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İMAEH 

 
 
 
 
 Tıp biliminin ilerlemesi ile birlikte çocuklarda doğuştan veya 

sonradan oluşan kalp ritim hastalıklarının tanısı ve tedavisi için 
günümüzde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. EPS ve 
ablasyon, bu tanı ve tedavi yöntemlerinden birisidir. 

 

        EPS (Elektrofizyolojik Çalışma) NEDİR? 

 EPS; tanısal bir inceleme yöntemidir. 

 Bu inceleme kalbin ritim ve iletim sisteminin hastalıklarının 
tanısında kullanılır. 

 Çarpıntıların, bayılmaların nedenlerinin veya diğer kalp 
incelemelerinde tespit edilen bir takım bozuklukların 
araştırılmasında bu işlemin yapılmasına gereksinim duyulabilir. 

 Özellikle anormal iletim yollarının varlığında veya anormal 
uyarıları çıkaran odakların bulunduğu durumlarda aynı anda 
ablasyon da yapılabilir. 

       ABLASYON NEDİR? 

 EPS ile kalpte herhangi bir sorun tespit edildiğinde EPS’ nin 
ikinci aşaması olan ablasyon işlemine geçilir. 

 Ablasyon, yok etme, ortadan kaldırma anlamına gelmektedir. 

 Kalp içinde ritim bozukluğu veya çarpıntı oluşturan anormal 
kalp dokusu tahrip edilerek ortadan kaldırılabilir. 

 Tahrip etme işlemi ya ısıtarak (radyofrekans akım ile) ya da 
dondurularak (kriyotermal enerji ile) yapılır. İşlem sonrası 
hasta çarpıntı yakınmasından tamamen (ilaçsız olarak) 
kurtulabilir. 

 Bu açıdan bu tedavi yöntemi tam iyileşme sağlayabilen nadir 
tedavi yöntemlerinden biridir. 
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       EPS ÖNCESİ HAZIRLIK 

 Hastanemizde çocuklar EPS hazırlıklarının yapılması için 
genellikle bir gün önceden hastaneye yatırılır. 

 Servis hemşiresi, aile ile görüşerek dosya bilgilerini alır. 

 Çocuğunuzun alerjisi varsa hemşirenize bildirmeniz önemlidir.  
 
 Çocuğunuzda aşağıda belirtilen durumlar varsa servis 

hemşiresine ve hekimine bilgi verilmelidir. EPS’nin 
ertelenmesi söz konusu olabilir. 

 

 Ateş (koltuk altı 38°C ve üzeri), 

 Burun akıntısı, öksürük, hırıltı, boğaz ağrısı, 

 Vücudunda döküntüler ve kızarıklık, 

 İdrar yaparken şikâyetleri olması, 

 İshal vb.  

 
 Gerektiğinde ilaç uygulamak üzere çocuğunuzun damarına bir 

kanül takılır. Aynı anda aşağıda belirtilen tahliller için kan 
alınarak incelenmesi için laboratuvara gönderilir. 

 Kan grubu tespiti, 

 Kan sayımı, 

 Kanın kanama-pıhtılaşma zamanı, 

 Temel biyokimyasal tetkikler, 

 Elisa testleri (Aids, hepatit) alınır. 

 

 İdrar tahlili yapılır.  

 Göğüs röntgeni çekilir.  

 Holter takılır. 
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 EKG yapılır. EKG; Kalbin elektriksel 
aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma 
işlemidir. Çocuğunuzun el bileklerine, 
ayak bileklerine ve göğüs bölgesine 

yapıştırılan elektrotlar ile EKG çekilir. Ağrılı bir işlem değildir. 
EKG cihazından çocuğunuza herhangi bir elektriksel uyarı 
verilmemektedir. Genellikle 3-5 dakika içinde çekim 
tamamlanmaktadır. Elektrotların yapıştırıldığı yerlerde hafif 
kızarıklık olabilir. EKG çekimi esnasında çocuğunuzun 
hareketsiz durması çok önemlidir. 

 
 EKO; kısaca, kalp ultrasonu olarak adlandırılır. EKO, 

vücuda zararı olmayan ses dalgaları yardımıyla 
kalbin görüntülenmesi işlemidir. 

 

 Anestezi (narkoz) hekimi çocuğu muayene ederek çocuğun 
anestezi alması açısından bir engeli olup olmadığına karar 
verir. Ailenin çocuğuna anestezi uygulamasını kabul ettiğine 
dair yazılı ve imzalı onamını alır. 

