
 

 

 

  

HASTA ADI,SOYADI:                  CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                             YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                        PROTOKOL NO:   
 

Sünnet; glans penisi örten  prepisyum adı verilen sünnet derisinin belirli  şekil  ve uzunlukta cerrahi yolla 

kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Genel, spinal veya lokal anestezi altında 

yapılabilmektedir. Bu yöntemlerin hiçbirisinde işlem sırasında hasta ağrı veya acı duymamaktadır. Hastalar 

operasyon sonrası aynı gün taburcu edilmektedir. 

Sünnet Komplikasyonları 
Oldukça sık yapılan bu cerrahi işlemin komplikasyon oranı  %0.2 ile %5 arasında değişmektedir. 

 Enfeksiyon: Gerekli antisepsi koşullarının sağlanamadığı evde ya da toplu olarak açık alanda yapılan 

sünnetlerde daha sık görülür. Özellikle toplu sünnetlerde Hepatit B, C ve HIV enfeksiyonu görülebilir. 

 Kanama: En sık ortaya çıkan sorundur. Normal veya kan hastalığı olan çocuklarda uygun olmayan tekniklerle 

yapılan sünnetlerde ya da sünnet sonrası travmayı takiben gözlenir. Normal çocuklarda ikinci bir cerrahi işlem 

yeterlidir. 

 Şekil bozukluğu: Uygun olmayan teknik ya da işin uzmanı olmayan kişilerin yaptığı sünnetlerde gözlenir ve bu 

durumda revizyon gerekebilir. 

 Prepisyumla Birlikte Fazla Penis Cildi Kesilmesi: Ciddi şekil bozukluklarına ve bu deformitelerin 

düzeltilmesi için majör ameliyatların uygulanmasına neden olabilir. 

 Glans Penis (Penis Başı) Yaralanması: Glans penis parsiyel ya da komplet olarak yaralanabilir. Parsiyel 

kesiler kolay düzeltilebilirken, komplet yaralanmalarda önemli sorunlar yaşanabilir. 

 Kötü Nedbe (İyileşme) Dokusu: Yara uçları dikilmeyip sekonder iyileşmeye bırakılmış, uygun olmayan 

koşullarda yapılan sünnetlerden sonra yada koter benzeri aletler kullanılarak yapılan sünnetlerden sonra ortaya 

çıkmaktadır. 

 Nekroz: Koter kullanılması ya da uygun olmayan bandaj teknikleri ile yapılan sünnetlerden sonra yara 

iyileşmesi gecikebilir 

 Üretral Fistül: Sünnet sırasında üretranın yaralanması sonucu üretrokütanöz fistül gelişebilir. Cerrahi olarak 

düzeltilmesi gerekir. 

 Sünnet Derisinin Yetersiz Kesilmesi: Bu durumda sünnet ile amaçlanan görünüm sağlanamaz. 

 İdrar Retansiyonu: Sünnetten sonra yapılan bandajın çok sıkı olması nedeniyle idrar çıkım güçlüğü yaşanabilir 

ve bu durum idrar yolu enfeksiyonuna ve böbrek hasarına yol açabilir. 

 Meatal Stenoz: İdrar yolu çıkımında darlık gelişebilir. 

 Sekonder Fimozis(Sünnet derisinin geri çekilememesi): Özellikle elektrik akımının kontrol edilemediği koterle 

yapılan sünnetlerden sonra oluşan fibrozise bağlı gelişir. 

 Edinsel Hipospadias: Penisin ventral yaralanması sonucu gelişebilir. 

 Psikolojik Bozukluklar: özellikle 3-6 yaş arası ve/veya uygun olmayan koşullarda yapılan sünnetlerden sonra 

sıklıkla oluşur. 

