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 Periferik atardamar ameliyatları sonrasında her hastanın 
iyileşme süreci kendisine özeldir. Bu rehberdeki bilgiler, 
hastaların çoğunluğuna uygun olacak şekilde hazırlanmış 
olmakla birlikte, hastaya özgü bilgiler hekim ve hemşire 
tarafından hasta ve ailesine anlatılacaktır. 

 Periferik atar damarlar; kalpten 

çıkan aort damarına (ana atardamar) 
ait yan ve uç dallardır.  

 Periferik atardamar hastalığı; 
kollara, iç organlara ve özellikle 

bacaklara kan akışını sağlayan atardamarların çeşitli 
nedenlerle tamamen veya kısmen tıkanması nedeniyle 
oluşan bir hastalıktır.  

    SEBEPLERĠ 
 Kötü kolesterol (LDL) ve trigliserid düzeylerinin yüksek,                            

iyi kolesterol düzeylerinin (HDL)  düşük olması, sigara 
kullanımı, şeker hastalığı, hipertansiyon, ailede damar 
sertliği hikayesi,  kronik böbrek yetersizliği, ileri yaş, 
şişmanlık, kalpte ritm bozuklukları (atriyal fibrilasyon) ve 
bazı genetik hastalıklardır. 

 

    TEDAVĠSĠ 
 Hangi tedavinin uygulanacağına; tetkiklerle saptanan 

damardaki darlığın ciddiyetine, hastanın şikayetlerine ve 
genel tıbbi durumuna bakılarak karar verilir. Periferik 
atardamar hastalığı olan bir hastanın ilaçlardan, kapalı 
(balon, stent gibi) veya açık cerrahi tedavilerden fayda 
görmesi veya ileride başka bir yerdeki atardamarın 
tıkanmaması için yaşam tarzındaki olumsuz davranışları 
olumluya dönüştürmesi gerekir. Bunlar; 

 Sigaranın bırakılması, 
 Düzenli egzersiz yapılması, 
 Kilo kontrolü, 
 Doğru beslenme, 
 Diyabet kontrolü, 
 Hipertansiyon kontrolü, 
 Kolesterol kontrolüdür. 
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  CERRAHĠ TEDAVĠLER VE SONRASI 
 
   1.ENDARTEREKTOMĠ 

 Atardamar içerisinde tıkanıklığa neden olan plakların 
temizlenmesi ameliyatına endarterektomi denir. 

 

     Karotis Arter(şah damarı) Hastalığı Nedir? 

 Şah damarının iç kısmında plak adı verilen yağ içeriği 
yüksek yapılanmanın gelişimine karotis arter hastalığı adı 
verilir. 

     Belirtileri: 
 Karotis atar damarlarında ileri derecede daralma ya da tam 

tıkanma ortaya çıkana kadar belirti vermeyebilir. Bazı 
kişilerde inme, hastalığın ilk bulgusudur. Yüzü de içine alan 
çeşitli derecelerde güç kaybı ve/veya hissizlik, konuşma ve 
anlama güçlüğü, bir veya iki gözde ani görme kaybı, 
görmede azalma, baş dönmesi, denge bozukluğu, sebepsiz, 
ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı olabilir. 

 

     Tedavisi: 
 İlaçlar kullanılır, stentleme yapılır veya ameliyat yöntemi ile   
      endarterektomi yapılır. 

 

     Karotis Endarterektomi Nedir? 
 
 Hastanın darlık olan şah damarı tarafında, 

çene seviyesinin hemen altından boyunda 
küçük bir kesi yapılır. Şah damarında tıkalı 
olan kısım açılır ve tıkanmaya neden olan plak 
alınır. Çalışma tamamlandığında temizlenen 
kısıma bacak veya ayak bileğinden bir damar alınıp yama 
yapılabilir. Bazen sentetik yamalar da kullanılabilir. Kan 
akımı kontrol edilir. Açılan kesik dikilir. Ameliyat sonunda 
uygun görülürse diren takılır.  Bu süre zarfında hastanın 
beyin fonksiyonları, kan basıncı ve kesi hattından kanama 
olup olmadığı değerlendirilir. 
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      KAROTĠS ENDARTEREKTOMĠ SONRASI 

 Hasta, ameliyatı takiben bir kaç gün hastanede kalır.                     

Bu ameliyattan bir kaç hafta sonra gündelik hayatına geri 

dönebilir.  

 Ameliyat kesi yerinde 2 hafta kadar ağrı olması olağandır. 

