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ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E                                  PROTOKOL NO: 

 

SAYIN VELĠ/VASĠ 

 

Bu iĢlem için çocukluk yaĢ grubunda genel  anestezi kullanılır. YaklaĢık 100 cm uzunluğunda, 

bir ıĢık kaynağına sahip,sıvı yardımıyla fiberoptik sistemle görüntü sağlanan ince bir 

alet(üreterorenoskop) idrar yolundan(üretradan) geçirilir. Ġdrar kesesine(mesaneye) ulaĢtıktan 

sonra böbrekler ve mesane arasındaki bağlantıyı sağlayan yola (üreter) bir kateter (plastik ince 

bir boru) yardımıyla girilir.Çocuklarda bazen bu kısmın dar olması nedeniyle alet idrar yoluna 

ilerletilemeyebilir. Bu durumda idrar yolunu geniĢletmek ve böbreğin idrar akımını sağlamak 

için double-J kateter denilen( bir ucu böbrekte diğer ucu mesanede olan yumuĢak plastik ince bir 

boru) üretere yerleĢtirilir. ĠĢlem sonlandırılır.Ortalama 3 hafta sonra yine genel anestezi altında 

bu kateter çekilerek üretere kolayca girilerek taĢ kırma ve ye taĢ çıkartılması aĢağıdaki yöntemle 

gerçekleĢtirilir. 

İşlemin Faydası: TaĢ üreterorenoskopun içinden geçebilen pnömotik güç kaynaklari 

kullanılarak kırılır. Kırılan taĢ parçalari küçükse yerinde bırakılarak hastanın bunları kendi 

kendine düĢürmesi beklenir. TaĢ parçaları biraz daha büyükse taĢ yakalamaya yarayan 

aletlerle(forseps) tutularak ya da basket adı verilen sepet benzeri aletlerle tutularak idrar 

kesesinin içine çekilir.  Operasyon bitiminde üreter kateteri veya double-J kateter ( bir ucu 

böbrekte diger ucu mesanede olan yumuĢak plastik ince bir boru) üretere yerleĢtirilir. 

Mesaneye de foley kateter (idrar sondası)takılabilir. 

 

AMELİYATIN RİSKLERİ  ve KOMPLİKASYONLARI 

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

1. Kan trasfüzyonuna neden olabilecek kanama oluĢabilir (< % 0,1) 

2. TaĢ varlığında iĢlem sırasinda taĢ böbreğe kaçabilir ve taĢın kırılmasi için ek giriĢime (açık 

cerrahi, ESWL, perkütan cerrahi) ihtiyaç olabilir. (% 8) 

3. Ġdrar sondası çekimi sırasında üretere yerleĢtirilmiĢ olan kataterler sondaya takılabilir ve sonda 

ile birlikte çıkabilir. Bu durumda kateterin takılı kalması gerekiyorsa tekrar kateter takmak icin 

ek giriĢim gerekebilir. (< % 0,1) 

4. Takılan D/J kataterin 1-3 ay sonra çektirilmesi gerekmektedir. Çektirilmez ise 

enfeksiyona, kanamaya, taĢ oluĢumuna, idrar Ģikayetleri ve üretral stenoza neden olabilir (%5) 

5. Takılan double-j katetere bağlı idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrarda 

kanama ve hatta geçici idrar tutamama Ģikayeti geliĢebilir. (% 10) 

6. Operasyon sırasında üretere ya da mesaneye hasar verilebilir ve hasar onarımı için açık cerrahi 

tedaviye ihtiyaç olabilir. Bu karından yapılacak bir kesiye ve daha uzun süre hastahanede 

kalmaya neden olabilir. Eğer yaralanma barsak cerrahisini gerektirirse geçici ya da kalıcı 

kolostomi(barsağın karına ağızlaĢtırılması) açılabilir.  

(< % 0,1) 

7. Operasyon alanında ya da idrar yollarında enfeksiyon oluĢabilir. Tedavisi 

antibiyotiklerdir.(% 5) 

8.TaĢin kırılması ve çıkarılması sırasında üretere hasar verilebilir ve bu hasarın giderilmesi icin 

açık yada kapalı ek giriĢim ihtiyaci olabilir. (< %1) 

9. AĢırı ĢiĢman kiĢilerde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs 

açısından risk artmıĢtır. 
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HASTALIĞINIZ HAKKINDA BĠLMENĠZ GEREKENLER 

Böbrekten mesaneye idrarın taĢındığı üreter denen kanalda idrar akımını kesintiye uğratan veya 

tamamen tıkayan ve hatta böbrekte geniĢlemeye yol açan taĢ veya baĢka bir patoloji(çocukluk 

yaĢ grubunda nadiren) bulunmaktadır. 

Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?: 

GiriĢimin yapılmaması durumunda mevcut hastalık ağrı, tekrarlayan idrar yolu 

enfeksiyonları, idrardan kan gelmesi, bulantı, kusma, böbreğinizin geniĢlemesi ve sonrasında 

böbreğin fonksiyonlarını kaybetmesine neden olabilir.  

Nasıl bir tedavi/giriĢim uygulanacak (Alternatif tedaviler): 

Endoskopik bir yöntem olan üreterorenoskopik olarak hastaya girisim yapılacak ve hastalığa 

uygun tedavi uygulanacaktır. 

* Hastalığın taĢ olması durumunda diğer yöntemler olarak; 

- Açık cerrahi ameliyat uygulanabilir. Karın alt yan kısmından açılan bir kesi ile üreter 

bulunarak taĢa ulaĢılır ve taĢ çıkarılır. Ancak iyileĢme ve hastanede yatıĢ süresi daha 

uzundur. 

