
9)  Ameliyat tan  önce  has tanede son 

değerlendirmesini yapacağım. Herşey 

yolunda ise çocuğunuza rüya ilacı adı altında 

5) Ameliyat öncesi bitki çayları, sarımsak, 

yeşillik, roka ve de fitoterapi için alınan 

örneğin balık yağı, arı sütü , sambucol vs gibi 

tüm destek ürünler kesilmelidir. 

7) Ameliyat sabahı ameliyat saatinden 1.5 saat 

önce hastanenin yatış bölümüne gelmenizi ve 

yatış yaptığınız odanızı mesaj olarak bana 

bildirmenizi rica ederim. Saat 08:00' den önce 

hastaneye gelirseniz hastanenin acil 

tarafından girerek acilde yatış işlemlerinizi 

yaptırabilirsiniz.

6) Ameliyattan önceki günlerde, tercihan bir 

gün once hastanedeki görüşmemizden sonra 

yönlendireceğim şekilde ameliyat öncesi 

tetkikleriniz için kan verilecektir.

4) Çocuğunuzun ameliyat olacağı hafta 

özellikle  ağrı kesici, soğuk algınlığı ilaçları 

gibi ilaçları gerekmedikce kullanılmamalıdır. 

Calpol gerekli durumda kullanabileceğiniz ilk 

secenek olabilir. Diğer ilaclar ve benzeri 

destek ürünler ile ilgili durumlar  bana 

danışılabilir.

8) Hastane ve ameliyat ortamının serin olması 

nedeniyle, çocuğunuzun ameliyatı için 

gerekli hazırlıklar yapılırken, ameliyathaneye 

gelene kadar üzerini kalın tutmanız ve 

çoraplarını çıkarmamanızı öneriyorum.
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Geçmiş Olsun..       
Çocuğunuzun ameliyatı ile ilgili önemli 
noktaları hatırlatmak istiyorum.

1) Çocuğunuzun anestezi doktoru olarak, 

ameliyat öncesi benimle  görüşmeli ve 

çocuğunuzun sağlık geçmişi ile ilgili bilgileri 

aktarmalısınız. Kullanmakta olduğu ilaçları, 

varsa hastalıklarını, önceki hastane yatışını 

veya aldığı destek ürünlerini ve de sizing ve 

a i leniz le  i lg i l i  yasadığınız  anes tezi 

problemlerinizi bana söylemelisiniz.

2) Çocuğunuzun ameliyat öncesi ateş olur, 

sıradışı herzaman olduğundan farklı olarak 

öksürüğü ve burun akıntısı olur ve artarsa 

bana bilgi vermeniz gerekmektedir. Ayrıca 

herhangi bir enfeksiyonu, grip, nezle, ishal 

gibi beklenmedik durumlar gelişirse beni 

önceden haberdar ediniz. Süreklilik gösteren 

tek tük öksürük ve hafif sulu burun akıntısı 

çocuğunuzda bulunan geniz eti nedeniyle 

olabilir. Bununla birlikte akut gelisen, 

çocugunuzun normalden farklı her hastalık 

belirtisini bana bildirmelisiniz. Çocuğunuzun 

mümkün olan en sağlıklı döneminde ameliyat 

olmasını uygun görmekteyiz. Bunun için biz 

de gereken tüm kontrolleri yapacağız.

3) Çocuğunuz 2 yaşından büyükse, ameliyat 

öncesi son 8 saat katı gıda ve 6 saat sıvı gıda 

almaması gerekmektedir. 

sakinleştirici ve sizden ayrılma sürecini 

hatırlamasını önleyecek ilacı ilgili hemşire 

tarafından içirilecektir. Bu ilacın onun sevdiği 

kahramanla r l a  oynarken  b iz im onu 

iyilestirmemiz icin gerekli bir iksir olduğunu 

çocuğunuza iletebilirsiniz. Genel hatlarıyla 

öncesinde onu mikroplardan kurtaracağımıziı 

anlatırsak, bu ilaç sayesinde geri kalan zamanı 

hatırlamayacaktır. Daha farkında ama 

olabildiğince az etkilenerek bu deneyimi 

atlatacaktır. Onbeş dakika sonra hafif bir 

sersemlik oluşacağından, çocuğunuzun 

düşmemesi için bu süreçte  ayakta olmasına 

izin vermeyin.