Bu formu imzalamanız size uygulanacak olan işlem ve işlem sonrası gelişebilecek olan komplikasyonlar hakkında 

doktorunuz tarafından bilgilendirildiğinizi ve sizin önerilen operasyon için   rızanızın alındığını gösterir. Fakat 

gelişebilecek komplikasyonlar durumunda sorumluluğu tamamen sizin üstünüze aldığınızı göstermez ve cerrahın 

hiçbir sorumluluğu olmadığı  anlamına gelmez. Operasyonunuz sırasında ve sonrasında gelişebilecek 

komplikasyonların önüne geçmek için azami dikkat ve özen gösterilecektir. 

Ben, ...........................................................................; ............................. tarihinde ……………………………….. 

..................................... hastanesine başvurum sonrasında gerekli görülen ....................................................... 

ameliyatı nedeni ile uygulamayı yapacak olan Dr. ....................................................... ve kendisine yardımcı olacak 

asistan,  hemşire ve diğer yardımcılarının hastalığım ile ilgili olarak muayene ve gerekli tetkikleri 

yapabilmelerine özgürce izin veriyorum.  
 

Yapılacak muayene ve tetkikler ile ilgili yöntem bana tümüyle açıklandı. Laboratuvar tahlilleri için kan veya diğer 
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örneklerin alınması, toplanması ve testlerin yapılmasının gereğini anladım. 

Yapılacak muayene ve tetkikler sonrasında hastalığımın tedavisine yönelik tıbbi tedavi ve cerrahi girişimler için 

uygulanabilecek yöntemler ve bununla ilişkili girişimsel işlemler ile ilgili olarak bana gerekli bilgi verildi. 

Seçenekler anlatıldı. Sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlar doktorum tarafından tamamen açıklandı. 

İşlem ile ilgili olarak sorularıma ayrıntılı yanıt verilmiş ve işlemin iyi ve kötü yönleri ile işlem öncesi ve sonrasında 

dikkat etmem gereken konular tarafıma açıklanmıştır. İşlem ile ilgili olarak bu belgede yer almayan ancak 

benim öğrenmek istediğim konular da tarafıma açıklanmıştır. Doktorum tarafından daha sonra aklıma gelecek 

soruları da her zaman sorabileceğim ve bu konuda açıklama yapılacağı bilgisi tarafıma verilmiştir.  Sunulan 

işlemin  risk  ve  tehlikelerini tamamen  anlayarak, bu bilgiler ışığında önerilen .................................................... 

ameliyatını tamamen özgür iradem ile kabul EDİYORUM. 

Planlanan işlem sırasında sağlığım açısından bir tehlike oluşacağının tespit edilmesi veya yapılan girişim sırasında 

anestezi altında iken başka bir uygulamanın yararıma olacağının doktorum tarafından belirlenmesi halinde, 

doktoruma uygun gördüğü yöntem ve bununla ilişkili girişimsel işlemleri uygulaması için izin VERİYORUM. 

Yapılacak ameliyat sırasında sağlığım için gerekli görülmesi halinde kan ve kan ürünlerinin nakline de bu belge ile 

izin VERİYORUM/VERMİYORUM. 
İşlemin yukarıda adı geçen hekim veya aynı anabilim dalında çalışan bir başka hekim tarafından uygulanabileceğini 
kabul ediyorum. 

Laboratuvar sonuçları,  tıbbi kayıtları,  röntgen ve benzerleri gibi üzerinde mutlak surette tasarruf hakkım 

bulunan kişisel verilerin isim ve kimlik zikredilmeden,  genel sağlık yasaları ve etik kurallar çerçevesinde 

bilimsel amaçlı çalışmalarda kullanılması hususunda rıza GÖSTERİYORUM. 

İsim ve kimlik zikredilmeden genel sağlık yasaları ve etik kurallar çerçevesinde bilimsel amaçlı çalışmalarda 

kullanılmak üzere ameliyatım esnasında, ameliyat sahasını içeren bölgeden doku  örneği  alınması hususunda 

rıza GÖSTERİYORUM. 
 

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

Lütfen kendi el yazınızla “hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay veriyorum” 

yazınız. 
 

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

 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                   ÇEVİRMENİN 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 

   



 

 

 