 Çocuk kardiyoloji hekimi, EPS süreci hakkında aileye bilgi 
verir. Ailenin de çocuğuna yapılacak EPS’ yi kabul ettiğine dair 
bilgilendirme ve onam formunu okuması, ad-soyad, tarih ve 
saati belirterek imzalaması gerekmektedir 

 EPS esnasında çocuğunuza anestezi verileceği için 
çocuğunuzun aç kalması gerekmektedir. EPS’ den önce, 
hekiminizin ve servis hemşirenizin size söyleyeceği saatten 
itibaren, çocuğunuza yiyecek, içecek, anne sütü, su, ilaçlar da 
dâhil olmak üzere hiçbir şey vermeyiniz. Bu talimata uymayan 
çocuklar işlem gününde anestezi esnasında yediklerini veya 
içtiklerini nefes borusuna ve akciğerlerine kaçırabilecekleri 
için aç kalmaları hayati önem taşımaktadır.  
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    EPS GÜNÜ 

 EPS salonuna alınan çocuğunuz genellikle anestezi hekimi 
tarafından verilen sakinleştirici ilaçlar sayesinde tüm işlem 
boyunca uyutulur, ağrı ve rahatsızlık hissetmeleri engellenir. 

 Kasık bölgelerinde bulunan atardamar veya toplardamar içine 
kateter (ince plastik bir boru) yerleştirilir. 

 Bu kateterlerin ucunda ve bazen de ucuna yakın yerlerde 
iletken metaller bulunur. Bu metaller kateterin öbür ucuyla 
kaydedici cihazlara bağlıdır. Böylece kateterin kalbin içinde 
bulunduğu yerlerde kalbin iletimini kaydetmek mümkündür.  

 Bu kateterler aracılığı ile kalbin içinden çeşitli noktalardan 
kayıtlar alınır, küçük elektriksel uyarılar verilerek, hastanın 
çarpıntı yakınmasına neden olabilen ritim bozukluğu ortaya 
çıkarılmaya çalışılır. İşlem sonucunda, hastanın çarpıntısına 
bir ritim bozukluğunun neden olup olmadığı, oluyorsa ne tip 
bir ritim bozukluğu olduğu, bayılmalarının sebebinin kalp ile 
ilgili bir neden olup olmadığı ve kalbin elektriksel sisteminde 
hayati önemde bir bozukluk olup olmadığı tespit edilmiş olur. 

 Daha sonra gerekli olgulara ritm bozukluğu yapan odağın yeri 
ve türüne göre dondurma (kriyoablasyon) veya yakma                         
(RF ablasyon) yöntemleri kullanılarak ablasyon yapılır. 

 Aritmi odağının belirlenmesi ve yok edilmesine ait süre 
hastaya göre değişmekle birlikte 2-6 saat aralığında sürebilir. 
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 Yapılan girişimsel işlem bittikten sonra kasık bölgesine 
yerleştirilen kateter çıkarılır, kasık bölgesi gazlı bez ile 
pansuman yapılarak kapatılır. Gazlı bezin altında genellikle 
herhangi bir kesi veya dikiş bulunmamaktadır. 

 EPS’si tamamlanan çocuğunuz hekim kararına göre odasına 
veya yoğun bakıma alınır. Hekiminiz tarafından EPS sonucu 
hakkında bilgilendirme yapılır. Hekim kararı ile odasına alınan 
çocuğunuzun uyanmış olduğunu göreceksiniz. İlk saatlerde 
servis hemşireniz tarafından çocuğunuzun takipleri sık 
aralarla yapılacaktır. 

 Çocuğunuz anestezi (narkoz) aldığı için işlemden sonra birkaç 
saat daha aç kalması gerekmektedir. Bu konuda hekiminiz ve 
servis hemşireniz size bilgilendirme yapacaktır. Beslenme 
saati geldiğinde çocuğunuzun tamamıyla uyanmış olmasına 
dikkat etmeniz gerekmektedir. İlk önce az miktarda sıvı bir 
gıda ile beslemeye başlayınız. Bulantı ve kusma riskine karşı 
çocuğunuzun başını yüksek pozisyonda tutunuz. Eğer bulantı 
ve kusma olursa başını yana çeviriniz, beslemeye ara veriniz. 
Bir sorun yoksa çocuğunuzun beslenmesini arttırabilirsiniz. 

 Çocuğunuzun EPS yapılan, bantların olduğu kasık bölgesinde 
kanama takibi yapmalısınız. En küçük kanama varlığında 
hemen servis hemşirenize bilgi vermelisiniz. 

