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 Bu rehberde çocuk kalp ameliyatları sonrası ailelerin dikkat 
etmesi gereken kurallar anlatılarak ailelere yardımcı olmak 
amaçlanmaktadır. Her çocuk, uygulanan cerrahi girişime 
farklı yanıt verir. İyileşme süreci farklılıklar gösterebilir. Bu 
açıdan her hasta “özel” dir. Bu rehberdeki bilgiler çocukların 
çoğunluğuna uygun olacak şekilde hazırlanmış olmakla 
birlikte çocuğa özgü farklılıklar hekim ve hemşire tarafından 
anlatılmaktadır. 

 

SERVİS SÜRECİ VE TABURCULUK 
 

 Yoğun bakım süreci tamamlanan hastalar, servise alınır. 
Hasta odasına yerleştirildikten sonra, eğitimler verilmeye 
başlanır. 

 Hastaların ihtiyacına göre hemşire tarafından ayarlanan 
seviyede oksijen gönderilmesine dikkat edilmelidir.  

 Hastanın kalp hızını, tansiyonunu, solunum sayısını ve 
vücuttaki oksijen seviyesini ölçen, takip eden ve serum- ilaç 
göndermek için kullanılan cihazlar alarm verdiğinde 
hemşireye haber verilmelidir. 

 
 Hastanın ihtiyacına göre verilen buhar 

maskeleri kullanılırken; etkili olması için 
hastanın yarı oturur pozisyonda, maskenin ise 
dik pozisyonda olması gerekir. 

 
 İlaç uygulanması, kan alınması ve kan 

takılması gibi durumlarda kullanılan kateter 
hastanın ihtiyacına göre taburcu olmadan 
önce çıkarılır. 

 
 Kalpte ritim sıkıntısı olduğunda kalbin 

uyarılabilmesi ve dışarıdan pil takılabilmesi 
için kullanılan teller hastanın ihtiyacına göre 
taburcu olmadan önce çıkarılır. 

 

 Akciğer zarı veya göğüs boşlukları arasında 
hava, kan ve sıvının birikimini önlemek 
amacıyla kullanılan göğüs tüpü, hastanın 
ihtiyacı kalmadığında çıkarılır. 
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    2.ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA 
 
 Çocuklarda enfeksiyon gelişmemesi için ailelerin ve 

çocuklarının ellerini yıkamaları önemlidir. Çocuğun ve 
ailesinin el tırnakları kısa tutulmalıdır. 

 
 Çocukların bulunduğu odanın temizliği günlük olarak 

yapılmalıdır. 
 
  Odaya ziyaretçiler ve gripli insanlar girmemelidir. Anne ve 

baba gripli olduğunda mutlaka maske takarak çocuklarının 
bakımını sağlamalıdır.  

 
 Çocukların elbiseleri ve çarşafları ütülenerek kullanılmalıdır. 
 
 Yiyecek hazırlanan tüm yüzeylerin ve araç-gereçlerin temiz 

olmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun kullandığı çatal, kaşık 
ve tabak gibi kaplar mümkün olduğunca bulaşık makinesinde 
veya sıcak sabunlu suda yıkanmalıdır.  

 

 Diş fırçalamak için yaşı uygun olan çocuklar, günde en az             

2 defa dişlerini fırçalamalıdır.  

 

 Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda ameliyat 
öncesi ve sonrasında kalbin iç yüzünü döşeyen 
dokunun iltihaplanmasını önlemek amacıyla 
cerrahi işlemler öncesinde antibiyotik ile koruma 
yapılması gerekmektedir. Bunun için ailelere 
verilecek olan Endokardit Profilaksisi Broşürü 
çocuğa cerrahi müdahale yapacak hekimlere 
gösterilmelidir. 
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A. Ameliyat Kesi Yeri Bakımı 
 

 Açık kalp ameliyatı olan çocukların göğüs bölgesinde, 
torakotomi  (kaburga kemiklerinin arasından girilerek yapılan 
işlem) yöntemi ile yapılan ameliyatlarda göğüsün yan 
tarafında dikişler mevcuttur. 

