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Vasküler 
Ameliyatınız 
için Anestezi 
Bu kitapçık size vücudunuzdaki atardamarlardan biri üzerinde 
yapılacak bir ameliyata hazırlanmanıza yardımcı olacak bilgiler 
barındırmaktadır. Bu boynunuzda (şah damar – bkz: mavi bölüm), 
karnınızda (aorta – bkz. pembe bölüm) ya da bacaklarınızda 
(uyluk atardamarı – bkz: leylak rengi bölüm) olabilir. Bu broşürde, 
ilgili ameliyatlar için kullanılacak farklı anestezi türleri ve sahip 
olduğunuz seçenekler hakkında bilgileri bulabilirsiniz. Lütfen, 
cerrahınız, anestezi uzmanınız veya ön değerlendirme 
hemşiresinden bu kitapçığın sizin için geçerli kısımlarını 
işaretlemesini isteyiniz.  

Ameliyatınız için Sağlıklı ve Zinde Olmak 
Ameliyatınızdan önce sağlık durumunuzu iyileştirmek için atabileceğiniz adımlar vardır. 
Ne kadar sağlıklı olursanız, ameliyatınızın başarılı olma ihtimali o kadar artacak ve daha 
iyi bir iyileşme döneminiz olacaktır.  

Sigara Kullanımı  
Sigara içiyorsanız sizin sigarayı bırakmanız önemle tavsiye edilir. Sigara içmeyi ne kadar 
erken ve uzun süreli bırakırsanız o kadar iyi olacaktır. Sigarayı bırakmak kolay olmasa da 
aile hekiminizden bu konuda destek alabilirsiniz. 

■ Ameliyatınızdan önceki bir iki gün boyunca sigara içmezseniz, kan hücreleriniz 
vücudunuza daha fazla oksijen taşıyabilecektir.  
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■ Ameliyattan önce altı hafta boyunca sigara içmezseniz ameliyat sonrası göğüs 
enfeksiyonu riskiniz azalır. Enfeksiyonlar daha uzun  
hastane yatışıyla sonuçlanabilir.  

Alkol Kullanımı  
Bir haftada içtiğiniz alkollü içecek miktarı 14 birimden fazlaysa, bu miktarı azaltmanız 
faydalı olacaktır. Alkol, kalp ve karaciğerinizin işlevlerini azaltabilir, bu da vücudunuzun 
ameliyat sonrasında iyileşme ve enfeksiyonla mücadele yeteneğini zayıflatabilir.  

Hastaneye gelmeden hemen önce yüksek miktarda alkol almayı kesmeniz yoksunluk 
belirtilerine yol açabilir, dolayısıyla ameliyattan haftalar öncesinde kademeli olarak alkol 
kullanımını azaltmak daha iyi olacaktır.  

Kilo vermek  
Aşırı kiloluysanız, anestezi ve ameliyatla ilişkili riskler sizin için daha yüksek olacaktır. 
Ameliyat öncesi kilo vermeniz ameliyat esnasında kalp ve akciğerleriniz üzerindeki yükü 
azaltacak ve kan pıhtısı ve yara enfeksiyonu oluşma riskini azaltacaktır. 

Egzersiz  
Ameliyat öncesindeki haftalarda aktivite seviyenizi artırmak güç ve sağlığınızı olumlu 
etkileyerek ameliyat sonrasında daha hızlı iyileşmenizi sağlayacaktır. Egzersiz yapmak 
ayrıca kaygı seviyenizi kontrol altında tutmanıza ve daha iyi uyumanıza yardım 
edecektir. Düzenli egzersiz yaparak aktivite seviyenizi artırabilirsiniz– yürümek ya da 
yüzmek daha az hareketli kişiler için uygun olacaktır.  

Sağlıklı beslenme  
Ameliyat öncesindeki günlerde bolca sebze ve meyve içeren sağlıklı ve dengeli bir 
beslenme düzeni vücudunuzun ameliyat sonrası iyileşmesi için önemlidir. 

