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Ayı Bobi’nin
anestezi macerası

Küçük çocuklar için anestezi alma hakkında bir öykü

Doktor

Anne babalar için önerileri arka sayfada bulabilirsiniz

Ayı Bobi’nin anestezi macerası

Merhaba, benim adım Bobi
Geçen hafta hastanede anestezi aldım.
Test veya ameliyat sırasında hiçbir şey hissetmemen,
duymaman ya da görmemen için bir doktorun sana verdiği
ilaca anestezi deniyor. Derin bir uykuya dalmaya benziyor
biraz.
Doktor anesteziyi sana ihtiyacın olduğu süre boyunca verir.
Anesteziyi durdurduğunda ise uyanırsın.
Sana benim ne yaşadığımı anlatayım mı?
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En sevdiğim oyuncağım olan Zebra Sofi’yi her
sayfada bulmama yardım edebilir misin?

Hazırlanma
Hastaneye gelirken yanında birkaç eşya getirebilirsin. Ben
birkaç pijamamı, diş fırçamı, okuduğum bir kitabı ve en
sevdiğim oyuncağımı getirdim.
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Yemek yemek yok
Anestezi aldığın zaman midende hiç yemek olmaması
gerekiyor. Bu nedenle ben hiçbir şey yiyemedim. Çok
susamış hissetmeyeyim diye su içtim.
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Hemşire ile
tanışma
Hastanede bir hemşire
tartıda ağırlığımı ölçtü.
Doktorların bana ne kadar
ilaç vermeleri gerektiğini
bilmeleri için ağırlığımı
ölçmeleri gerekiyormuş.
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Hemşire sonra ateşimi
ölçtü ve adımın Ayı Bobi
olduğunu herkesin bilmesi
için bana bir isim bilekliği
verdi.
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Anestezinin türleri
Anestezi uzmanım ile tanıştım. Anestezim sırasında
benimle ilgilenen doktora anestezi uzmanı deniyor.
Anesteziye elinde minik bir tüp veya bir maske ile
başlayabiliyorsun. Benim için hangisi daha iyi olur diye
konuştuk.
Minik tüp elini fazla ağrıtmasın diye ellerine krem
sürebiliyorlar. Sonra anestezi ilacı minik tüpe giriyor
ve çabucak etki gösteriyor.
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Maske ise keçeli kalem gibi kokuyor ve etki göstermesi
birazcık daha uzun sürüyor. Daha sonra daha fazla ilaca
ihtiyacın olursa diye elinde yine de minik bir tüpe ihtiyaç
duyuyorsun ama merak etme, maskeden sonra hiçbir şey
hissetmiyorsun.
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Oyun
vakti!

Anestezi Uzmanı
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Ameliyata az kaldı
Ameliyatımdan önce oyun oynamak için birazcık vaktim
vardı. Hemşirem bir hastane önlüğü giymemi istedi. Bazı
çocuklar bunun yerine pijama giyiyordu.
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Hastanede sana biraz ilaç verilebilir. Bu ilaç ameliyattan
sonra ağrı hissetmeni önler ya da ameliyat öncesinde
uykunun gelmesini sağlar.
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Doktor

Anestezi odası
Anestezi odasında insanların benimle ilgilenmesine yardımcı
olan, monitör adında makineler vardı. Annem veya
babamın benimle birlikte odaya gelmesine izin verdiler.
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Sonra ben uyurken,
annem ve babam
beni bekledi. Yakında
olduklarını biliyordum.

Doktor

Ameliyatım sırasında
Hiçbir şey hatırlamıyorum ama anestezi uzmanım hep
yanımdaydı. Benimle ilgilendi ve bana anestezi verdi.
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Ali
Hemşire

Ayılma odası
Ameliyatım bittiğinde anestezi uzmanı, uyanmam için
anestezi ilacını kapattı. Annemle babam yanıma gelene
kadar ayılma odasında bir hemşire benimle ilgilendi.
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Başlangıçta ufacık bir ağrı hissettim. Hemşire hemencecik
bana bir ilaç verdi ve kısa sürede kendimi daha iyi hissettim.
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Elif
Hemşire

Aç hissetme
Kendimi yeniden aç hissetmeye başladığımda hemşire, bir
şeyler yiyip içmeme izin verdi.
Kendimi daha iyi hissettim.
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Hastanede kalma
Bir geceliğine hastanede kalmam gerekiyordu.
Annem veya babamın benimle kalmasına izin verdiler.
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Hastane

Doktor

Oyun
uzmanı

Eve gitme zamanı
Hastanedeki herkes çok kibardı,
ama eve gitme zamanı geldiğinde mutlu oldum.
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Elif
Hemşire

Bu resmimi boyamak ister misin?