 Ameliyat yerinde bulunan çizgi dikişler, kendiliğinden 
kaynadığı için alınmaz. 

 Göğüs tüpü çıkarıldıktan sonra yerinde kalan dikişler,  
ortalama 7-10 gün sonra alınır.  

 Ameliyat kesi yerlerinde hafif yanmalar ve kaşıntılar olabilir. 

Losyon, pudra ve kolonya sürülmemelidir. 

 Çocukların göğüs bölgesindeki dikişlere beslenme esnasında 
yiyecek dökülmesi enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple, 
küçük çocuklarda beslenme önlükleri kullanılmalıdır. 

 Dikişlerin bulunduğu bölge haricinde flaster (bant) izleri varsa 
bunlar bebek yağı yardımı ile mutlaka temizlenmelidir. 

 Kesi yerlerinde renk koyulaşması olmaması için ilk bir yıl 
direkt güneş ışığından korunmalıdır. 

 Ameliyat kesi yeri her gün kontrol edilmelidir. Artan ağrı ve 
hassasiyet, kızarıklık, şişlik, sertlik, akıntı, sızıntı,  kanama, 

kötü koku fark edildiğinde ve vücut ısısı 38°c üzerinde 
olduğunda hasta, bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 

 
    B.Banyo/Duş 
 
 Çocuklar taburcu olurken evde yapacağı banyo hakkında 

hekim veya hemşire tarafından bilgi verilmektedir. 
 Aileler, çocuklarının ameliyat yerlerinin açılacağı ve dikişlerin 

arasına su kaçacağı düşüncesiyle çocuklarına banyo 
yaptırmak istememektedir. Ancak banyo yapmayan 
hastalarda yara yeri enfeksiyonları başlamaktadır. 

 Banyo onayı verilen günde, ailelerin çocuklarına banyo 
yaptırması çok önemlidir.  

 Yara yerleri, banyo esnasında ılık suyla ve sabunla, 
ovalamadan ve lif kullanmadan yıkanmalıdır. 

 Banyo sonrası yara bölgeleri ıslak bırakılmamalıdır. Temiz, 
ütülenmiş, yumuşak bir havlu ile kurulama yapılmalıdır. 
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C.Pansuman 

 
 Servis sürecinde pansumanlar hemşire ve hekim tarafından 

yapılmaktadır.  
 Ameliyat kesi yerlerine veya haricindeki yaralara evde 

pansuman yapılıp yapılmayacağı taburcu olurken ailelere 
anlatılmaktadır. Eğer önerilmişse; 

Açık Pansuman İçin;  

 Steril gazlı bez, steril olmayan eldiven, makas ve önerilen 
temizleme solüsyonu (genellikle povidon iyot) gereklidir. 
Öncelikle eller yıkanır. İkinci bir kişi tarafından makas ile 
gazlı bez paketi açılır. Eldiven giyen birinci kişi, hastaya 
temas edecek tarafına el dokundurmadan paketten gazlı 
bezini alır. İkinci kişi tarafından gazlı beze temizleme 
solüsyonu dökülür. Birinci kişi tarafından ameliyat kesi 
yerleri temizlenir. Her bölge için farklı gazlı bez kullanılır. 
Kirliler bir poşete atılır ve eller tekrar yıkanır. 

 

Kapalı Pansuman İçin:  

 Steril gazlı bez,  steril eldiven, önerilen temizleme solüsyonu 
(genellikle povidon iyot), steril olmayan eldiven, tıbbi bant 
(flaster) ve makas gereklidir. Öncelikle eller yıkanır. Steril 
olmayan eldiven ile kirli pansuman örtüsü kaldırılır, bir 
poşete atılır. Eller tekrar yıkanır, steril eldiven giyilir. İkinci 
bir kişi tarafından makas ile gazlı bez paketi açılır. Eldiven 
giyen birinci kişi paketten gazlı bezini alır.  
İkinci kişi tarafından gazlı beze temizleme 
solüsyonu dökülür. Birinci kişi tarafından 
ameliyat kesi yeri temizlenir. Her bölge için 
farklı gazlı bez kullanılır. Steril gazlı bezi tüm kesi alanını 
kapatacak şekilde örtülür ve flaster ile yapıştırılarak 
kapatılır. Eller tekrar yıkanır.    

