ile operasyon gerçekleştirilir. 

Ameliyat 1 yaşından önce gerçekleştirilmelidir. Aksi  taktirde  testis 

hormonal  aktivitesi  korunmasına  karşın  sperm  yapısı  ve  fonksiyonları korunamayabilir.  

Testisler normal yerine indirilse bile testis kanseri gelişme riski normal bireylere göre artmıştır 

ancak testis kontrolü daha kolay yapılabilecektir.  

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

-Cerrahi sonrası başarı testis/testislerin skrotuma indirilmesi ve sperm fonksiyonlarının korunmasının 

sağlanmasıdır.  

GiriĢimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  

Ameliyat olacağınız geceden itibaren hiçbir şey yememelisiniz. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları 1 

hafta önceden kesmelisiniz.  

GiriĢimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  

 1 hafta sonra kontrole geleceksiniz. Dikişleri vücut  tarafından emilmeyen  türden  ise bir hafta sonra 

alınır.  2  aylık  bir  sürede  ağır  egzersiz  ve  yük  taşımaktan  kaçınmalısınız. Size  önerilen  tarihler  

ve zaman aralıklarında tariflenen durumlar için kontroller yaptırmalısınız. 

E.BELĠRGĠN RĠSKLER VE UYGUN TEDAVĠ SEÇENEKLERĠ 

Doktor, çocuğuma özel belirgin riskleri ve problemleri ve eğer komplikasyon meydana gelirse ortaya 

çıkabilecek sonuçları açıkladı. Doktor, ayrıca uygun tedavi seçeneklerini ve işlemin gerçekleşmemesi halinde 

oluşabilecek riskleri de açıkladı. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………  (Bu boşluk doktorunuz için bırakılmıştır. Gerekliyse 

özel tıbbi durumları belirtmek için kullanılır. 

F. AĠLE ONAYI 

Doğruluğunu kabul ederim ki; 

Doktor, çocuğumun tıbbi durumunu ve yapılması planlanan işlemi açıkladı. İşlemin risklerini, çocuğuma özel 

riskleri ve olası sonuçlarını biliyorum. 

Doktor, diğer uygun tedavi seçeneklerini ve bunlarla bağlantılı riskleri açıkladı. Doktor, çocuğumun 

hastalığının gidişatını ve işlemi yaptırmamamın getireceği riskleri açıkladı. 

Sorular sorma ve çocuğumun durumu, işlem, işlemin riskleri ve tedavi seçenekleri hakkında doktorla 

kaygılarımı konuşma olanağım oldu. Sorularım ve kaygılarım tartışıldı ve bu tartışma tatmin edici oldu. 

İşlemin, kan transfüzyonu içerebileceğini biliyorum. 

Danışman cerrahtan başka bir doktorun işlemi yürütebileceğini biliyorum. Bu doktorun, konu hakkında 

daha ileri eğitim almış olan bir kişi olduğunu biliyorum. 

Doktor, işlem sırasında aniden hayatı tehdit edici olaylar meydana gelirse uygun olarak tedavi edileceğini 

bana açıkladı. 

Çocuğumun ameliyatı sırasında fotoğraf veya video kaydının yapılabileceğini biliyorum. Bunlar daha 

sonra sağlık çalışanlarının eğitimi için kullanılabilir (Hiçbir fotoğraf veya videoda çocuğunuz teşhir 

edilmeyecektir). 
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İşlemin, çocuğumun durumunu düzelteceğine dair bir garanti verilmediğini ve bu işlemin çocuğumun 

durumunu kötü hale getirebileceğini biliyorum. 

Yukarıdaki ifadelere dayanarak, 

ÇOCUĞUMA CERRAHĠ GĠRĠġĠMĠN YAPILMASINI   KABUL       EDĠYORUM.  

Ebeveynin adı soyadı;                                                Ebeveynin adı soyadı; 

Yakınlığı:                                                                    Yakınlığı: 

Tarih/saat:                                                                    Tarih/saat: 

 İmza:                                                                            İmza 

                                                                  

Hastanın onamı (mümkünse) 

Adı soyadı: 

İmza: 

Anne ve babanın her ikisinin de onayı gereklidir. 

Tek imza alınması halinde diğer ebeveynin de oluru alınmış sayılır ya da hastanın tek yasal 

velisinin olduğu kabul edilir. Çocuğun ebeveynlerinin bulunmadığı durumda, yasal velisi 

konumundaki akrabasının ya da resmi görevlinin onamı yeterlidir. 

        G.DOKTORUN ĠFADESĠ 

         Aileye açıkladıklarım; 

—Çocuğun durumu 

—Tedaviye ihtiyaçları 

—İşlem ve riskleri 

—Uygun tedavi seçenekleri ve onların riskleri 

—Bu riskler meydana gelirse oluşabilecek muhtemel sonuçlar 

—Bu hastaya özel belirgin riskler ve problemlerdir. 

         Aileye; 

—Yukarıdaki konular hakkında herhangi bir soru sormaları için  

—Kaygılarını tartışmaları için fırsat verdim. 

—Bu sorulara mümkün olduğu kadar bütünüyle cevap verdim. 

Ebeveynlerin yukarıdaki bilgileri anladığı kanaatine sahibim. 

Doktorun Adı-Soyadı/Unvanı: 

Unvan: 

Tarih/saat: 

Ġmza:       

 