Öksürme ve hapşırma durumlarında ameliyatlı bölgenin el ile 

desteklenmesi ağrıyı azaltmaktadır. Ağrının kontrolü için 

hekimin önerdiği ağrı kesici ilaçlar, düzenli olarak 

kullanılmalıdır. Ameliyat yeri darbe almamalı, hasta ameliyat 

bölgesini zorlayacak sert gıdalar tüketmemeli, 1 ay süreyle 

aşırı egzersiz yapmamalı, ağır kaldırmamalı ve araç 

kullanmamalıdır. Ameliyat kesi yeri iyileşene kadar ameliyatlı 

bölge üzerine yatılmamalıdır. 

 Boyun bölgesinde yapılan ameliyat nedeni ile boyundaki 

sinirlerin zarar görmesi ve bunun sonucunda ses kısıklığı, 

yutma güçlüğü veya dil hareketlerinde kısıtlılık oluşabilir. 

Bunların çoğu geçicidir. 

 Kol ve ayaklarda uyuşma, görme ve konuşmada bozukluk, 

baş ağrısı meydana gelmesi halinde servis sürecinde iken 

hekim ve hemşireye bilgi verilmelidir. Evde fark edilirse hasta 

bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 
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  2.EMBOLEKTOMĠ  
 

   Emboli Nedir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kan pıhtılaşması, hava kabarcığı ya da yabancı bir madde 

yüzünden atardamarların tıkanması durumudur. Etkilediği 
organa göre isim alır. Özellikle ritm bozukluğu olan 
hastalarda, bacak ve kol damarları kalpten gelen bir pıhtı ile 
aniden tıkanabilir. Bu hastalarda bacak, ayak ya da kollarda 
ani dayanılmaz ağrılar ve morarmalar görülebilir. Tedavisi 
ilaçlar, kapalı yöntemler ve cerrahi yöntemlerle sağlanır.  

 

    Emboliden Korunmak Ġçin: 
 
 Uzun bir süre hareketsiz kalınmamalıdır.  
 
 Günde 30 dakikalık yürüyüşlere çıkılmalıdır. 
 
 Yürüme engelli hastalarda yattığı veya oturduğu yerde el, kol 

ve bacaklarını hareket ettirmelidir. 
 
 Yolculuk esnasında bacaklarda pıhtı oluşumunu engellemek 

adına bacak egzersizleri yapılmalıdır. 
 
 Bol miktarda su tüketilmelidir. 
 
 Ritm bozukluğu nedeni ile kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa 

ilaçlara ara verilmemeli, herhangi bir nedenle (ameliyat, diş 
tedavisi gibi) ara verilmesi gerektiği söylenirse muhakkak kan 
sulandırıcı ilacı başlayan hekime danışılmalıdır.  
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     Embolektomi Nedir? 
 
 Atardamarı tıkayan tıkacın çıkarılması anlamına gelmektedir. 

Anestezi altında atardamarın kolayca görülebileceği saha 
üzerine bir kesi yapılır. Atardamar çevre dokulardan 
serbestlenir ve kan akımı geçici olarak 
durdurulur. Atardamar açılır ve ucunda 
şişirilebilir bir balon olan kateter 
atardamar içerisinde pıhtıya doğru 
gönderilir. Cerrah kateterin pıhtının 
ilerisinde olduğunu hissettiğinde balon 
şişirilir ve nazikçe geri çekilir. 
Atardamardan ileri ve geri yeterli kan 
akımı saptanana kadar bu işlem tekrar 
edilebilir, bu da atardamarın temizlendiği anlamına gelir. 
Atardamardaki kesi onarılır ve ciltteki yara kapatılır. 

     EMBOLEKTOMĠ SONRASI 

 Hastalar, ameliyat sonrası bir sorun olmazsa ortalama                   

2-3 gün içinde taburcu edilmektedir. Bu ameliyattan                      

ortalama 1-2 hafta sonra hastalar gündelik hayatına geri 

dönebilmektedir. 

 Ameliyat kesi yeri, pıhtının çıkarıldığı bölgede genellikle 

kolda, kasıkta veya bacakta bulunur.  

 Ameliyat yerinde 2 hafta kadar ağrı olması olağandır. Ağrının 

kontrolü için hekimin önerdiği ağrı kesici ilaçların düzenli 

olarak kullanılması gerekir.  

 Ameliyat kesi yeri darbe almamalıdır. 

 Hastanın 1 ay süreyle aşırı egzersiz yapmaması, ağır 

kaldırmaması ve araç kullanmaması gerekir.  

 Kasık bölgesinden ameliyat olan hastalarda öksürme ve 

hapşırma durumlarında bölgenin el ile desteklenmesi ağrıyı 

azaltmaktadır. 
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    3.PERĠFERĠK ATARDAMAR BYPASS AMELĠYATLARI 

 Periferik atardamar hastalıklarında en çok etkilenen yerler 

bacaklardır.   
         