 
        Steril eldiven giyme 
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    2.AĞRI YÖNETİMİ 
 
 Kalp ameliyatı olan çocuklara damar yolu için takılan 

kateterlerin (ince bir plastik)  varlığı ağrıya sebep olmaz. 
Drenlerin (ameliyat bölgesindeki kirli kanı dışarıya atan 
hortum) varlığı bazı çocuklarda ağrıya sebep olabilir. 
Drenlerin göğüs bölgesinden gergin olarak tutulmaması 
ağrının olmasını engeller.  

 Ameliyattan sonra aileler çocuklarının ameliyat bölgesinde 
ağrı yaşadıklarını düşündükleri için kucaklarına almak 
istememektedirler. Ailelerin çocuklarını dolaştırmak, 
emzirmek veya gazını çıkarmak için kucaklarına almalarında 
bir sakınca olmamakla birlikte ağrıyı azalttığı 
gözlemlenmiştir. 

 Ağrısı olan çocuklarda müzik dinlettirmek, sevdiği oyuncağı 
ile oynattırmak, kendisinin tercih ettiği bir kitabı okumasını 
sağlamak, resim ve boyamalar yaptırmak, video veya çizgi 
film izlettirmek gibi yöntemler kullanılabilir.  

 Büyük çocuklarda öksürme ve hapşırma esnasında küçük 
bir yastık ile göğsün desteklenmesi ağrıyı azaltabilir.  

 Her geçen gün çocuğun ağrısının azaldığını ve iyileştiğini 
aileler de fark ederler.  

 Tüm bu yöntemlere rağmen ağrı geçmiyorsa hekim tavsiyesi 
ile ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. 
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     3.HAREKET VE POZİSYON 
 
 Ameliyat sırasında kesilen ve tekrar dikilen göğüs kemiğinin 

eski bütünlüğünü kazanması yaklaşık olarak 4-8 hafta 
sürmektedir.  

 Bu iyileşme süresince çocukların ağır yük taşımaması, 
göğüs bölgesine darbe almaması, sert oyuncak vb. 
malzemeler ile göğüs bölgesine vurmaması ve yüz üstü 
yatmaması gerekmektedir.  

 Ameliyat kesisinin gerilmesine neden olacak hareketler 
yapılmamalıdır. 

 
 Yatış pozisyonu olarak, baş ve bel 

bölgesi yastık ile desteklenerek                 
45 derece yüksek olacak şekilde 
yatırılmalıdır. 

 
 Aileler çocuklarını yatak içinde doğrultulurken iki elinden 

birden tutmalı, sırtından ve başından destekleyerek 
kaldırmalıdır.  

 Düşmelerin önlenmesi için aileler çok dikkatli olmalıdır. 
Yürüyen çocuklar terlik ile değil ayakkabı ile yürütülmelidir. 

 Ailelerin çocuklarını kucaklarına almalarında bir sakınca 
yoktur. Kalp ameliyatları sonrasında küçük çocukların aile 
kucağında dolaştırılması, büyük çocukların ise yürütülmesi, 
iyileşmeyi hızlandırmaktadır.  

 Hemşirenin ve hekimin verdiği talimatlara göre çocuklar aktif 
olmaya teşvik edilmelidir. 

 Fontan şant ameliyatı olan hastaların günlük yürüyüşleri ve 
taburcu olduktan sonra günde yarım saat bisiklet 
kullanmaları önemlidir. 

 

     4.OKULA DÖNÜŞ 
 
 Okula giden çocuklarda taburcu olurken hekim kararı ile 

istirahat raporu düzenlenerek aileye verilir. 
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    5. BESLENME VE KİLO TAKİBİ 
 
 Çocuklarda beslenme çocuğun yaşına göre değişiklik 

gösterir. Beslenmenin yeterli olduğu kilo takiplerinde 
anlaşılır. Ameliyat öncesi kalpteki sorundan dolayı kilo 
alamayan çocuklar ameliyat sonrası kilo almaya başlar. 
Özellikle 0-1 yaş arasındaki çocuklarda kıyafetleri ve 
bezleri çıkartılarak aylık tartı yapılması takip için faydalı 
olacaktır. 