Ameliyata hazırlık hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish 

Ameliyat Öncesi Anestezi Değerlendirmesi 
Cerrahınız, damar ameliyatı hazırlığının bir parçası olarak, ameliyat öncesi 
değerlendirme kliniğine gitmenizi isteyecektir. Burada, ön değerlendirme hemşiresi 
düşünülen ameliyatlar için tıbbı uygunluğunuzu ölçecek testler gerçekleştirecektir. 
Ayrıca bu klinikte bir anestezi uzmanıyla da görüşebilirsiniz. 

Bu muayenede kalp hastalığı,nefes zorluğu (kronik bronşit ya da astım gibi), diyabet, 
kansızlık, yüksek tansiyon ya da böbrek hastalığı gibi mevcut tıbbi rahatsızlıklarınız da 
detaylı bir şekilde incelenecektir. Tıbbi rahatsızlıkların çoğu ameliyat sonrası iyileşmenizi 
etkileyebilir ve ameliyat öncesinde mümkün olduğu kadar kontrol altına alınmaları 
gerekir.  

Gerekirse yaşlı bakımında uzman bir doktordan genel ruh ve beden sağlığınızı 
değerlendirmesi istenebilir. Bu sayede sizinle ilgilenen hastane çalışanları, hastaneden 
ayrıldıktan sonra da doğru bakım ve desteği alabileceğinizden emin olacaktır. 
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Bazı ameliyatlar kalbinizi zorlayabilir. Damar hastalığı olanların kalp hastalığı riski de daha 
yüksektir. Bu yüzden ameliyattan önce kalp fonksiyonlarınızı kalp elektriksel faaliyet 
testiyle (elektrokardiyogram veya EKG – ekipman ve gözlem bölümüne bakınız) takip 
etmek önemlidir.  

İlaçlarınızı ayarlaması veya ek test talep etmesi için bir kalp uzmanına sevk edilebilirsiniz 
(aşağıya bakınız).  

Reçete edilen yeni ilaçları muhtemelen hayat boyu kullanmanız gerekecek ve aile 
hekiminize bu konuda bilgi verilecektir. Bu da kalbinizi ameliyat sonrasında uzun bir süre 
koruyacaktır. 
Damar Ameliyatı Öncesi Ek Uygunluk Testleri 
Planlanan ameliyata ve tıbbi kondisyonunuza göre sizden aşağıda belirtilen testler de 
istenebilir.  

Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (CPET) 
Bu test, aort damar genişlemesi onarımı ameliyatına (sonraki bölüme bakınız) ya da kalp 
veya akciğer sorunu şüphesiyle başka bir işlem için hazırlıyorsanız yapılabilir. Test 
sırasında, bir egzersiz bisikletinde 10 dakika boyunca pedal çevirmeniz istenir. Bu test, 
kalp, akciğer ve kan dolaşımınızın egzersize verdiği tepkiyi gösterir. Bu sağlık ekibinin 
ameliyat sırasında ya da ameliyattan hemen sonra ek desteğe ihtiyaç duyup 
duymayacağınızı değerlendirmede yardımcı olur. Örneğin, ameliyattan sonra bir süre 
yoğun bakım ünitesinde kalmanız önerilebilir.  

Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Taraması 
Kalbin kas ve kapakçıklarının ne kadar iyi çalıştığını ve kalbe giden kan akışını kontrol 
etmek için kullanılır. Görüntüleme sırasında tünel şeklindeki açık bir tarayıcının içinde 
hareket eden bir yatakta, hareket etmeden uzanacaksınız. Tarama bir saatten fazla 
sürebilir ve oldukça gürültülü olabilir, ama tarama sırasında kulaklıkla müzik dinleyebilir 
ve raadyoloji teknisyeniyle konuşabilirsiniz. 

İlaçlı efor testi (dobutamin stres ekosu veya miyokardiyal perfüzyon taramaları) 
Bu taramalar, kalbinize giden kan akışı ve stres altındayken kalbin ne kadar iyi 
pompaladığı hakkında bilgi verir. Egzersiz içermediklerinden dolayı hareket kısıtlılığı olan 
hastalar için uygundur.  

