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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İşlemi takip eden günlerde idrarda kanama, 
yüksek ateş, bulantı, kusma gibi şikâyetler 
olması durumunda hastanemize başvurulması 
önerilmektedir.

Çift J stentler 6 hafta süreyle kalacağından 
hastanın sondası alındıktan sonra, idrar sonrası 
hafif kanamalar ve böğür ağrısı olabilir. Hasta 
ameliyattan 1 hafta sonra banyo yapabilir. 

KONTROL
Ameliyattan 3 hafta sonra Salı günü olacak şekilde  
Çocuk Üroloji Poliklinik’ne (1. Kat E Koridoru) kontrole 
gelmeniz önerilir.  Çift J stent çekilmesi için ameliyattan 
6 hafta sonraya randevu verilecektir.

Poliklinik kontrolü sırasında hastanın takip planı 
düzenlenecektir.

Tasarım : Hastaneler Bilgi İşlem Merkezi



ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ 
(iDRAR KANALI VE İDRAR TORBASININ 
YENİDEN BİRLEŞTİRME AMELİYATI) NEDİR?

AMELİYAT AMELİYAT RİSKLERİ NELERDİR? 

Kısaca UNC olarak adlandırılan bu ameliyat, 
göbeğin alt kısmından yaklaşık 4-5 cm’lik bir 
kesi yapılarak idrar kanalı ya da kanallarının 
mesane ile birleştirdiği yerden ayrılarak 
yeniden idrar torbasına dikilmesi işlemidir.

Ameliyat kimlere yapilmaktadir?
İdrar torbasından böbreklere yüksek dereceli 
idrar kaçağı (vezikoüreteralreflü) olan hastalar-
da ve idrar kanalının idrar kesesine bağlandığı 
yerde darlığı (üreterovezikal bileşke darlığı) 
olan hastalara  bu ameliyat yapılmaktadır.

HAZIRLIK

 İşlem öncesi hastadan bakılan idrar 
kültüründe üreme olmaması gerekmektedir.
   Hasta anestezi alacağı için ameliyattan 4-6 
saat önce beslenip sonrasında hiçbir şey yiyip 
içmemelidir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılmakta 
olup yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürmektedir.  
İdrar kesesine idrar kanalları yeniden konum-
landırılmaktadır. Ameliyat sırasında idrar 
kanallarına J stent adı verilen içi boş yumuşak 
bir plastik bir tüp konulmaktadır. Böylece 
böbreklerdeki idrar, idrar torbasına kolayca 
ulaşabilmektedir.  Ameliyat sonrası hastalar 
anestezi aldıkları için 6 saat süreyle hiçbir şey 
yiyip içmemelidir.

Ameliyat sonrası takılan idrar sonrası ortalama 
7 gün kalmaktadır.  

Ameliyat sırasında takılan J stent hastada 6 
hafta kalmaktadır. Sonra yine anestezi altında 
ışıklı endoskopi sistemi ile alınmaktadır.

Ameliyat sonrası cilt emilebilir ipliklerle 
dikileceğinden, dikiş aldırma işlemi gerekme-
mektedir.

Kanama: Bu ameliyatta idrar kesesi açılabildiği 
için idrar sondasında birkaç gün süreli kanama 
görülebilir.Bu kanamalar genellikle ciddi mik-
tarda olmayıp kan verilmesi gerektirmemekte-
dir.

Ateş:  Operasyon sonrası birkaç gün hafif ateş 
yüksekliği gelişebilmektedir. Hastaların tabur-
cu olduktan sonra 38 dereceyi geçen ateşi ve 
halsizliği olursa, mutlaka hastanemize başvur-
maları gerekmektedir.

Tekrar tedavi gereksinimi: Ameliyatın başarı 
oranları % 95’e yakın oranlarda olduğundan 
yeniden ameliyat gereksinimi yok denecek 
kadar azdır.
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