 

 0-6 ay arasında olan çocuklarda, sadece anne sütü 

yeterlidir. Çocuk günde 5-6 defa idrar yapıyorsa,1-2 defa 
kaka yapıyorsa ve haftada 150-200 gr alıyorsa anne sütü 
yetiyor demektir. Annenin bütün çabalarına rağmen anne 
sütü verilemiyorsa ve çocuk kilo alamıyorsa hekim, 
hemşire ve diyetisyen desteği alınmalıdır. 

 6-12 ay arasında olan çocuklarda, 
anne sütüne ilaveten 6.aydan sonra ek 
gıdalara başlanmalıdır. Diyetisyenimizin 
ek gıdalar hakkında hazırlamış olduğu 
beslenme rehberi ailelere verilmektedir. 
Aileler bu rehbere göre çocuklarına ek 
gıdalar başlamalıdır ve daha ayrıntılı bilgi 
için diyetisyene başvurmalıdır.                                        

 1 yaş üzerindeki çocuklarda; 2 yaşına 

kadar emzirmeye devam edilmelidir.                  
1 yaş üzerindeki çocuklar aile ile birlikte 
yemek masasına oturtulup aile için 
hazırlanmış yemeklerden yiyebilirler. Et, 
tavuk, balık, nohut, fasulye, yeşil 
mercimek, peynir, süt, yoğurt, yumurta, her türlü sebze ve 
meyve düzenli olarak çocuğun seveceği şekilde 
hazırlanarak çocuklara verilmelidir. Bunların hepsinde 
çocuğun yarasının iyileşmesi ve kilo alması için faydalı 
proteinler ve vitaminler vardır. Çocukların hazır gıdalara,  
kızartmalara, çok şekerli, çok tuzlu, çok unlu besinlere ve 
asitli içeceklere alıştırılmaması gerekir. 

 
 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=leDpzr61o35g5M&tbnid=aD13FrujwAdljM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bencesaglik.blogspot.com/2010/08/gebelik-periyotlar-gebenin-beslenmesi.html&ei=dsu1Uq2cPKuY0QXr_YDAAw&bvm=bv.58187178,d.bGE&psig
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gfpSLUMjipkbbM&tbnid=4GR77fXIubjW-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bebekvecocuk.milliyet.com.tr/1-2-yas-cocugunun-beslenmesi/bebegiminmutfagi/detay/1702935/default.htm&ei=ucm1Uu-DKciw0QWdgYHgBQ&bvm=bv.58187178,d.bGE&psig
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ErDZmlgy6Hh6YM&tbnid=95bJ9gB5-oLFmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hthayat.com/cocuklu-hayat/cocuk/ev-kazalari/haber/1002807-cocuklarimiz-icin-banyoda-alinabilecek-guvenlik-onlemleri&ei=qcG1Usa0KMin0AXF3oGwBQ&bvm=bv.58187178,d.ZG4&psig
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 Yoğun bakım ve servis süresince 6 aydan büyük 
çocuklarda yaşına göre yemekler hazırlanır ve servis edilir. 
Bu süreçlerde beslenmenin bozulması yani çocuğun 
iştahının olmaması, kilo kaybetmesi durumlarında hekime 
veya hemşireye bilgi verilmesi, ev ortamında ise mutlaka bir 
çocuk hekiminden veya diyetisyenden yardım alınması 
gerekmektedir.  

 Bazı hastaların özel diyetleri vardır ve ailelerin bu diyetlere 
uyması gerekir. 

 

         6. BOŞALTIM 
 

 Servis sürecine alınan çocuklarda aldığı sıvı gıdaların ve 
yaptığı idrarların vücuttaki denge için ölçümünün yapılması 
gerekir.  

 
 İdrarını bildiren çocuklarda ölçü kabı ile 

takip yapılır. 
 
 
 Bez kullanan çocuklarda bez tartılarak ölçüm yapılmaktadır. 

Önce boş bez tartılır, sonra idrarlı bez tartılır ve toplam 
ölçüden boş bezin ağırlığı çıkarılır. 