     Belirtileri:  
 Hastalarda istirahat halinde kan akımı normaldir ve bacakta 

belirti olmaz. Belli bir mesafe yüründüğünde ya da merdiven 
çıkıldığında bacaklarda ağrı olur. Bunun sebebi egzersiz 
sırasında tıkayıcı lezyonların bacak kaslarına yeterli akıma 
izin vermemesinden kaynaklı kasların metabolik ihtiyacı ile 
sağlanan oksijen desteği arasında uyumsuzluk oluşmasıdır. 
Genellikle baldır bölgesinde yerleşimlidir, ancak kalça, uyluk 
ve ayak tabanını etkileyebilir. 
 

 Ağrının yanı sıra bacaklarda uyuşukluk, baldır kaslarında 
güçsüzlük, soğukluk, üşüme hissi, ayaklarda renk değişikliği, 
ayak sırtındaki tüylerin dökülmeye başlaması, ayak 
tırnaklarının kalınlaşması, ayakta ve parmaklarda iyileşmeyen 
yaralar ve kangren diğer belirtileridir.  

 
 Kol damar tıkanıklığında en sık görülen yakınma kol ile iş 

yapınca kolay yorulma ve kolda ağrı olmasıdır. Ayrıca renk 
değişikliği, soğuğa aşırı hassasiyet, yaralar ve kangren 
bulunabilir.  
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 Periferik atardamar bypass ameliyatları, daha uzun 

darlık veya tam tıkanıklıklarda uygulanır. Bu ameliyatlarda 

bölgesel ya da genel anestezi uygulanır. Bypass ameliyatı ile 

bir bacak damarlarının daralmış veya tıkanmış bölümünün 

ilerisine bir başka damar ile kan akımı sağlanır. Ardından 

damar açıklığı ve kanama kontrolleri yapılır ve cilt kapatılır. 

Bu işlem için küçük çaplı damarlarda bacaktan çıkartılan 

toplardamarlar tercih edilir. Büyük çaplı damarlarda ise greft 

adı verilen suni damarlar kullanılmaktadır.  

 

 Yapılacak ameliyat bypass işlemin yapılacağı damarlara göre 

adlandırılır. Örneğin aort damarı ve femoral arter arasında                         

by pass yapılmışsa aorta-femoral bypass, femoral arter ve 

popliteal arter arasında yapılmışsa femoro-popliteal bypass 

gibi. (Diğer isimler: Aorta-bifemoral bypass; aksillo-bifemoral 

bypass; İlio-bifemoral bypass; Femoral-femoral bypass) 

 

Bacak Damarı tıkanıklığında  
     (Fempop bypass) 

 

     
 

 
Karın boşluğundaki 

atardamarların tıkanıklığında 
(Aortabifemoral bypass=ABF) 
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    PERĠFERĠK ATARDAMAR BYPASS AMELĠYATLARI  

    SONRASI  

     

 Hastalar, ameliyat sonrası bir sorun olmazsa ortalama                   
5-7 gün içinde taburcu edilmektedir.  

 Ameliyat kesi yeri bypassın yapıldığı bölgede genellikle kolda, 
bacakta kasıkta veya karında bulunur.   

 Kullanılan greftlerin 5 yıllık açıklık oranı ortalama                                  
yüzde 60-70 oranında olup, bu süreci hastanın kan sulandırıcı 
tedavisine uyumu ve yandaş hastalıkların tedavisi 
(hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, diyabet) etkilemektedir. 

 Periferik bypass operasyonlarında ayrıca, yapılan bypassın 
çalışmaması, uyuşukluğa neden olabilecek sinir hasarı, 
ameliyat bölgesinde çevre dokularda hasar, yara yeri 
enfeksiyonu, aorta-femoral ya da aorta-iliak bypass gibi karın 
içi damarları içeren ameliyatlarda olası sinir hasarının neden 
olabileceği cinsel sorunlar gibi risk ve komplikasyonlarda söz 
konusu olabilir.  

     Ameliyat kesi yeri kasık bölgesinde ise;                                  

 Kasık bölgesinden ameliyat olan hastalarda, öksürme ve 
hapşırma durumlarında kasık bölgesinin el ile desteklenmesi 
ağrıyı azaltmaktadır. 

 Hastaların ameliyat sonrası 1 ay süreyle aşırı egzersiz 
yapmaması, ağır kaldırmaması ve araç kullanmaması gerekir. 