Bu testler sırasında, kalbi kontrollü miktarda stres altına sokmak için damar yoluyla bir ilaç 
verilir. Kalbin nasıl tepki verdiğini gözlemlemek için bir tarama makinesi kullanılır. 

Solunum Testleri (Solunum Fonksiyon Testleri) 
Bu testler, küçük bir tüpe mümkün olduğunca kuvvetli üflemenizi sağlayarak maksimum 
nefes alma eforunuzu test eder. Akciğer hastalığınız varsa ve tedavi görüyorsanız, 
akciğerlerinizin ne kadar iyi çalıştığını gözlemlemek için de kullanılabilir. Damar cerrahisi 
gerektiren hastalarda, özellikle sigara kullanan veya aşırı sigara kullanmış kişilerde yaygın 
olan ilerleyici bir akciğer hastalığı olan kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) 
teşhisine de yardımcı olabilir. 
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Olağan damar ameliyatlarında anestezi 
Aşağıdaki bölümlerde en yaygın damar cerrahisi prosedürleri ve 
kullanılan anestetik türleri hakkında bilgi bulabilirsiniz. Bu bilgilerin 
tamamı sizin için geçerli olmayabilir, dolayısıyla sağlık ekibinizden 
hangi bölümleri okumanız gerektiğini size söylemesini 
isteyebilirsiniz. 

Karotis Endarterektomi (Şah Damarı 
Ameliyatı) 
Bu ameliyat, beyninize kan taşıyan şah damarında biriken yağ birikintilerini (plak) 
gidermek için yapılır. Plak oluşumu nedeniyle beyne kan akışı azalırsa, inme veya mini 
inme (geçici istemik atak veya GİA) meydana gelebilir. Karotis endarterektomileri genel 
anestezi veya lokal anestezi kullanılarak yapılabilir. 

Lokal anesteziyle işlem sırasında uyanık olursunuz. Bu yöntemin avantajı, sağlık ekibinin 
beyninize sürekli yeterli kan akışı sağlanıp sağlanmadığını kontrol edebilmesidir. Bunu 
sizinle konuşarak ya da elinizi sıkmanız veya ayak parmaklarınızı oynatmanız gibi basit 
hareketleri yapmanızı isteyerek gerçekleştirirler. İşlem sırasında rahatlamanıza yardımcı 
olmak için hafif bir sedasyon da (sakinleştirici) önerilebilir. Ameliyat normalde bir buçuk 
ila üç saat arasında sürer.  

Anestezi uzmanınız lokal veya genel anestezinin avantaj ve dezavantajları hakkında size 
daha fazla bilgi verebilir. Şah damarınızın durumuna, tıbbi değerlendirmenize ve 
tercihlerinize bağlı olarak, ameliyatınız için hangi seçeneğin daha iyi olduğuna bağlı 
olarak siz ve cerrahınızla birlikte seçim yapılacaktır. İşlem için geldiğinizde, sağlık ekibi 
önce onam formunuz ve bilgilerinizi kontrol edecek, ardından sizi izleme ekipmanına 
bağlayacaktır. Ameliyat sırasında tansiyonunuzun doğru bir şekilde izlenmesi önemlidir, 
bu nedenle derinizde küçük bir bölgeyi uyuşturduktan sonra atardamarlardan birine 
arteriyel hat (bkz: izleme ve ekipman bölümü) yerleştirilecektir.  

Uyanık haldeki hastaya şah damarı ameliyatı için anestezi uzmanı veya cerrah, lokal 
anesteziyi boynunuza enjekte edecek ve bölgenin üç dört saatliğine uyuşmasını 
sağlayacaktır. Lokal anestezinin bölgeyi besleyen sinirlerin etrafına doğru bir şekilde 
yerleştirilebilmesi için genellikle bir ultrason makinesi kullanılır (bkz: izleme ve ekipman 
bölümü).  

İşlem başladıktan sonra biraz baskı hissetmeniz normaldir, ancak ameliyat sırasında 
rahatsızlık hissederseniz, cerrahınıza söylemelisiniz, size ekstra lokal anestezi verebilirler.  

