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Hastanın Adı Soyadı   Dosya no    Tarih 
……………………………  ………………              ……………… 
 
Tanı işlemi hakkında bilgi: 
Voiding sistoüretrografi nedir ? 
 
Normal koşullarda idrar akımı daima böbreklerden idrar kesesine doğru ve tek yönlüdür. İdrar yolu infeksiyonu 
geçiren çocuklarda ise sıklıkla mesaneden böbreklere doğru anormal idrar kaçışı (reflü) olmaktadır. Bu kaçış bir 
süre sonra böbreklerde hasar bırakabilir ve  bu nedenle erken tanı ve tedavisi gereklidir. Voiding sistouretrografi 
idrar kesesi ve alt idrar yollarını değerlendiren ve reflü tanısını koyduran altın standart testtir. Doppler 
ultrasonografi ve bazı sintigrafik yöntemlerle daha düşük duyarlılıkla reflü tanısı konulabilir fakat bu tetkikler 
reflü derecesi ve mesane-alt üriner sistem hakkında bilgi vermez. 
 
İşlemden beklenen faydaları: Hastanın mevcut hastalığının tanısının konmasına yardımcı olacaktır. 
İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar: Hastalığın mevcut tanısı 
konulamayacaktır. 
Varsa işlemin alternatifleri: İşlemin mevcut alternatifi yoktur. 
İşlemin tahmini suresi: Hastadan hastaya değişim göstermekle birlikte 10-20dk arasında sürmektedir 
Kullanılacak ilaçların muhtemel istenmeyen etkileri ve dikkat edilecek hususlar: Mevcut herhangi 
bir yan etkisi üzerine çalışma mevcut değildir. 
 
Voiding sistoüretrografi nasıl yapılır ? 
Test öncesi birkaç gün önce verilen idrar incelemesi ve kültürünün normal olması gerekmektedir. Test radyoloji 
bölümünde doktor/hemşire ve teknisyenden oluşan ekip tarafından yapılır ve yaklaşık 30 dakika sürer. Anne ya 
da diğer yakınları çekim sırasında çocukla beraber kalabilir. Gebelik kuşkusu olan ya da gebe olan kişilerin 
işlem sırasında orada bulunmaması gereklidir.  
Hasta masanın üzerine yatırılır. Gerekli temizlik sağlandıktan sonra çocuğun yaşına uygun bir sonda idrar 
kesesine yerleştirilir. Bu sonda yardımı ile idrar kesesi x-ray kameraları (röntgen cihazı) ile görülebilen ilaç 
konulmuş serum ile doldurulur. Mesane tam olarak dolduğunda böbreğin ve idrar yollarının röntgen filmi 
çekilir. Sonda çıkarılır çocuğun işemesi beklenir. İşeme sırasında da görüntüler çekilir ve test sonlandırılır. 
Ancak film çekilirken çocuğun hareketsiz kalması gerekmektedir  
Kateter takılırken ve mesanesi tamamen doldurulduğunda çocuğunuz hafif bir rahatsızlık hissedebilir. 
 
1. Test sonrası izlem ; Hastanın işlem sonrası dikkat etmesi gereken hususlar ile dikkat 
edilmemesi durumunda yaşanabilecek sorunlar. 
 
İnceleme sonrasında sonda yerleştirilmesine bağlı olarak ilk idrar pembe renkli olabilir. Bu az miktarda kan 
nedeniyle oluşmaktadır. Eğer bu durum bir kereden daha fazla olursa doktorunuza bildiriniz. 
Sonda çıkartılmasından sonra çocuğunuz ilk idrarını yapmada zorlanabilir. Bu durumda ılık su banyosu 
yapılması önerilmektedir. İşlem sonrası hastanın bol su içmesi, kullanılan maddenin atılması ve sondaya bağlı 
gelişen rahatsızlık hissinin giderilmesinde yararlı olacaktır. Ayrıca 5 gün süre ile doktorunuz tarafından önerilen 
idrar yolu enfeksiyonundan koruma amaçlı antibiyotiği düzenli kullanmanız gerekecektir. 
 
Komplikasyonlar /riskler : 
1. Bu inceleme X ışını ile yapılır. Elde edilecek yarar kullanılan düşük doz radyasyon ile ilişkili olabilecek 
minimal riskten daha fazladır.Radyasyon riski çok düşük olmakla birlikte sıfır da değildir. 
2. Steril malzeme kullanılarak ve sterilite kurallarına uyularak işlem yapılmasına rağmen infeksiyon riski 
vardır. Bu nedenle çocuğunuzun ateş, karın ağrısı gibi yakınmaları olursa hemen kliniğimize başvurması 
gerekmektedir. 

 
Sayın Hastamız, 
 Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen tıbbi / cerrahi tedavi ve tanıya yönelik tüm 
işlemler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve 
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olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek yine kendi kararınıza 
bağlıdır. 
 Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, sağlığınız ile ilgili konularda sizi daha 
bilinçli bir biçimde ortak etmektir. Arzu ettiğiniz taktirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size veya 
uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi 
reddedebilirsiniz. 
 
•  (Doktor ya da sorumlu sağlık personeli) ............................................ tarafından tıbbi durumum hakkında 
bilgilendirildim.   
• ........................................................................................... hastalığımın tanısı ile ilgili yapılacak VOİDİNG 
(MİKSİYON) SİSTOÜRETROGRAFİSİ konusunda bilgi aldım.  
 
• Oluşabilecek komplikasyonlar ve olası riskleri ayrıntıları ile anlatıldı.  
• Bu tedavi yöntemini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin olabileceği, bu tedavi 
yerine uygulanabilecek bir başka tıbbi yöntemin bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim.  
• İşlemin olası maliyeti konusunda gerekli bilgiler bana anlatıldı. 
• Dr................................................................’ın yetkisi, gözlemi ve yönetimi altında yukarıda açıklanan 
girişimin üzerimde/ vekili olduğum hastam üzerinde gerçekleştirilmesine izin veriyorum.  
 
Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu imzalıyorum: 
 
Tarih: ……/……/200…   Saat: ……:…… 

Hastanın Adı-Soyadı:……………………….      İmza…………. 

Hasta Yakınının* (………………..)   Adı-Soyadı:………………………. İmza…………. 
*Hastanın yakını : Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne - baba, bunların bulunmadığı 
durumlarda 1. derece kanuni mirasçılar 
 
Yukarda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni ve 
faydaları, girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan 
anestezi tipi ve anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli açıklamalar yapılmıştır. Hasta/hasta 
yakını girişime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair bu formu kendi rızası ile onaylamıştır. 
Hekimin Adı-Soyadı :……………………….      İmza:………… 

TERCÜMAN (İHTİYAÇ HALİNDE) ADI SOYADI:………………………….. 
TETKİK VE TEDAVİ REDDİ 

 
Yukarda anlatılan bilgileri okudum ve doktorum tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin amacı, 
riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. Yapılacak işleme kendi rızamla 
izin vermiyorum. 
Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu imzalıyorum: 
 
Tarih: ……/……/200…   Saat: ……:…… 

Hastanın Adı-Soyadı:……………………….      İmza…………. 

Hasta Yakınının* (………………..)   Adı-Soyadı:………………………. İmza…………. 
*Hastanın yakını : Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne - baba, bunların bulunmadığı 
durumlarda 1. derece kanuni mirasçılar 
 