10) Ameliyathane girişinde çocuğunuzu 

sizden teslim aldıktan sonra balon şişirmesini 

isterken uykuya dalacaktır. Bundan sonraki 

hiçbir aşamayı hissetmeyecektir. Sonrasında 

gerekli ilaçların yapılması ve aç kaldığı sürece 

alması gereken sıvının verilmesi ve ihtiyaç 

olduğunda ilaçların yapılabilmesi için 

tarafımdan  serum  yolu gireceğim. Bu serum 

yolu ben gerek gördüğüm sürece, çocuğunuz 

uyandıktan sonra da  kalacaktır. Bu onun 

güvenliği icin gereklidir. İçinde yumuşak bir 

materyal bulunmaktadır. Canını yakan bir 

iğne vs bulunmamaktadır. Hastamızın 

güvenliği için tutulmaktadır ve yeterli sıvı ve 

gıda alımı görüldükten sonra uygunsa damar 

yolu çıkarılmaktadır.. 



12) Bu ameliyattan sonra ağrı beklentimiz 
olmayacaktır. Ağrı konusunda ameliyat 
sırasında 2 ayrı ağrı kesiciyi damar yolundan 
uygulayacağım. Gerekli ilaçların devam eden 
kullanımlarını size önce ameliyat sonrası 
hemsire gözlemi için vereceğim. Bu dönemde 
tedavinizi bizim önerimiz doğrultusunda 
hemsire hanım düzenleyecektir.

11) Çocuğunuzu uyandırdığımda uyanma 
ünitesinde  bir süre bekleteceğim ve kısa 
sü r ede  he r ş ey in  yo lunda  o lduğunu 
değerlendirdikten sonra  odasına çıkmak 
üzere  s iz i  hemşi re  hanım eş l iğ inde 
çağıracağız. Çocuğunuzun ağlaması solunum 
kaslarını güçlü bir şekilde kullanabildiğini 
gösteren bir reaksiyondur. Bu yüzdendir ki 
çocuğunuzu teslim ederken ağlarsa endişe 
etmeyin. Ayrıca çocuğunuz uyandığında 
herşeyin farkında olacağı için ve anestezi 
sonrası ajitasyonu beklendik doğal bir 
sonuçtur. Yaklaşık 30 dk sonra çocuğunuz 
kendiliğinden sizin de sarılmanız ile uykuya 
dalabilir. Bu dönemde çocuğunuzun ağlaması 
öksürmesi ile ağzından ve burnundan sızıntı 
olabilir. Hatta kusabilir.
Çocuğunuzun solunum için gerekli olan 
göğüs kaslarını yeniden kullanabiliyor olması 
açıs ından ağlamanın gözlemlenmesi 
olağandır. Çocuğunuzun derin bir uykuda 
gelmesinin uygun olmadığını tekrar belirtmek 
isterim. Çocuğun uyandığında farkındalığının 
o lmas ı  ve  a j i t e  o lmas i  bek len t imiz 
dahilindedir. Çocuğunuz en fazla 30 dk sonra 
yeniden sakinleşecektir.

Sağlıklı günler dilerim. 
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15) Taburcu olurken gerek beslenme gerekse 

kullanacağı ilaçlar konusunda size tekrar bilgi 

verilecektir.
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Bu süreçte çocuğunuzun daha iyi, güvenli 

ve konforlu bir deneyim yaşaması için her 

an onun ve de sizin yanınızda olduğumuzu 

unutmayınız. 

16) Herhangi bir soru ya da sorununuzda beni 

aramaktan lütfen çekinmeyiniz.

14) Ameliyattan sonra genellikle 3-5. saatler 

arasında durum değerlendirmesi icin 

yanınızda olacağım. Mümkün  olduğunca 

a ğ ı z d a n  s u  v e  g ı d a  a l ı m ı  o l m a d a n 

yürutmemenizi öneririm. Kucağınıza  

almanızda hiçbir sakınca olmadığı gibi 

çocuğunuzun endişesini azaltacaktır.

13) Ameliyattan 2 saat sonra su, 3-4 saat sonra 

sulu  gıdalar vermeye başlayabilirsiniz. 

D i y e t i s y e n i m i z i n  b i z i m  i s t e ğ i m i z 

doğrultusunda size vereceği listeye uymanız 

gerekmektedir. Su içmeye başladıktan sonra 

özellikle ilk gün için bol sıvı vermeye özen 

göstermeliyiz. 

Çocuk ve Anestez�
B�lg�lend�rme Formu

Uz.Dr. Gül Baytan Yıldız
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

CK-Ç