Nadiren de olsa bazı hastalara lokal anesteziye ek olarak genel anestezi önerilmesi 
gerekebilir. Bu durumda genel anestezi verebilmek için ameliyata geçici olarak ara 
verilecektir. 
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Şah Damarı Ameliyatı Sonrası İyileşme 
Şah damarı ameliyatından sonra, genellikle birkaç saat boyunca dikkatle izlenebilmek 
için ya iyileşme alanına ya da ara yoğun bakım ünitesine gideceksiniz. Anestezist ve 
cerrah, tansiyonunuzun stabil olduğundan emin olduktan sonra ve siz anestezinin 
etkisinden çıkarak kendinizi rahat hissettiğinizde hastane odasına geçebilirsiniz. 

Aort Anevrizması Onarım Ameliyatı (aort) 
Abdominal aort anevrizması (AAA), kalpten karnınıza ve bacaklarınıza doğru akan ana 
kan damarı olan aortta bir şişkinliktir. Zamanla büyüyebilir, bu da patlamasına ve hayati 
tehlikeye sebep olan bir iç kanamaya neden olabilir. 

Abdominal aort anevrizması için iki ana ameliyat türü vardır. 

■ Açık aort anevrizması onarımı (açık AAA): Karın kesilir ve hasarlı aort yapay bir tüp 
greftiyle değiştirilir.  

■ Endovasküler aort anevrizması onarımı (EVAR): Bu ameliyat, aort iç tabakasını 
güçlendirmek için ufak bir kesi aracılığıyla kasıklarınızdaki atardamardan stentin (kısa 
tel örgülü bir tüp) geçirilerek yapılır.  

Her iki ameliyatın da olumlu yanları ve riskleri mevcuttur. Bunlar, damar hasarının 
ciddiyeti ve ameliyat öncesi değerlendirme sonuçlarınız dikkate alınarak tartışılacaktır.  

Aort anevrizması ameliyatı için anestezi seçenekleri 
Açık bir AAA için her zaman genel anesteziye ihtiyaç vardır.  

EVAR cerrahisi için genel anestezi kullanılabilir, ancak tek başlarına veya lokal anestezi 
ile birlikte kullanılabilen birkaç bölgesel anestezi tekniği (spinal ve epidural) de 
mevcuttur. Bölgesel ve lokal anestezi teknikleri tek başına kullanılırsa, uyanık olursunuz. 
Rahatlamanıza yardımcı olmak için size sakinleştirici verilebilir. 

■ Spinal: Belden ayak parmaklarına kadar olan sinirleri uyuşturmak için belinizdeki 
kemikler arasına yerleştirilen bir iğne ile lokal anestetik ilaç enjekte edilir. Oluşan 
uyuşukluk genellikle bir iki saat sürer. Etkisi 12 saat veya daha fazla sürebilecek uzun 
etkili bir ağrı kesici ilaç da enjekte edilebilir  
(bkz: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish). 

■ Epidural: Bu süreç spinal anesteziye çok benzer, ancak genellikle arkada küçük bir 
kateter (tüp) bırakılır, bu sayede gerektiğinde ekstra lokal anestezi verilebilir.  

■ Lokal anestezi enjeksiyonu: Stentlerin takılacağı bölgeyi uyuşturmak için kasık 
bölgesindeki deriye daha fazla miktarda lokal anestezi uygulanabilir.  
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Açık AAA veya EVAR ameliyatı gününde ne olur?  
Cerrahınız ve anestezi uzmanınızla görüşerek, varsa soru veya endişeleriniz hakkında 
konuşabileceksiniz. Daha sonra anestezi odasına veya ameliyathaneye 
götürüleceksiniz, burada tüm standart monitörler bağlanacak ve kanül (bkz: izleme ve 
ekipman bölümü) damara yerleştirilecektir. 

