
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                  CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                              YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                  PROTOKOL NO:   
 

Penis kırılmaları (penil fraktür) bilinsiz cinsel ilişki, penis sert haldeyken aşırı zorlama veya ereksiyonu 

sonlandırmak için penisin bükülmesi gibi sebeblerle oluşabilir. Peniste ereksiyonu sağlayan dokuları çevreleyen 

kılıfın (tunika albuginea) yırtılmasıdır. Bu durum ürolojik bir acil durumdur. Tedavisinde izlem ya da cerrahi tedavi 

uygulanabilir. Ameliyata rağmen peniste eğrilik, his kaybı, erektil disfonksiyon gelişebilir. 

 

Nasıl Yapılır?:  
Penis etrafına yapılan kesiyi takiben gerekirse penil bölgedeki sinir ve damar paketi serbestleştirilir, sertleşmeyi 

sağlayan korpus kavernozumda bulunan yırtık ( laserasyon) alanı onarılır, hematom (penis içinde toplanmış kan) 

boşaltılır. İdrar kanalı (korpus spongiozum ve üretra) kontrol edilir ve yırtık varsa onarılır. Kanama kontrolü yapılır 

ve uygun pansuman ve elastik bandaj uygulanır. 

Operasyon ekibimizde bulunan uzman doktorlar veya uzman doktorlar tarafından ekip olarak hastanemiz 

ameliyathanesinde yapılmaktadır. Operasyon süresi hastanın durumuna ve operasyonun gidişatına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. 

Operasyon sırasında veya sonrasında hastanın durumuna göre ağrı kesici, antibiyotik, kanama durdurucu, kan 

sulandırıcı, mide koruyucu, bulantı giderici vb. gibi ilaçlar kullanılabilmektedir. Ek olarak gerekli durumlarda 

konsulte edilen ilgili bölümlerce önerilen çeşitli ilaçlar kullanılabilmektedir.  

Operasyon sonrasında hastanın uyması gereken kurallar, kullanılması gereken ilaçlar ve yaşam tarzı önerileri hasta 

taburcu olurken anlatılacaktır. 
 

Alternatif tedaviler: Penil fraktür küçük bir alanda ise koban bandajı ile takip yapılabilir. 

Tedaviye/İşleme Ait Komplikasyonlar 

Anesteziye Ait Komplikasyonlar 

     Anestezi ve içerdiği riskler hakkında bilgi edinmek için ‘’ anestezi hakkında’’ Anestezi Hasta Bilgilendirme Ve 

Rıza Belgesine bakınız. Eğer herhangi bir endişeniz varsa konu hakkında anestezistiniz ile konuşabilirsiniz. 

Bilgilendirme sayfası size verilmemişse lütfen bir tane isteyiniz. 
 

Bir Ameliyatın Genel Riskleri  

 Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve 

fizyoterapi gerekebilir. 

 Bacaklardaki pıhtılaşmalar ( derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı 

yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir. 

 Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.  

 İşlem nedeniyle ölüm olabilir.  

 Cerrahiden sonra barsak hareketleri yavaşlayabilir veya tamamen durabilir(<% 1). Bu barsakta sıvı birikimi 

sonucu şişkinlik ve kusmaya neden olabilir. Tedavi gerektirebilir.  

 Kilo fazlası olan kişilerde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs açısından risk 

artmıştır.  

 Sigara içicilerinde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs açısından risk 

artmıştır. 
 

Bu Ameliyatın Riskleri 

Ameliyat kanama, enfeksiyon gibi riskleri barındırır. Bu ameliyata ve penisteki kırılmaya bağlı olarak peniste duyu 

kaybı, deri nekrozu, peniste sertlikler, peniste eğrilik, erektil disfonksyon ( sertleşme bozukluğu) görülebilir. 
 

Tedavinin Reddedilmesi Durumunda Oluşabilecek Durumlar 

Erektil disfonksiyon (sertleşme problemi), peniste eğirilik, kanamanın devamı, ağrı, ürinom (peniste idrar 

birikmesi), üriner fistül (başka bir idrar yolu oluşması), yara yeri enfeksiyonu, apse ve buna benzer komplikasyonlar 

oluşabilir. 
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Girişimden Önce Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

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

kesmelisiniz. 
 

Girişimden Sonra Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

2 ay boyunca cinsel ilişkiye girmemelisiniz ve ereksiyondan kaçınmalısınız. Belirtilen zamanlarda kontrole gelmeli 

ve size önerilen tedavileri kullanmalısınız. 
 

Gerekli Durumlarda Tıbbi Yardıma Ulaşılması 

Mesai saatleri içerisinde üroloji polikliniğine başvurabilirsiniz. Mesai saatleri dışında acil servise başvurulması 

uygundur. Hastanemize 0252 613 3546 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirsiniz. Üroloji kliniğine 1007 numaralı 

dahili telefon kodu ile ulaşabilirsiniz.  
 

İşlemin Tahmini Süresi: ……………………………………………. 
 

Lütfen kendi el yazınızla ‘uygulanacak olan anestezi girişimleri ve oluşabilecek komplikasyonları okudum, 

anlamadığım yerler anlatıldı. Uygulamanın yapılmasına onay veriyorum.” yazınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                         ÇEVİRMEN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                  TARİH/Saat:                                                                         

İMZA:                                                                                             İMZA:        

 

 

 

 

 

VASİ / YAKINI ADI-SOYADI:                                                    TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                   TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                              İMZA: 

 

 

 

 

 

Ben “Rıza Belgesi” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde 

aktardım. 

 
 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
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HAZIRLAYAN      KONTROL EDEN      YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


