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Hastaya konulan tanı: DİYABETES İNSİPİDUS
Çok su içme-idrara çıkma yakınmalarıyla tanınan ve tanısı susuzluğa vücudun verdiği yanıtın değerlendirildiği
susuzluk testi ile konan bir hastalıktır. Diyabetes insipidusa ADH adlı hormonun eksikliği neden olmaktadır. Bu
hormonun eksikliğinde vücut gerekli olduğu halde suyu böbreklerden geri ememekte ve su idrarla
kaybedilmektedir. İdrarla kaybedilen su yerine su içmekle konmaz ise vücut susuz kalmakta ve dehidratasyon
olarak tanımlanan, birçok organın etkilenebileceği şok, koma ile sonuçlanabilen tabloya neden olabilmektedir.
Önerilen tedavi yöntemi: Çocuğunuza eksik olan hormonun yerine konması amacıyla desmopressin etken
maddeli ilaç başlanacaktır.
Önerilen tedavinin süresi: Bu ilaç hormon eksikliği kalıcı olduğu için ömür boyu kullanılacaktır.
Verilecek ilaçların kullanım şekli ve olası yan etkileri: İlaç sprey, tablet şeklinde uygulanacak, gerekli olan
hallerde ise damar yolu veya deri altından uygulanacaktır. Sürekli kullanım için sprey şeklinde burundan
uygulanması etkinlik ve uygulana kolaylığı açısından daha fazla tercih edilmektedir. Fakat gribal
enfeksiyonlarda burun mukozasından ilaç emilimi azalabileceği için ilacın kullanımı ve dozu doktoru ile
görüşülmelidir. İzlemde çocuğunuzun içtiği su miktarı, günlük idrar sayısı ve miktarı ve yapılacak olan kan ve
idrar tetkikleriyle ilaç dozu ayarlanacaktır. Desmopressin diyabetes insipidusta önerilen şekilde ve düzgün
kullanıldığında etkin bir ilaçtır. Desmopressin bağlı yan etkiler olarak burunda irritasyon, baş ağrısı, bulantı,
kusmaya neden olabilir. Dozun fazlalığı ve/veya aşırı sıvı alınması vucutta aşırı su tutulması ile karekterize
havale geçirme ve komaya neden olabilen “su zehirlenmesi” tablosuna neden olabilir. İlacın öngörülen yan
etkileri dışında öngörülmeyen (önceden bilinmeyen-alışılmışın dışında kalan) etkisi olabilir. Tüm ilaçlar alerjiye
neden olabilir ve ciddi alerjik reaksiyonlarda ölüm riski olabilir.
Alternatif tedavi yöntemleri, avantaj ve dezavantajları: Diyabetes insipidusun desmopressin tedavisi dışında
başka bir tedavi şekli yoktur.
Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi halinde hastalığın yaratacağı sorunlar: Bu ilacın kullanılmaması
halinde çocuğunuz fazla miktarda idrar yapacak, kaybettiği sıvıya bağlı olarak, yukarıda belirtilen dehidratasyon
tablosu oluşacak, komaya kadar giden olumsuzluklar yaşanabilecektir.
Hasta sahibine tarafımdan ayrıntılı bilgi verilmiştir.
Dr…………………………………………İmza:
…………………………………………………………………………………………………

Tarih:………………………

Saat:…………..

Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında takip edilen hastama yapılacak tedavi konusunda doktor
tarafından bana ayrıntılı bilgi verildi. Yukarıdaki belgeyi okudum ve anladım. Çocuğuma yapılacak tedaviyi,
sağlığı açısından oluşabilecek tüm olumsuz etkiler ve risklerin farkında ve bilincinde olarak kendi rızamla, hiçbir
baskı ve zorlama olmaksızın kabul ediyorum.
Hastanın veli / vasi (si):
Adı Soyadı: …………………………….. İmza:
Adres:………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………

Tarih:………………………

Saat:…………..

Şahit: Hekim tarafından hasta sahibine ayrıntılı bilgi verildiğini onaylarım.
Adı Soyadı: …………………………….. İmza:
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