Genel anestezi uygulanacaksa, anestezi uzmanı kan basıncınızı doğru bir şekilde izlemek 
için arteriyel hat (bkz: izleme ve ekipman bölümü) yerleştirebilir. Diğer serum ve 
monitörler daha sonra siz uyurken bağlanacaktır. 

Açık AAA ameliyatı sonrası iyileşme 
Ameliyattan sonra muhtemelen yoğun bakım ünitesine (YBÜ) götürüleceksiniz. Burada 
hemşireler ve sağlık ekibi yeterli sıvı aldığınızdan, kalbinizin, akciğerlerinizin ve 
böbreklerinizin iyi çalıştığından ve rahat ettiğinizden emin olacaktır. Her şey yolundaysa, 
genellikle bir veya iki gün sonra cerrahi servise geçebilirsiniz.  

EVAR ameliyatı sonrası iyileşme 
Standart bir EVAR prosedürü uygulanan hastaların çoğu cerrahi serviste iyileşmektedir. 
Daha karmaşık bir EVAR prosedürü geçiren hastalar YBÜ'de bakılabilir. 

Bacak atardamarı bypass ameliyatı 
(femoral atardamar) 
 

 

 
Femoral atardamar 

 
Tıkanıklık 

 
Popliteal atardamar 

 
 
 
 
Greft 
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Bu ameliyat, periferik atardamar hastalığı (PAH) olan hastalarda atardamarlardan 
bacaklara ve ayaklara kan akışını iyileştirmek için kullanılır. Bu, “revaskülarizasyon” olarak 
bilinir.  

PAD için iki ana revaskülarizasyon tedavisi türü vardır: 

■ Anjiyoplasti: Damarın tıkanmış veya daralmış bir bölümünün, içine yerleştirilen küçük 
bir balonun şişirilmesiyle genişletilmesidir. 

■ Atardamar bypass grefti: Kendi kan damarlarınızdan biri (genellikle bir toplardamar) 
veya yapay bir greft kullanılarak tıkalı atardamarın bypass edilmesidir.  

Bu işlemler genel anestezi ya da spinal veya epidural anestezi gibi bölgesel anestezi 
kullanılarak gerçekleştirilebilir. 

Hangi tekniğin en iyi olduğuna karar vermek için anestezi uzmanınız, siz ve cerrahınızla 
görüşecek, ayrıca tıbbi geçmiş ve kondisyonunuz da göz önünde bulundurulacaktır. Alt 
ekstremite ameliyatları uzun sürebilir ve birkaç saat sırt üstü yatmanız gerekebilir. Uzun 
süre düz şekilde yatamıyorsanız, genel anestezi daha iyi bir seçenek olabilir. Bölgesel bir 
teknik kullanılıyorsa, işlem sırasında rahatlamanıza yardımcı olmak için sedasyon 
kullanılabilir.  

Ameliyattan sonra yakından takip edilebileceğiniz özel bir iyileşme alanına gideceksiniz. 
Hemşireler, ayak ve bacaklarınıza kan akışını ve nefes alış verişinizin, böbrek 
fonksiyonunuzun ve kan basıncınızın iyi olup olmadığını kontrol edecektir. 

Damar cerrahisi sırasında kullanılan ekipman 
ve takip 
Damar cerrahisi sırasında kalbiniz ve nefes alış verişiniz dikkatle 
takip edilmelidir. Aşağıda, çoğu hastanın deneyimleyeceği en 
yaygın monitör ve ekipmanlardan bazıları listelenmiştir: 
■ EKG (elektrokardiyogram): Kalbinizin elektriksel aktivitesinin ölçülmesi. Kablolu 

yapışkan pedler göğsünüze takılır. Bu işlem beş ila on dakika sürer 

■ tansiyon aleti kol bezi (kafı): Ameliyat boyunca her üç ila beş dakikada bir kolunuzu 
sıkarak kan basıncınızı izler 

■ oksijen saturasyonu ölçüm cihazı: el parmağınıza, ayak parmağınıza veya kulak 
memenize küçük bir mandal veya klips takılarak kanınızdaki oksijen seviyesi ölçülür 

