ANNE-BABA BİLGİLENDİRME
BROŞÜRÜ: ANESTEZİ

Ameliyatla
ilgili her şey…

Çocuğunuz yakın bir zamanda bizde, yani Çocuk Hastanesinde bir ameliyat geçirecektir. Muhakkak, anestezinin (narkozun) ve ameliyatın nasıl bir seyir alacağı ve
çocuğunuzu buna ne şekilde hazırlayabileceğinizi ve onu bu
hususta nasıl destekleyebileceğinizi düşünmüşsünüzdür.
Bu broşürde, ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında
olabilecek bir seyir anlatılmıştır.
Size ve çocuğunuza, Çocuk Hastanesinde rahat vakit geçirmenizi dileriz!

Hastaneye
gitmeden önce
Bir mektupla, giriş tarihi, ameliyat
tarihi ve varsa, hastaneye vermeniz
gereken belgeler (örn. sosyal sigorta
kimlik kartı) hakkında bilgilendirileceksiniz.			

Personen- und Berufsbezeichnungen
gelten stets für beide Geschlechter.

Ameliyattan önce
Ameliyattan önce servisin doktoru,
uzman bakım elemanı ve anestezi
doktoru ile görüşmeler yapılacaktır.
Anestezi doktoru, narkozdan sorumlu kişidir.			
Çocuğunuzun iyiliği için bizde birden
fazla uzman personel birlikte çalışır.
Bu nedenle, farklı birimlerin size aynı
soruları tekrardan sorması mümkündür. Lütfen bunu bir güvenlik unsuru olarak görünüz.		
Anestezi doktoru ile yapılacak ve
“premedikasyon vizitesi” olarak da
bilinen narkoz bilgilendirme görüşmesi, çocuğun birkaç günlüğüne
hastanede kalması planlandıysa,
ameliyattan bir önceki günde ya da
ameliyat gününde yapılır. Günübirlik
müdahalelerde ise bu görüşme gün-

ler, hatta haftalar öncesinde anestezi
bölümünün görüşme saatleri dâhilinde yapılır.			
Anestezi doktoru, çocuğunuzun
güncel sağlık durumu ve hastalık
öyküsü hakkında bilgi alacaktır. Kendisi sizinle ve çocuğunuzla narkozun
seyrini ve planlan narkoz yöntemini
konuşacaktır. Ayrıca size narkozun
olası riskleri ve yan etkileri konusunda açıklamalarda bulunacak ve ameliyattan sonra uygulanacak ağrı tedavisi hakkında bilgi verecektir. Size
çocuğunuzun ameliyattan kaç saat
öncesine kadar yemek yiyebileceği ya
da bir şeyler içebileceğini ve kendisine anesteziden önce sakinleştirici
verilip verilmeyeceğini bildirecektir.
Çocuğunuzun ameliyattan sonra gö-

receği destek hizmetleri konusunda
ve kendisini tekrar ne zaman ve nerede görebileceğiniz hakkında bilgilendirileceksiniz.			
Hastaneye gelmeden önce çocuğunuzun banyo yapmış veya duş almış
olması gerekir. Ayrıca oyuncak
hayvan gibi birkaç kişisel eşyayı ve
gerektiğinde çocuğunuzun kullandığı
özel gıda maddeleri veya özel ilaçları
yanınızda getirmenizi rica ederiz. Bu
konuda bir muhteviyat listesi de dâhil
daha fazla bilgiyi “Hastanede kalış”
konulu anne-baba bilgilendirme broşüründe bulabilirsiniz.		
Ameliyat gününde tüm dikkatinizi
hasta çocuğunuza verebilmeniz için,
yanınızda kardeşlerini veya ziyaretçileri getirmemenizi rica ederiz.

Ameliyat gününde
Doktorun tavsiyesine uygun olarak ve daha önce görüşüldüğü gibi
çocuğunuza anestezinden bir süre
önce tablet, fitil veya şurup şeklinde
bir sakinleştirici verilecek.

Ameliyathaneye kadar refakat
Önceden anestezi doktorunun onayını
alarak, ebeveynlerden birinin çocuğunuz uyuyana kadar kendisini ameliyathane bölümünün giriş holüne kadar refakat etmesi mümkündür.

Narkozun başlangıcı
Çocuğunuz narkoz hazırlama odasında uyutulacaktır. Bu işlem, ya narkoz
gazlarının bir maske vasıtasıyla solunması veya bir uyku ilacı iğnesinin

yapılması ile gerçekleştirilecektir.
Sıvıların ve ağrı kesicilerin verilmesi
için gerekli olan infüzyon birçok durumda ancak çocuk uyuduktan sonra
takılır. Bunun hemen akabinde uzman
bakım elemanı size bakım servisine
kadar refakat edecektir.		
Anestezi başlatılırken ve uyuyan
çocuğunuzla vedalaşırken anne-baba
olarak yaşayacağınız ruhsal stres
küçümsenemez. Bunun için, çocuğunuza ameliyathane bölümüne kadar
refakat etmek mi yoksa kendisiyle
daha öncesinde mi vedalaşmak istediğinizi önceden düşünmenizi tavsiye
ederiz. Lütfen bu konuyu uzman
bakım elemanı veya anestezi doktoru ile görüşünüz.		

Şimdi sizin için, kendi istek ve ihtiyaçlarınıza
göre kullanabileceğiniz bir bekleme süresi başlar.
Çocuk Hastanesi olarak sizin için bu bekleme
sürelerinde okuyabileceğiniz bir bilgilendirme
broşürü çıkardık. Daha başka sorularınız varsa,
bunları uzman bakım elemanına yöneltebilirsiniz.

Ameliyattan sonra
Anesteziden uyanma evresi boyunca
size ve çocuğunuza uyanma servisinde bir uzman bakım elemanı eşlik
edecektir. Bu süre içinde çocuğunuzun kan dolaşımı, solunumu ve bilinci
düzenli olarak denetlenecektir. Zaman zaman huzursuzluk, ses kısık-

lığı, ağrılar veya bulantı görülebilir.
Sizin varlığınız, çocuğunuz üzerinde
rahatlayıcı bir etki yaratacaktır.
Aynı şekilde kişisel ve aşina olduğu
eşyalar çocuğunuza güven ve huzur
verecektir.			

Uyandıktan sonra
Uyanma evresinden ve sürekli gözetimden sonra çocuğunuz tekrar
bakım servisine alınacaktır. Servisin
uzman bakım elemanı muhatabınızdır
ve sizi prosedürün devamı hakkında
bilgilendirecektir.		

Tarif edilen rutinde, münferit durumlarda değişiklikler olabilir. Çocuğunuzda böyle bir değişikliğin söz
konusu olması durumda sizi vaktinde
haberdar etmek için gayret göstereceğiz.				
Acil vakalara derhal müdahale etme
yükümlülüğümüz var. Bu nedenle
zaman zaman bekleme süreleri oluşabilir ve planlanan ameliyatların ertelenmesi gerekebilir. Anlayışınız için
teşekkür ederiz.			
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