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1.Tanı, İşlem ve Faydaları: Ürojinekolojik cerrahi girişimler hazneden (vajinal) ya da 

karından kesi ile ya da karına açılan delikler ve optik cihaz kullanımı ile kapalı yöntemle 

(laparoskopik) yapılabilir. Ġşlemlerin temel amacı idrar torbasının (mesane) sarkması 

(enterosel), hazne arka duvarının sarkması (rektosel) ve rahim alınması sonrası ortaya 

çıkan hazne (vajen) tepesi sarkmasının düzeltilmesidir. Ġdrar kaçırma üretranın (idrar 

torbasından dışa açılan ve idrar atılımını sağlayan kanal) orta kısmının ve idrar torbası 

boynunun cerrahi olarak asılması ya da üretra altına yapay/doğal bantlar yerleştirilmesi 

ile idrar kaçırma düzeltilmektedir. 

 

2.Ameliyatınız uzman doktorlar ve asistan doktorlar eşliğinde yapılmaktadır. 
 

Önerilen cerrahi girişim yöntemi: 

    Karından kesi ile (abdominal) rahim alınması 

    Hazneden (vaginal) rahim alınması 

    Kapalı yöntem (laparoskopik) rahim alınması 

Önerilen cerrahi girişim : 

     Sistosel Tamiri 

     Rektosel Tamiri 

     Vajen Tepesi Sarkması Tamiri 

(Sakrokolpopeksi) 

Retropubik Kolposüspansiyon : 

      BURCH Operasyonu 

      MARSHALL-MARCHETTĠ-KRANTZ OPERASYONU MĠDÜRETRAL SLĠNG OPERASYONLARI : 

TENSĠON FREE ÜREETROPEKSĠ 

      TRANSOBTURATOR TAPE 
 
       KLASĠK SLĠNG OPERASYONLARI VE DĠĞERLERĠ 
 

3.Cerrahi işlem riskleri ve komplikasyonları : Tedavisiz durumumun devam etmesi 

durumunda riskler ve zararlar olabileceği gibi, benim için planlanan cerrahi, medikal 

ve/veya tanısal işlemlerle ilgili de riskler vardır. Cerrahi, medikal, ve/veya tanısal 

işlemlerin tümüne özgü olan enfeksiyon, damarlarda ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu, 

kanama, alerjik reaksiyon, kalp krizi, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi) ve hatta 
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ölümün olabileceğinin farkındayım. Bana uygulanacak olan girişimle ilgili ayrıca 

aşağıdaki risklerin de bulunduğu bana ayrıntılı olarak anlatıldı. 

Bana anlatılan bu risklerden bazıları oldukça enderdir. Rahim alınması ameliyatı 

(histerektomi) ve yumurtalıkların alınması özellikle daha önceden ameliyat geçirmiş 

kişiler (sezaryen ameliyatı) ya da mevcut bir hastalığı olanlar (kalp hastalığı, şeker 

hastalığı, yüksek kan basıncı, böbrek hastalığı, böbrek ya da karaciğer nakli geçirmiş 

hastalar, pıhtılaşma bozukluğu ve damar hastalığı olanlar, bağ dokusu hastalığı olanlar), 

endometrioz hastalığı ve buna bağlı karın içinde yapışıklıkları olan hastalar ve 

sigara içenlerde daha risklidir. 

Yukarıda  belirtilen  riskler dışında  ürojinekolojik cerrahi girişimler için özel olan 

riskler şu şekilde sıralanabilir: 

 Ameliyat kesi yerinde, karın içinde, idrar yollarında, bulantı-kusma, ağrı ve 

ateşle seyreden iltihap (enfeksiyon) gelişebilir 

 Ġdrar torbası (mesane) zedelenmesi 

 Üreter (böbrekten idrar torbasına uzanan tüp) zedelenme riski 

 Ġnce ve kalın bağırsak hasar görmesi, buna bağlı olarak barsağın karına 

ağızlaştırılması (kolostomi) 

 Ameliyat sırasında ve sonrasında durdurulamayan kanama ya da kan 

toplanmasına (hematom) bağlı o bölgeyi besleyen ana damarların (arteria interna 

iliaka) bağlanması 

 Cinsel işlev bozukluğu 

 Pelvik organ sarkmasının ameliyat sonrası devam etmesi ya da bir süre sonra 

yeniden ortaya çıkması 

 Karın içindeki büyük damarlarda zedelenme ve kanamanın ortaya çıkması 

 Ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklara bağlı karın ağrısı ve barsak tıkanıklığı 

 Girişim sonrası idrar yapamama ve buna bağlı kısa ya da uzun dönemli mesane 

sondası takılması 

 Ameliyathane koşullarında üretral genişletme ve/veya sling (bant) gevşetilmesi 

ve/veya dikiş alınması 

 Mesane bölgesi ya da bacakta uzun süreli ağrı 

 Sık sık idrara gitme, ani idrar yapma hissi ile beliren idrar kaçırmanın başlaması 

ya da devam etmesi 

 Cerrahi girişim sırasında atılan dikişlerin mesaneden geçme riski ve sistoskopi 

(kamera ile mesane içinin görüntülenmesi) yapılması gerekliliği 

 Dikişlerin mesaneden geçmesi ve ileride mesane taşı oluşumu 

 Dikişlerin makatten geçmesi ve fistül gelişmesi riski 

 Makat bölgesinde (rektum), hazne tepesinde dikiş atılırken ya da dokulara arası 

açılırken (diseksiyon) barsaklarda ve makat bölgesinde (rektum) barsağın bir 

kısmının karın duvarına ağızlaştırılmasını gerektirebilecek zedelenmenin ortaya 

çıkması Yukarıda belirtilen komplikasyonlar nedeniyle hastanın yeniden 

ameliyat edilmesi gerekebilr. Ameliyattan sonra uzun vadede karındaki kesi 

yerinde sertleşme (skar-keloid), karın duvarında fıtık gelişimi gibi 

komplikasyonlar görülebilir.  

4.İşleme alternatifler: 

- Tibbi ilaç tedavisi 

- Ġşaretlenen cerrahi tedavi dışındaki diğer cerrahi tedaviler 
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- Fizik tedavi 

- Sürekli ya da aralıklı sonda takma 

-Hazneden halka şeklindeki aletler ile sarkmış rahimin yerinde tutulması veya bu 

yöntemlerden birkaçının birlikte kullanılması. 
 

5.Tedavi kabul edilmezse karşılaşılacak sonuçlar: Benim için uygun görülen cerrahi 

girişim yapılmazsa hastalığım ile ilgili oluşabilecek aşağıdaki durumlar bana anlatıldı : 

Ġdrar kaçırma yakınmam, vajen tepesi sarkması, rektosel ve sistosel hastalıklarım devam 

eder, artabilir, bu durum benim yaşantımı bedeni ve psikolojik ve sosyal boyutta 

etkileyebilir. 
 
 
6.İşlemin tahmini süresi:30-60 dk. 
 

Hastanın beyanı:  

Doktorum tarafından yapılacağı belirtilen bu işlem ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana 

aktarıldı. Ġşlemin yapılması konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer 

katılmayı reddedersem bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi 

bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum. 

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Ġşlemi kabul ediyorum.  

Hastanın Adı-Soyadı : ….……………………………Ġmzası:………….. Tarih/saat: 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:…………………….Ġmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

Doktor adı soyadı unvanı imzası : …………………………………………………..                                                                    

Rızanın Alındığı Tarih/Saat ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


