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ÜRODİNAMİK İNCELEME 

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

 

Hasta Adı                                        Dosya No                                      Tarih / Saat 
……………………….                        ……………………….                      ………………..…………. 
 

Yöntem:  

Ürodinami mesanenizin dinamik özelliklerinin incelenmesini amaçlayan bir tetkiktir. İşeme 

sürecinizle ilgili irdelenmesi gereken bir durumunuz (nörojen mesane, işeme disfonksiyonu, 

arefleksik mesane, aşırı aktif mesane gibi) mevcut olduğundan dolayı bu işlemin size 

uygulanması yararınıza olacaktır. İşlem esnasında idrar yolunun dış kısmı olan 

üretranızdandan mesanenize ince bir hortum (kateter) yerleştirilecek, sfinkter denen idrarı 

tutmaya yarayan kaslara ait aktivitenin ölçülebilmesi için cilde elektrotlar yapıştıralacak ve 

gerekli görülürse karın içi basıncının ölçümü için makata bir rektal kateter yerleştirilecektir. 

Daha sonra mesanenize sabit hızda, vücut ısısında serum fizyolojik verilecektir. Bu sırada 

mesanenizle ilgili ölçümler yapılacaktır. Doldurma fazı bittikten sonra işeme fazında tüm 

kateterler yerindeyken işemeniz istenecek ve yine ölçümler yapılacaktır. İşlemin bitişini 

takiben kateterler çıkarılacaktır. Daha sonra bu işlemlerin kaydının bilgisayardan çıktısı 

alınacak ve doktorunuz gerekli yorumu yapacaktır. Teknisyen ve doktor eşliğinde yapılacak 

bu işlemden önce aktif idrar yolu enfeksiyonunuzun olmaması önemlidir. Aktif idrar yolu 

enfeksiyonunuz varsa bunun tedavi edilmesi gereklidir.  

 

Alternatifler: 

Bu tetkik için alternatif bir yöntem yoktur. 

 

İşlem Başarı oranı: 

Uygun ve yeterli ürodinamik inceleme ile başarı oranı %100’dür 

 

İşlemin Riskleri: 

• Sık görülebilen yan etkiler: İdrarda yanma, sık idrar yapma 

• Nadir görülebilen yan etkiler: İdrardan kan gelmesi, idrar yolu enfeksiyonu 

• Çok nadir görülebilen yan etkiler: Sepsis 
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Genel riskler ve komplikasyonlar  

Bu işlemin taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır:  

1. Yaşlı erkek hastalarda nadiren kateter takılmasında zorluk yaşanabilir. Buna bağlı olarak 

işlem sonrasında idrar yaparken yanma veya hafif kanama görülebilir.  

2. İşleme bağlı olarak %1 oranında idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir. Eğer aktif idrar yolu 

enfeksiyonu varsa bu risk çok daha yüksektir ve bu yüzden yeterli tedavinin alınıp idrarın 

enfeksiyona neden olan etkenden temizlendikten sonra işlemin yapılması gereklidir.  

3. Bazen işlem sırasında kaynaklanabilecek teknik bir hata veya tetkikin istenen düzeyde iyi 

olmaması nedeniyle tetkikin tekrarı gerekebilir.  

 

Tedavi Olmazsanız: 

İşlemin yapılmaması durumunda şikâyetlerinizin sebebi hakkında doğru bir kanaate 

varılamayabilir ve tedavinizin düzenlenmesinde sıkıntılar yaşanabilir 

 

Özel Durumlar: 

Doktoruma bilinen tüm alerjilerim hakkında bilgi verdim. Ayrıca doktorumu kullandığım 

reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, bitkisel ilaçlar, diyet katkı maddeleri, kullanımı 

yasadışı ilaçlar, alkol ve uyutucu/uyuşturucular konusunda bilgilendirdim. Doktorum 

tarafından bu maddelerin ameliyat öncesi ve sonrası kullanımının etkileri bana anlatıldı ve 

öneriler yapıldı. 

 

Onam Doğrulama: 

• Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

• Planlanan işlemin ne olduğu, gerekliliği, işlemin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların 

riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve 

yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. 

• İşlemden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

• İşlemde elde edilen benimle ilgili tüm verilerin kimliğimin gizli tutulması kaydıyla eğitim 

amaçlı kullanılabileceği açıklandı. 

• Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 

• İşlemimi uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 
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• Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

• İstemediğim taktirde işleme onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim 

aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum 

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı 

cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da 

istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum. 

 

 

 

Tarih / Saat : ___________ /_________ 

 

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________ 

    

İmzası: _____________  

 

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : ___________ ___________ 

  

Çalıştığı Kurum:  

 

İmza : _____________  

 

 

 

 

 

 