■ intravenöz kanül (IV hattı): ameliyat boyunca gerekli olan ilaç ve sıvıları iletecek olan 
küçük plastik bir boru (kanül) elinizin arkasına yerleştirilir 

■ atardamar hattı: IV hattına benzer fakat atardamara (genellikle nabzın 
hissedilebileceği bilekten) yerleştirilerek tansiyonunuzun gerçek zamanlı ve sürekli 
olarak izlenmesini sağlar. Test amaçlı kan örneği almak için de kullanılabilir. 
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Anestezi yapıldıktan sonra hangi ameliyatı olacağınıza ve sağlık durumunuza göre 
aşağıdaki malzemeler kullanılabilir: 

■ entübasyon tüpü: sadece genel anestezide kullanılır. Ameliyat sırasında nefes 
almanıza yardımcı olmak için ağızdan trakeye (soluk borusu) doğru yerleştirilir. 
Anestezi yapıldıktan sonra yerleştirilir 

■ santral venöz kateter (SVK): boyun toplardamarlarından birine yerleştirilen daha 
büyük bir intravenöz (IV) kanül. Anestezi uzmanının aynı anda birçok farklı ilaç ve sıvı 
vermesine olanak sağlar. Nadiren uyanık olduğunuzda da yerleştirilebilir fakat 
anestezi uzmanınız cildi uyuşturmak ve herhangi bir rahatsızlığı en aza indirmek için 
lokal anestezi uygulayacaktır. SVK genellikle ameliyat sonrasında ihtiyaca göre bir 
gün veya daha fazla durabilir 

■ ultrason probu: anestezi yapıldıktan sonra yerleştirilir ve kendinize gelmeden önce 
alınır. Ameliyat sırasında dolaşımınızı izlemek ve ne kadar sıvıya ihtiyacınız olduğunu 
göstermesi için burnunuzdan veya ağzınızdan yemek borunuza (ağzınızı midenizle 
birleştiren boru) doğru yerleştirilir 

■ idrar sondası: idrarı toplamak için idrar kesenize bir boru yerleştirilir. Yerleştirilirken 
uyanık olabilirsiniz fakat rahatsızlığı en aza indirmek için lokal anestezik jel 
kullanılacaktır 

■ lomber dren: spinal kordu ve beyni zararlardan korumak için etrafını saran beyin 
omuriliği sıvısının (BOS) bir kısmını tahliye etmek için alt omura yerleştirilen küçük esnek 
bir borudur. Aortun çok uzun bir bölümünün etkilendiği bir kompleks aort anevrizması 
onarımından sonra spinal korda giden kan akışını iyileştirebilir. İhtiyacınız 
duyulduğunda anestezi uzmanınız ve cerrahınız bunu daha detaylı bir şekilde ele 
alacaktır. 

Hücre kurtarma (ototransfüzyon) cihazı ve kan nakli 
Anemi (demir eksikliği) yaygın bir durum olsa da büyük ameliyat sonrasında daha kötü 
sonuçlar ile ilişkilendirilir. Ameliyat öncesi değerlendirmenizde anemi muayenesi 
yapılacaktır. Anemi mevcutsa ve ameliyat öncesi yeterli vakit olursa aneminin sebebi 
araştırılacak ve hastalığınız tedavi edilecektir.  

Tüm büyük ameliyatlarda kan nakline ihtiyaç duyulabilir fakat bağışlanmış kan sadece 
tamamen gerekli olduğunda verilecektir. Kan nakli, alt ekstremite ve aort ameliyatı olan 
kişilerde en yaygın kullanılan yöntemdir. Mümkün olduğunca ototransfüzyon cihazı 
kullanılacaktır. Bu cihaz kendi kanınızı toplayıp temizler ve size geri göndererek kan nakli 
ihtiyacını önler. 
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Ameliyattan sonra ağrının giderilmesi 
Bazı insanlar diğerlerinden daha fazla ağrı tedavisine ihtiyaç duyar veya ağrı giderici 
ilaçlara farklı yanıt verir. Bazen ağrı bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelen bir 
uyarı işaretidir, bu nedenle ağrınız artarsa sizinle ilgilenen personele bildirmelisiniz. 