 Örnek: boş bez 30gr, idrarlı bez 100gr.  

 100-30=çocuk 70 gr idrar yaptı demektir.) 
  
 Ölçülen idrarlar ve verilen sıvılar saati ile birlikte kayıt edilir. 
 Emziren anneler, saati ile birlikte „emzirildi‟ olarak kayıt 

tutmalıdır. 
 Kayıtlar servis hemşiresine bildirilir ve hemşirenin verdiği 

talimatlar doğrultusunda hareket edilir. 
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    7.AŞI ÖNERİLERİ 

 Kalp ameliyatı esnasında veya sonrasında çocuklara steroid 
grubu ilaçlar, kan ürünleri (eritrosit süspansiyonu, taze 
donmuş plazma veya trombosit süspansiyonu) veya 
immuglobulin kullanılması, aşı programında bazı aşıların 
ertelemeli olarak yapılmasını gerektirmektedir. Bu ürünlerin 
isimleri ve kullanım tarihleri çocukların taburcu oldukları gün 
yazılı olarak ailelere verilmektedir. Doğru aşılama programı 
için ailelerin bu bilgiyi mutlaka aşı görevlilerine bildirmeleri 
çok önemlidir. 

 

 Ayrıca, ekokardiyografi (kalp ultrasonu) raporunda „sağ 
atriyal izomerizm veya sol atriyal izomerizm‟ yazılı olan 

çocuklara ait aşılama programı vardır. Bu program yazılı 
olarak ailelere verilmektedir. 

 

 Di-george sendromu olan çocukların aşılama programı 

genetik ve çocuk immunoloji hekimlerinin bilgisi ile 
yapılmalıdır. 

 

 Grip aşısı hakkında hekiminden bilgi alması gerekmektedir. 
 

 RSV (Respiratuar sinsisyal virüs) Aşısı:  

Respiratuar sinsisyal virüs) bebeklik ve çocukluk döneminde 
alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık görülen sebebidir. 
Mevsimsel özellik gösteren bu virüs özellikle Ekim – Mart 
ayları arasında salgınlara yol açar. RSV aşısı Ekim ayından 
başlanarak Mart ayına kadar 1 ay aralarla en fazla 5 doz 
uygulanmalıdır. Yapılan çalışmalarda aşının hastalığı 
engellediği veya daha hafif geçirilmesini sağladığı 
gösterilmiştir. Canlı aşılar dahil olmak üzere hiçbir aşı ile 
olumsuz etkileşimi yoktur. Kalp cerrahisi öncesinde ve 
sonrasında ertelenme süresi yoktur.  Ailelerin ameliyat 
sonrası RSV aşının yapılıp yapılmayacağını çocuk kalp 
hekimlerine sorması gerekmektedir. 
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   8.SOLUNUM FİZYOTERAPİSİ 
 
 Ameliyat sonrası çocukların servis ve yoğun bakım sürecinde 

solunum fizyoterapisine ihtiyaç olduğunda fizyoterapistimiz 
tarafından vizitleri yapılır. 

 Ailelerin bu konuda verilen talimatları uygulaması çocukların 
daha çabuk iyileşmesine katkı sağlamaktadır. 

  

    Triflow (Solunum Egzersiz Cihazı) 

 Kullanım için yaşı uygun olan çocuklarda, ameliyat sonrası 
akciğer kapasitesini arttırmak ve akciğerlerde oluşabilecek 
büzüşmeyi önlemek için triflow (solunum egzersiz cihazı) 
kullanılır. 

 Çocuk, triflow uygulamasında sıkıntı yaşıyorsa ailenin servis 
hemşiresini bilgilendirmesi gerekir. 

 

      Kullanım Basamakları: 
 
 Hasta dik pozisyonda oturmalıdır. 

 
 Hava akımını kolaylaştırması için, 

triflow dik pozisyonda tutulmalıdır. 
 

 Hasta bütün nefesini sakince dışarıya vermeli, triflowun 
ağızlığını dişleri arasına yerleştirmeli ve dudaklarını sıkıca 
kapatmalıdır. 
 

