
 

 
TESTİS TORSİYONU AMELİYATI 

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

Dokuman No YÖN.RB.200 

Yayın Tarihi 23.10.2010 

Rev.No 00 

Rev.Tarihi  

Sayfa no 2/1 

 

 

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi 

Genel veya lokal anestezi kullanılır. 

İşlem Hakkında Genel Bilgi:  

Testis torsiyonu ürolojik acil bir durumdur. Tanı konulur konulmaz mümkün olduğu kadar kısa bir süre içerisinde 

üroloji uzmanı tarafından cerrahi müdahale yapılır. Tedavinin amacı testislerin fonksiyonlarını ve dolayısıyla üreme 

fonksiyonlarını ve dolayısıyla üreme fonksiyonlarını korumaktır. 

Yapılacak cerrahi müdahale torsiyonun süresine göre değişmektedir. Erken gelwn hastalarda torsiyone olmuş 

testise torbadan cerrahi girişim yapılır ve testis eski haline döndürülür. Bu işlemden sonra torsiyon riski devam ettiği 

için her iki testis dikişle torbaya tespit edilir.Cerrahi işlemlerden önce torba çevresine buz uygulaması yapılması 

önerilmektedir.Böylece kanlanmanın bozulması sonucu gelişebilecek hasarın bir kısmı azalacaktır. 

Gecikmiş hastalarda, testisin yerinde bırakılması karşı taraf testise zarar verebilir. Bu hastalarda yapılacak cerrahi 

tedavi, o taraf testisin çıkarılması ve karşı taraf testisin dikişle torbaya tespit edilmesidir.Bütün bu işlemlere 

rağmen;üreme fonksiyonları bozulabilir. 

Ameliyatın Riskleri: 

1.Hastanın başvuru süresi ve uygulanan girişime göre değişmekle birlikte;testis etrafında sıvı toplanması,kan 

toplanması,iltihap,testis boyutlarında küçülme. 

2.Gecikmiş vakalarda cerrahi müdahaleye rağmen kısırlık. 

3.Tedavi sırasında uygulanan anesteziye bağlı olarak ek risk ve komplikasyonlar(solunum problemleri, ilaç 

reaksiyonları, kontrol edilemeyen ateş, vücudun herhangi bir yerinde felç ya da inme,beyin hasarı ve ölüm gibi.) 

Tedavi Sonuçları: 

Testis torsiyonu ürolojik bir acil durumdur.Tanı konulur konulmaz müdahale gerekir.İlk 4-6 saatte müdahale 

edildiğinde sonuçlar yüz güldürücüdür.Erken müdahale edilen hastalarda hem testis korunabilir hem de hastalık 

öncesi mevcut olan üreme fonksiyonları korunabilir.Geç başvuran,müdahale için bekleme süresi 24 saati geçen 

yada müdahaleyi kabul etmeyen hastaların çoğunda testis küçülür ve fonksiyonları kaybolabilir. Özellikle 12 saati 

aşmış ve 24 saati geçmemiş hastaların %75’inde testis nekrozu denilen hücre ölümü gerçekleşir.Bazı çalışmalara 

göre 24 saati geçtiği,halde müdahaleyi kabul etmeyenlerde karşı sağlam testis olumsuz etkilenebilir ve kısırlık 

gelişebilir. 

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  

Uygulanan anestezi ve cerrahi girişim şekline göre değişmekle beraber;evde 1-2 günlük yatak istirahatinden sonra 

günlük işler yapılabilir.Uygulanan girişime göre 2-4 hafta sonra cinsel aktiviteye,iş yaşamına dönmeye ve ağır 

olmayan spor aktivitelerine izin verilebilir. 

Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması: 

 Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, 

tedavi olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. 

 Tedavi/girişim’den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

 Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 

 Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

 Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum ve yapılacak girişime onay veriyorum. 

 İstemediğim taktirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi 

durdurabileceğimi biliyorum. 

İşlemin Tahmini Süresi : 30 – 70 dakikadır. 

Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Hastanede bulunduğum süre içerisinde tanı ve tedavi için kullanılacak 

ilaçlarla ilgili önemli özellikler (ne için kullanıldığı, faydaları, yan etkileri, nasıl kullanılacağı) konusunda bilgi aldım. 

Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: Tedavim/Ameliyatım sonrasında yaşam tarzım için 

yapmam gerekenleri (Diyet, banyo, ilaç kullanımı, hareket durumu ve/veya kısıtlama durumu) ile ilgili bilgi aldım. 

Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma (Kendi 

hekimine, farklı bir hekime, tedavi gördüğü kliniğe ve acil durumlarda da 112’ye) nasıl ulaşacağım konusunda bilgi 

aldım. 

Bize Ulaşabileceğiniz Telefon Numaraları: Hastane Tel:  0 212 274 69 25 – 444 25 93 

Yapılacak işlemlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için hekiminize danışabilirsiniz. 
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Lütfen; hastalığınız, tedavi süreciniz, cerrahi işlem, oluşabilecek yan etkiler ve olası tüm riskler ile ilgili size 

anlatılanları ve okuduklarınızı anladığınızı kendi el yazınızla beyan ediniz: 

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

…………………………………………………… 

 
Tarih:……/……/…….    Saat: 

 
HASTANIN BİLİNCİ AÇIK İSE HASTANIN BİLİNCİ KAPALI VE YANINDA 

YASAL TEMSİLCİSİ VAR İSE; 

Hastanın  

Hasta Adı Soyadı:………….......................... 

Adresi ..........................................................  

Tel.No:.......................................................... 

İmza: 

Yasal Temsilci *( Vasi) veya Veli 

Hasta Adı Soyadı:………………………… 

Adresi. ……………………………………… 

Tel.No:……………………………………… 

İmza: 

 

Doktor 

Adı Soyadı:………………………………..….. 

İmza: 

  

Doktor 

Adı Soyadı:………………………………..….. 

İmza: 

  

Şahit** 

Adı Soyadı:………………………………….. 

İmza: 

 

Şahit** 

Adı Soyadı:………………………………….. 

İmza: 

 

 
 

 