Hoşça kal!

rcoa.ac.uk/childrensinfo | 17

Ayı Bobi’nin anestezi macerası

Kişiler ve kavramlar
Anestezi Uzmanı
Sana anestezi ilacını veren ve daha sonra, tekrar
uyanma vakti gelene dek seninle ilgilenen
doktor.

Hemşireler
Sen ameliyat olurken seninle ilgilenen
insanlar.

Oyun uzmanı
Oyun oynamana ve olup biteni anlamana
yardım eden bir hastane çalışanı. Her
hastanelerde oyun uzmanı olmayabilir.

Ameliyathane pratisyenleri (ODP’ler)
ve ameliyathane hemşireleri
Sen anestezini alırken seninle ilgilenmesi için
anestezi uzmanına yardım eden kişiler.
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Ameliyathane
Hastanede ameliyatların yapıldığı bir oda. Bu
odada her şey çok temiz. Orada çalışan insanlar,
pijamaya benzer giysiler giyiyor ve saçlarını
düzenli tutmak için şapkalar takıyorlar.

Monitör
Sen anestezini alırken, anestezi uzmanının seni
dikkatlice izlemek için kullandığı bir makine.
Kalbinin ne kadar hızlı attığını ve ne kadar iyi
nefes aldığını kontrol etmek için göğsünün
üzerine bazı yapışkanlı etiketler yapıştırıyor ve
parmağına bir mandal takıyorlar.

Ayılma odası veya
anestezi sonrası bakım ünitesi (ASBÜ)
Çocukların anesteziden sonra uyandıkları oda.

Bu broşürde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması için çok çalışıyoruz fakat bunu garanti
etmiyoruz. Bu genel bilgilerin sorabileceğiniz tüm soruları ve sizin için önemli olabilecek her
sorunu kapsamasını beklemiyoruz. Bu broşürü kılavuz olarak kullanabilirsiniz ancak anestezi
hakkındaki tercihlerinizi ve endişelerinizi tıbbi ekibinizle görüşmelisiniz. Bu broşür tek başına
tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Ticaret ya da kar amacıyla kullanılamaz. Sorumluluk
reddinin tamamı için buraya tıklayın.
Çevirilerin tamamı Translators Without Borders çevirmenleri tarafından sağlanmaktadır. Çevirileri
olabildiğince hatasız hale getirmek amacıyla çevirilerin kalitesi kontrol edilmektedir, fakat bazı
bilgilerin hatalı olma ve yanlış yorumlanma riski vardır.
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Bu broşürü nasıl kullanmalısınız?
Anne babalar için bilgiler
Bu broşürü çocuğunuz ile birlikte okumanız ve onun anestezi işlemine hazırlanmasına
yardımcı olmanız için tasarladık. Bu broşür, çocuğunuzun karşılaşabileceği bazı kişileri
ve meydana gelebilecek bazı olayları tanıtır. Resimlerdeki kişi ya da kişiler, aileden
aileye değişiklik gösterebileceği için bu resimlerdeki kişilerin yerine çocuğunuz ile
hastaneye gidecek kişileri koyabilirsiniz. Çocuğunuza bu öyküyü neden okuduğunuzu
açıklayın. Öykünün onun için ne anlama geldiğini anlamak ve soruları olup olmadığını
öğrenin.
Çocuğunuzun sevdiği bir oyuncağı kullanarak öyküyü canlandırmasına ve sahip
olabileceği endişelerle başa çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Bazı çocuklar duygularını
çizim veya boyama yaparak göstermeyi tercih edebilir.
Eğer çocuğunuz üç yaşından büyükse onu anesteziden önceki hafta sırasında
hazırlamanızı öneririz. Üç yaşından küçük çocukları ise hastaneye gelmeden önceki
gün hazırlamanızı öneririz. Lütfen kendi çocuğunuzun düşüncelerini dikkate alın.

Bize görüşlerinizi bildirin
Görüşleriniz sayesinde bu broşürü
geliştirmeyi çok isteriz. Yorum ve
önerilerinizi lütfen
patientinformation@rcoa.ac.uk
e-posta adresine gönderin
Royal College of Anaesthetists
Churchill House
35 Red Lion Square
London WC1R 4SG
020 7092 1500
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