 EPS yapılan bacakta soğukluk, morarma gibi dolaşım 

bozukluğu belirtilerinde hemşirenize bilgi vermelisiniz. 

Çocuğunuzun bacaklarını sıcak tutmaya özen göstermelisiniz. 

 Çocuğunuza EPS’ den itibaren ilk 6-8 saatini yatak 
istirahatinde geçirmesi gerekmektedir. Servis hemşirenize 
danışmadan çocuğunuzun ayaklarının üstüne bastırmayınız 
ve yürütmeyiniz. EPS yapılan bacağına zorlayıcı hareketler 
yapmasını engelleyiniz. 
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 Çocuğunuzun takibi için kullanılan cihazlardan birisi alarm 
verirse hemşirenize bilgi vermelisiniz.  

 İşlem sonrası takılan holter cihazının ekranında silinme 
olursa, cihazdan ses gelirse ve kabloları yerinden çıkmışsa 
hemşirenize bilgi vermelisiniz. 

 Çocuğunuzun nefes almadığını, morardığını, bilinç 
durumunda bozulma olduğunu fark ettiğinizde acil çağrı zilini 
kullanarak hemşirenize bilgi veriniz. 

 Servis hemşireniz çocuğunuza ateş takibi yapacaktır. Sizde 
çocuğunuzun ateşlendiğini fark ederseniz hemşirenize bilgi 
vermelisiniz. 

 Çocuğunuz göğüs ağrısı ve  çarpıntıdan söz ediyorsa hemen  
servis hemşirenize bilgi vermelisiniz. 

 

 

     EPS SONRASI TABURCULUK 
 
 EPS’ den sonraki gün çocuğunuza EKG çekilerek kalbi 

kontrol edilir. EPS günü çocuğunuza holter takılmış ise, 
sonucu değerlendirilir. Çocuğunuzun taburcu olmasına engel 
bir durum olmazsa hekiminiz tarafından taburcu işlemleri 
başlatılır. 

 EPS yapılan kasıklara hemşireniz tarafından pansuman 
yapılacaktır, bantlanacaktır. Ertesi güne kadar bantları 
kalacaktır, ertesi gün bantları ıslatarak açabilirsiniz. Tekrar bant 
yapıştırmanıza ve pansuman yapmanıza gerek yoktur. 
Çocuğunuza taburcu olduktan sonraki gün banyo 
yaptırabilirsiniz. Çocuğunuzun durumuna özgü bir uygulama 

varsa bu talimatlar size bildirilecektir. 
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 Taburcu olduktan sonra, aşağıda belirtilen durumlarda bir 
sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. 

 

 İşlem yapılan kasıkta; kanama,  kızarıklık, 
akıntı, şişlik, sertlik, ağrı ve morarma, 

 

 İşlem yapılan bacakta; morluk, soğukluk ve 
renk değişikliği, 

 

  Göğüs ağrısı ve çarpıntı,  

  Ateş (38°c üzeri), 

  Çocuğun kendini iyi hissetmediği durumlar. 
 

 Çocuğunuzun 1-2 hafta zorlayıcı merdiven çıkmasını, ağır 
yük kaldırmasını ve taşımasını, çok uzun yol yürümesini, 
kasık bölgesine çarpma, darbe almasını engelleyiniz. 

 Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa hekimin uygun gördüğü 
tarihte okuluna dönebilir. Taburcu olurken okul raporunuzu 
almayı unutmayınız. 

 Çocuğunuzun kullanması gereken ilaçlar varsa reçete 
edilerek kullanımı konusunda size bilgi verilecektir. Özellikle 
kalbin sol odacıklarında (sol atrium, sol ventrikül veya aorta)  

EPS ve ablasyon yapılan hastaların 3 ay veya bazen daha 

uzun süre kanda pıhtılaşma olmasını önlemek için salisilik 
asit (aspirin) kullanmaları gerekmektedir. 

 Çocuğunuzun takibi için kontrollere gelmesi gerekmektedir. 
Bunun için hekiminizin belirttiği kontrol günü için çocuk 
kardiyoloji polikliniğimizden randevu aldıktan sonra taburcu 
olabilirsiniz. 

 Çocuğunuzun durumuna özgü bir kontrol ve takip varsa bu 
talimatlar size bildirilecektir. 

 Çocuğunuz için size verilen tüm evraklar için dosya 
oluşturmanız takiplerinde kolaylık sağlar. 
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Notlar… 
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