Anestezi uzmanınız ameliyat sonrasında ağrıyı idare etmenize yardımcı olacak farklı 
seçenekler sunacaktır.  

Normal koşullarda ağızdan veya IV hattınızdan düzenli olarak ağrı kesici verilecektir. Aort 
veya bacak atardamar ameliyatı için anestezi uzmanınız size aşağıdaki seçenekleri 
sunabilir: 

Sürekli epidural 
Epidural uygulandıysa, epidural kateter ameliyat sonunda olduğu yerde bırakılacak ve 
bir pompaya bağlanarak ameliyat sonrasında gerektiği kadar anestezi ve ağrı kesici 
enjekte edilecektir. Karnınızda ve bacaklarınızda biraz uyuşukluk hissedebilirsiniz ve 
pompa işlemi bitene kadar uzuvlarınızda normalden daha fazla bir ağırlık oluşabilir. 
Epidural kateter, ameliyat sonrası birkaç gün yerinde kalabilir. 

Hasta kontrollü ağrı giderimi (HKA) 
Kanülünüze bağlı ve düğme ile kontrol ettiğiniz bir ağrı giderimi pompasıdır. Pompada 
yanlışlıkla yüksek doz ilaç almanızı önleyecek güvenlik ayarları bulunmaktadır.  

Yara kateterleri 
Yaranıza bir veya daha fazla plastik tüp aracılığıyla lokal anestezi uygulanarak ameliyat 
bölgesi uyuşturulur. Cerrah veya anestezi uzmanı, tüpleri ameliyat sırasında 
yerleştirecektir. Yara kateterleri ameliyattan sonra birkaç gün yerinde kalabilir.  

Vasküler Ameliyatlarda Riskler ve Onam  
Ameliyat sırasında veya sonrasındaki komplikasyon riski; ameliyatın türüne, kalbinizin ne 
kadar iyi çalıştığına ve ameliyattan önceki genel sağlık durumunuza bağlıdır.  

Anestezi uzmanı ve cerrah, değerlendirme ve test sonuçlarınızı kullanarak tedavinizi 
planlayacaktır. Daha sonra size olası riskler, vasküler cerrahi uygulamasının getireceği 
faydalar ve özellikle aşağıdaki hususlar hakkında bilgi vereceklerdir: 

■ ameliyatın sizin için iyi bir seçenek olup olmadığı 

■ hangi ameliyatın sizin için en iyi seçenek olacağı 

■ ameliyat sırasında alacağınız anestezik bakımın planları  

■ Hastane odasında nekahet veya yoğun bakım ünitesi gibi ameliyat sonrası bakım 
planları. 

Herkesin göze alacağı riskler farklıdır. Doktorlarınız (anestezi uzmanı ve cerrahınız) size 
riskleri açıklayacaktır, ancak devam edip etmeme konusunda karar sizindir. Sizin için 
planlanan prosedürü anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olmadan üzerinizde 
hiçbir uygulama yapılmayacaktır. Ameliyatı istemiyorsanız her zaman reddetme hakkınız 
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vardır. Aort anevrizması onarımı gibi birçok vasküler ameliyat, seçenekleri tartışırken 
önemli bir semptom göstermiyor olsanız bile gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları 
önlemeye yardımcı olmak için yapıldığından bu husus önemlidir.  

Genel anesteziden kaynaklanan tüm yaygın olgu ve riskler vasküler ameliyatlar için de 
geçerlidir:  

■ Ameliyat sonrası hasta hissetmek ve boğaz ağrısı yaygındır.  

■ Daha nadir görülen riskler arasında diş, sinir ve göz hasarı sayılabilir. 

■ Anestetik ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar seyrek görülür. 