-Diğer bir alternatif tedavi ise ESWL adı verilen vucut dıĢından Ģok dalgalarıyla taĢ 

kırılmasıdır. TaĢın yapısı ve lokalizasyonuna göre baĢarı oranları değiĢmektedir. Üreter alt uç 

taĢlarının kırılması üst bölümdekilere göre daha zordur. 

-Tedavideki diğer yöntem ise laparoskopik yöntemdir. Gövdenin yan bölümünde 4 

veya 5 adet 1 cm.lik kesiden yerleĢtirilen özel ekipman kullanılarak operasyon 

gerçekleĢtirilir.Operasyon baĢlangıcında mesaneye bir kateter ve bitiminde operasyon bölgesine 

bir dren yerleĢtirilir. 

 

İşlemin Süresi: 2-3 saat 

 

ORTAYA ÇIKABĠLECEK YAN ETKĠLER 

• Sık görülebilen yan etkiler: Ağrı 

• Nadir görülebilen yan etkiler:TaĢın böbreğe kaçması, idrardan kan gelmesi, idrar yolu 

enfeksiyonu 

• Çok nadir görülebilen yan etkiler: Ġdrar kanalı, mesane veya üreterde yaralanma 

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

sonrası ile ilgili soruları: 

• GiriĢim genellikle önceden planlanmis olarak nadiren de acil olarak (durdurulamayan ağrı, tek 

böbrek varlığı ve idrar çıkıĢının azalmasi veya durması vb.) genel altında yapılır. 

. Tıkanıklığa yol açan Ģüpheli bir kitle yada görünüm varsa parça alınır veya kazıma 

(rezeksiyon)yapılabilir. Operasyon bitiminde üreter kateteri veya double-J kateter ( bir ucu 

böbrekte diğer ucu mesanede olan yumuĢak plastik ince bir boru) üretere yerleĢtirilir. Mesaneye 

de idrar sondası takılır ve birkaç gün boyunca kalır. 

• Ameliyatın yapılıĢ Ģekli yukarıda tariflenmiĢtir. 

• Bu ameliyatın taĢıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar mevcut olup bunlar yukarıda 

belirtilmiĢtir. 

• BaĢarıdan kasıt bu iĢlem sonrasında idrar akımındaki tıkanıklığın nedeninin 

belirlenmesi, taĢ varlığında taĢınızın kırılması, idrar akimindaki tıkanıklığın giderilmesidir. 

ĠĢlemin baĢarısı alt üreter taĢlarında üst ve orta üreter taĢlarına göre daha yüksek ve %90-98 

arasinda değiĢmektedir. GiriĢim sonrası üreter ve üretral kateter sıklıkla 1 gün sonra çekilir. 

Double-J kateter ise 1,5-3 ay sonra çekilir. 
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GĠRĠġĠMDEN ÖNCE HASTANIN DĠKKAT ETMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 

Ameliyat olacağınız geceden itibaren hiçbir Ģey yememeli ve içmemelisiniz. Aspirin, coraspin ve 

türevleri gibi kan sulandırıcı ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz. Gece size hekiminizce 

önerilen Ģekilde barsak temizliği yapmalısınız. 

 

GĠRĠġĠMDEN SONRA HASTANIN DĠKKAT ETMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 

 

Ameliyatın 1. gününde aksi söylenmedikçe mutlaka yürümelisiniz. Bol su içmelisiniz. Size 

önerilen ilaç ve diyete uymalısınız. Önerilen tarihte poliklinik kontrolüne gelmeli ve double-j 

kateterinizi çektirmelisiniz. Takılan double-j katetere bağlı idrar yaparken yanma, sık idrara 

çıkma, idrarda kanama ve hatta geçici idrar tutamama Ģikayeti geliĢebilir. Bu sikayetler Ģiddetli 

olursa hekiminize baĢvurunuz. Bazen takılan kateterin bir kısmı yada tamamı idrar kanalından 

kendiliğinden çıkabilir bu durumda hekiminize baĢvurunuz. Kateter varken yüksek ateĢ, terleme 

ve titreme, bulantı-kusma geliĢirse olası bir idrar yolu enfeksiyonu geliĢmiĢ olabilir, hekiminize 

baĢvurmanız gerekir. 

 

HEKĠMĠN HASTA HAKKINDA BĠLMEK ĠSTEDĠKLERĠ 

 

Kullandığı ilaçlar:  

Kanama zamanı:  

Geçirdiği Ameliyatlar: 

Alerji: 

Diğer hastalıklar: 

Hekimin bilgilendirme konuĢmasına ait notları: 

...................................................................................................................................................... 

........................ 

...................................................................................................................................................... 

........................ 
Ebeveyn / Vekil karar verici adı : 

Yakınlık    : 

Tarih /Saat   :  

Ġmza     : 

NOT: Hastanın onam veremeyecek durumda olması halinde, onam alınan kiĢinin kimlik bilgileri 

ve imzası alınır. 

Hastanın Velisinin (Ebeveynin) ikisinin de  imzalaması gereklidir. Eğer velilerden yalnız birinin 

imzası varsa, imzalayan çocuğun bakımını kendi baĢına üstlendiğini veya diğer velinin izninin 

bulunduğunu kanıtlamalıdır. 

 

 

Hekimin Adı Soyadı-Unvanı :  

Tarih/Saat:   : … / … / … 

Ġmza   

 

 


