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Sayın anne baba ve çocuklar
İzleyeceğiniz tutum ile her anestezi esnasında gözlenebilecek yan etki ve beklenmedik komplikasyonların
engellenmesine önemli bir katkı sağlayabilirsiniz. Lütfen siz de aşağıdaki güvenlik kurallarına titizlikle uyarak
istenmedik durumların engellenmesine yardımcı olunuz:
Açlık
Kısa aç kalma süreleri ameliyat öncesinde ve sonrasında çocuğunuzun sıhhatini artırırlar.
Şayet bir başka anlaşmaya varılmamış ise, aşağıdaki açlık kuralları geçerlidir:
•

Ameliyatın yapıldığı günün gelmesi:
Bebekler (1 yaşa kadar)



Çocuğunuzu geceleyin uyandırın girişten 4 saat önce biberonla süt veya 3 saat önce anne sütü içiriniz.
Çocuğunuz çay/su alışkanlığı edindiyse, o zaman girmeden 1 saat önce şekerli çay veya su gibi duru
sıvılar içirebilirsiniz (süt/süt kreması yok, meyve parçaları yok).

Çocuklar (> 1 yaş)




•

Çocuğunuzu girişten 1 saat önce uyandırın ve tatlandırılmış çay veya su içirin (süt/süt kreması
yok, meyve parçaları yok).
Girmeden 4 saat öncesine kadar maks. 200 ml süt/kakaolu süt için izin verilmektedir.
Sağlam beslenmeye girişten 6 saat öncesine kadar izin verilir.

Ameliyattan bir gün önce giriş:



Eğer başka bir anlaşmaya varılmamışsa, çocuğunuz aç karnına gelmek zorunda değildir.

Kendi ilaçları
Giriş gününde çocuğunuzun kullandığı bütün ilaçları yanınızda getiriniz.
Çocuğunuza kendi sabah ilaçlarını aşağıdaki gibi veriniz:
Aşılar
Aşılar yan etkilere yol açabilmektedir ve çocuğunuzun genel durumunu etkileyebilir. Bu nedenle, aşı ile ameliyat
ya da anestezi arasında bir zamansal güvenlik mesafesinin tutulması önerilmektedir:
• Kabakulak, kızamık, rubella, suçiçeği (varisella), sarıhummaya karşı aşı sonrası 3 hafta
• Difteri, tetanos, boğmaca (pertussis), çocuk felci (poliomyelit), hemofilus enflüanza tip B, hepatit A / B, insan
papilloma virüsü, grip (enflüanza), pnömokok, meningokok, erken yaz meningoensefalit kuduza karşı aşı,
COVID sonrası 1 hafta
Çocuğunuzun ameliyat tarihi aşı sonrası bu güvenlik mesafesinin içinde düşerse, ameliyat tarihini yeniden
belirlemek üzere bizimle temasa geçiniz. Ancak aşılar planlandığı şekilde yapılmalıdır. Bir ameliyat / anestezi
sonrası yapılacak bir sonraki aşı için bir haftalık bir zamansal güvenlik mesafesinin tutulmasını öneririz.
Takı, değerli eşyalar ve görme yardımcıları
• Takı ve diğer değerli eşyaları evde bırakın.
• Eğlence elektroniği hastane günlük yaşantısını kısaltır, ama kolayca kaybolabilir. Bunun için itinalı karar verin.
Büyük çocuklarda sadece bir bölgesel anestezi planlanmış ise, ameliyat odasına bir müzik çalma aleti (MP3Player, uçuş modunda akıllı telefon) getirilebilir. Kaybolmaları veya zarar görmeleri halinde her türlü
sorumluluk reddedilir.
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• Piercing’ler yanmalara yol açabilirler, eğer çıkarılabilirlerse onları evde bırakın. Aksi takdirde hekimlerin
dikkatine sunulmaları gerekir.
• Lütfen çocuğunuzun ameliyat odasına makyajsız gelmesine dikkat edin.
• Gözlükler ve kontak lensler getirilemezler. İstisna: aşırı görme engeli durumunda büyük çocuklar gözlük
getirebilirler. Kaybolmaları veya zarar görmeleri halinde her türlü sorumluluk reddedilir.
Ameliyat odasına anne baba refakati
KSB’de anne babadan birinin çocuğa ameliyat bölümüne gitmesinde eşlik edebilme imkânı vardır. Anne babadan
birinin bulunması birçok çocuk için sakinleştiricidir. Çocuğunuz kendinden geçer geçmez ameliyat ekibinin
rahatsız edilmeden çalışmasına devam edebilmesi için gönüllü çalışan bir kişinin eşliğinde ameliyat bölümünü
terk edersiniz. Anne baba refakati ile ilgili başkaca bilgileri “ameliyat odasında ebeveyn refakati” özel broşüründe
bulabilirsiniz. Acil durumlara ve bir yaş altı çocuklara refakat edilemez.
Giriş gününde
• Lütfen çocuğun yaşına göre oyuncaklar, pelüş hayvanlar, kıyafetler, biberon maması ve emzik getirin.
• Açlık ve sağlık durumu bakıcı personel tarafından kontrol edilir ve yapılmamış olan gerekli ölçümler (kan
basıncı, ağırlık vs.) gerçekleştirilir.
• Normalde çocuğunuza ameliyattan önce bir sakinleştirici sıvı verilir.
Ameliyattan sonra
• Çocuğunuz ameliyattan sonra bir süre sıkı gözetim için yoğun bakım odasına alınır.
• Bu zaman sürecinde anne babadan biri çocuk kliniğine alınana kadar yoğun bakım odasında çocuğa refakat
edebilir.
• Çocuğunuzun ilk ambulasyonunda yetkili bakıcı kişi yardımcı olacaktır. Lütfen ilgili bilgilendirme ve refakat için
bekleyiniz.
Ayakta müdahale sonrası davranış kuralları
• Yapılan müdahaleye göre çocuğunuzun aynı gün eve gitmesi mümkündür.
• Lütfen çıkışın akşamın geç vaktine kadar uzayabileceğine dikkat ediniz.
• Çıkış için aşağıdaki noktaların yerime getirilmiş olmaları gerekmektedir: Yaşa uygun olarak uyanma durumu,
sorunsuz hareketlilik, bulantı olmadan normal besin alabilme, yoğun ağrıların olmaması.
• Çıkıştan sonra çocuğun ameliyatta sonra ilk 24 saat spordan ve bedene fazla yüklenmekten kaçınsın.
• Evde karşılaşılan sorunlar: Evde şiddetli ağrılar, bulantı, rahatsızlık gibi sorunlar meydana gelirse veya bir
kanama tespit ederseniz, 056 486 21 11 (KSB Santrali) numaralı telefondan arayın ve çocuk kliniğindeki
görevli baş asistanı bağlatın.
Çocuğunuz ameliyattan önce hastalanırsa, 056 486 31 44 numaralı telefondan anestezi hekimiyle bağlantı
kurunuz. Ameliyatın ertelenmesi gerektiğinde, çocuğunuzun tekrar iyileşmesiyle birlikte ameliyatın yapılacağı
klinik sekreterliğine başvurun.
Kabul ve Onay
Aşağıda imzası bulunan şahıs yukarıdaki yönergeleri okuyup anladığını onaylar. Bu yönergelerin dikkate
alınmamasından dolayı Kantonsspital Baden AG sorumlu tutulamaz.

Baden, ………………...…..
(Tarih)
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………………………………………………..……..
(Hastanın/anne babanın/yasal temsilcinin imzası)
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