Web sitemizde anestezi ile ilgili riskler ve yaygın durumlar hakkında daha fazla bilgi 
bulabilirsiniz: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish 

Vasküler cerrahi ameliyatlarında anesteziden kaynaklanan 
spesifik riskler  
Kanama ve enfeksiyon 
Damar yolu açma, serum takma ve takip etmeye ilişkin riskler mevcuttur. Bunlardan 
bazıları morarma, kanama ve enfeksiyondur. Bu riskler yaygındır, her 100 vakanın 1’inde 
görülür. Daha nadir de olsa vücudunuzun ekipmana yakın diğer bölümleri de zarar 
görebilir. 

Kalp hasarı 
Bacaklarında veya aortunda vasküler hastalığı olan hastaların çoğunun, semptom 
göstermeseler bile, kalplerini etkileyen bir hastalığının da olması muhtemeldir. Bu 
sebeple, damar cerrahisi ameliyatı geçiren hastalarda genellikle ameliyat esnasında ve 
sonrasında kalp komplikasyonları gelişme riski artar. Ameliyat öncesi uygunluk testleri, bu 
komplikasyonlar açısından kimlerin daha fazla risk altında olabileceğini gösterir. Bu 
hastalar muhtemelen ameliyat esnasında ve sonrasında daha yüksek düzeyde destek 
ve takibe ihtiyaç duyacaktır. Kalp krizi riski genel olarak 100'de 1-3 civarındadır. 

Böbrek hasarı 
Böbreklerinize kan akışı aorttan geldiğinden aort ameliyatı böbrekleriniz için risk taşır. 
Riskler, operasyonun ne kadar karmaşık olduğuna ve ameliyattan önce böbreklerinizin 
ne kadar iyi çalıştığına göre değişiklik gösterir.  

Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR) sırasında greftin nereye yerleştirilmesi 
gerektiğini görmek için bir boya kullanılır. Boya böbreklere zarar verebilir, bu nedenle 
anestezi uzmanı size verilen sıvı miktarını dikkatle kontrol eder ve ürettiğiniz idrar miktarını 
takip eder. Nadiren, böbrekleriniz iyileşirken kanınızı atık maddelerden temizlemek için 
diyaliz makinesi kullanılabilir.  

Genel, spinal ve epidural anestezi tekniklerinden kaynaklanan riskler hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için web sitemizdeki bilgileri okuyabilirsiniz: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish 
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İnsanlar kelime ve sayıları farklı yorumlayabilirler. Bu ölçek riskin anlaşılmasını 
kolaylaştırmak amacıyla verilmiştir. 

 

 

 

Çok yaygın Yaygın Yaygın değil Seyrek Çok seyrek 

10’da 1 
Ailedeki 
bir kişide 

100’de 1 
Sokaktaki 
bir kişide 

1.000’de 1 
Köydeki 
bir kişide 

10.000’de 1 
Kasabadaki bir 

kişide 

100.000’de 1 
Küçük bir 
şehirdeki bir 

kişide 
 

Nereden daha fazla bilgi edinebilirim?  
Çoğu hastane, kalp ve damar cerrahisi hakkında kendi bilgi broşürlerini hazırlar ve 
bunların birçoğu anestezi hakkında bilgi içerir.  

RCOA web sitesinde daha fazla bilgilendirme broşürü bulabilirsiniz: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish. Ayrıca broşürleri hastanedeki 
anestezi bölümünden veya ön değerlendirme kliniğinden de temin edebilirsiniz.  

Ek bilgi kaynakları 
■ Anestezi ve risk (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish). 

■ Ameliyat için Hazırlanma: Fitter Better Sooner 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish). 

■ Bilgi broşürleri ve video kaynakları 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish)  

■ The Vascular Society for Great Britain and Ireland (www.vasgbi.com). 

■ Royal College of Surgeons of England (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ Ulusal Sağlık Servisi (www.nhs.uk). 

■ Aile hekiminiz. 
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Yasal Uyarı 
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 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish). 

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. 

 

Bize görüşlerinizi bildirin 

Bu broşürü geliştirmek için görüşünüzü almayı çok isteriz.  

Yorum ve önerilerinizi lütfen patientinformation@rcoa.ac.uk e-posta adresine gönderin 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, Londra WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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