 Triflowun ağızlığını yerleştirdikten sonra derin nefes almalı 
ve triflow içerisindeki topları yukarıya kaldırmalıdır. Sonra 
ağzından triflowun ağızlığını çıkarmalıdır. 

 

 Triflowun ağzı her kullanım sonrası temiz su ile yıkanmalıdır. 
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      9.İLAÇ KULLANIMI 
 
 Doğumsal kalp hastalığı olan çocukların bir kısmı ilaçla 

tedavi edilmektedir.  
 Kullanılan ilaçlar genelde alınan besinlerle etkileşmez. En iyi 

yöntem bebeği beslemeden önce ilacını vermektir. Çocuklar 
her zaman biberonun tamamını bitiremeyeceğinden alacağı 
ilacın mamasıyla karıştırılmaması gerekir. 

 İlaçları az miktarda su ile karıştırarak damlalık, enjektör veya 
kaşıkla çocuğun ağzına verilmelidir.  

 12 -18 aylık oluncaya kadar çocuklara De-vit 3 damladan 
günde bir defa 4 damla ağzına damlatılmalıdır. Eğer                         
D vitamini içeren karma vitamin şurubu kullanılıyorsa, ayrıca 
De-vit 3 damlaya gerek yoktur. 

 Digoxin damla kullanıyorsa; kalp durmasına yol açabileceği 
için direkt olarak çocuğun ağzına damlatılmamalıdır. Çay 
kaşığına damlattıktan sonra çocuğun ağzına verilmelidir. 

 Warfarin sodyum (coumadin ) tablet kullanan hastalarımıza 
ayrıca bir açıklama yapılır. Kullanım talimatları ve diyeti 
hakkında rehber verilir. 

 İlaçlar çocukların kilosuna göre ayarlanmaktadır. Çocuğun 
kilosu arttıkça ilaç dozunun artıp artmayacağı ve ilaçların 
devam edip etmeyeceği kontrollerde hekime danışılmalıdır. 

 

    10.KONTROLLER HAKKINDA 
 
 Çocuk taburcu olurken hekim kararı ile kontrol günü belirlenir 

ve çocuk polikliniğinden randevu alınarak taburculuk yapılır. 
 Her çocuğa özgü olmakla birlikte genel olarak 1 hafta sonra 

çocuk kalp damar cerrahisi polikliniğinde ve çocuk kardiyoloji 
polikliniğinde (EKO yapılarak) kontrol sağlanır. 

 Kontrollere gelirken çocuğa ait tüm raporlar aile tarafından 
dosyalanarak hastaneye getirilmelidir.  

 Şehir dışından gelen aileler, çocuklarının kontrol zamanı 
hakkında hekimine danışmalıdır. 

 Ayrıca büyüme-gelişme, aşı ve kilo takipleri için aile 
hekiminde veya çocuk hekiminde kontrolleri yapılmalıdır. 
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     11.OLABİLECEK BAZI SORUNLAR 
 

                  
 Çarpıntı,  
 Göğüs ağrısı, 
 Bayılma, 
 Huzursuzluk, 
 Hızlı nefes alıp-verme,  
 Siyanozun (morluk) artması,  
 Beslenmenin bozulması, iştahsızlık,  
 Kilo alamama, 
 İshal, kabızlık, 
 İdrar miktarında belirgin azalma, 
 Şantı olan hastalarda sıvı kaybettiren durumlar (ishal, 

kusma, ateş vb.), 
 Vücutta şişlikler (ödem), özellikle glenn şant olan hastaların 

yüz bölgesinde ödem,  
 Açık kalp ameliyatı olan çocukların göğüs kemiğinde çıkıntı 

veya çöküntü olması durumunda hekime başvurulmalıdır. 
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1.Comprehensive Surgical Management of Congenital Heart 
Disease (Richard A. Jonas) 
2.Surgery For Congenital Heart Defects(Jaroslav F Stark,Marc R de   
Leval,Victor T Tsang) 
3. Pediatric Cardiac Surgery(Constantine Mavroudis,Carl Backer) 
4. Çocuk kalp cerrahisi platformu (Platform of pediatric heart surgery) 
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