 

     Ameliyat kesi yeri bacak bölgesinde ise; 

 Hastaların ameliyat sonrası 1 ay süreyle aşırı egzersiz 
yapmaması, ağır kaldırmaması ve araç kullanmaması gerekir. 
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       Ameliyat kesi yeri karın bölgesinde ise;  
 
 Hastalar genellikle 2 ay içerisinde normal yaşam aktivitesine 

dönmektedirler.  
 İlk 2 ay boyunca hastanın aşırı egzersiz yapmaması,  ağır 

kaldırmaması ve araç kullanmaması gerekir. 

 Ameliyat yerinde 2 hafta kadar ağrı olması olağandır. Ağrının 
kontrolü için hekimin önerdiği ağrı kesici ilaçların düzenli 
olarak kullanması gerekir. Öksürme, hapşırma veya hareket 
değişikliği esnasında ameliyat bölgesinin el veya küçük bir 
yastıkla desteklenmesi ağrıyı önlemektedir. Ağrı kontrolü için 
hastanın 2 ay süreyle yüz üstü ve 1 ay süreyle yan 
yatmaması gerekir. 

 Hastanın gaz ve kabızlık ağrıları da ameliyat yerindeki ağrıyı 
arttırabilir. Bunun için hastanın yürüyüş yapması, günde en az 
2-3 lt su tüketmesi ve beslenmesinde gaz yapıcı yiyecek ve 
içeceklerden uzak durması gerekir. Gaz ve kabızlık için 
hekimin önerdiği ilaçlar kullanılmalıdır. 

 Ani gelişen nefes darlığı sırt, bel ve karın ağrısının artması, 
şiddetli bulantı-kusma ve idrarın az olması durumunda 
servisteki iken hekim ve hemşireye bilgi verilmelidir. Evde fark 
edilirse hasta bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 
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   4.ANEVRĠZMA (BALONCUK) TEDAVĠSĠ 

     Anevrizma Nedir? 

 Atardamarın normal çapının 1.5 kattan fazla genişlemesidir. 
Damarın genişleyen bölgesinde pıhtı ve damar yırtılmaları gibi 
durumlar oluşabilir. Diz arkasında, kasıkta, kollarda,  karında, 
göğüs boşluğundaki ana damarda ve şah damarında 
anevrizma gelişebilir. Anevrizmanın verebileceği bulgular, 
oluştukları bölgelere bağlı olarak farklılıklar gösterir. 
Genellikle periferik atardamar anevrizmalarında ortaya çıkan 
şikayetler boyunda, kolda veya bacakta hissedilen nabız 
veren kitle, kol veya bacak ağrısı, egzersiz krampı şeklindedir. 

 

 Abdominal bölgede (karında) 
bulunan anevrizmalarda; karın 
içerisinde bele doğru yayılan 
devamlı ve rahatsız edici bir 
ağrı veya karın bölgesinde 
dışarıdan görülebilen bir 
titreme, hasta elini koyduğunda 
karnına bir top vuruyormuş gibi his olabilir. Anevrizma 
yırtılırsa,  karnın alt kısmında veya sırtta ani ve şiddetli ağrı, 
bulantı ve kusma, ciltte terleme, baş dönmesi ve ayağa 
kalkınca artmış kalp hızı şeklinde olur. Anevrizmanın yeri ve 
kanama miktarına bağlı olarak şuur kaybına veya şoka yol 
açar. Yırtılmış anevrizma acil tedavi gerektirir.  

 Abdominal aort anevrizma taramasının; 65 yaş üzeri 
erkeklerde yapılmasının gerekli olduğu, ailede anevrizma 
hikayesi olan, sigara içen, hipertansiyon, koroner arter 
hastalığı ve periferik arter anevrizması olanlarda yapılmasının 
uygun olacağı belirtilmektedir. Bu amaçla ultrason veya 
ekokardiyografi (EKO) ile abdominal aort çapının ölçülmesi 
önerilmektedir. 

 

 Normalde 2-3cm genişliğinde olan abdominal aortun, damar 
çapının 5,5 cm’yi geçtiği durumlarda açık cerrahi veya kapalı 
yöntemlerle tedavi gerekmektedir. 
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A. CERRAHĠ YÖNTEMLER SONRASI: 

 Ameliyat genel anestezi altında 
karın bölgesinden yapılacak bir 
kesi ile aort damarının balonlaşma 
gösteren bölgesi çıkarılır ve yerine 
içerisinden kanın geçeceği yapay 
bir damar eklenir. Bu yöntemde 
yapay damar aort damarına 
dikilmektedir.  

 

 Hastalar, ameliyat sonrası bir sorun olmazsa ortalama                   
5-7 gün içinde taburcu edilmektedir.  

 Çoğu hasta, abdominal aort anevrizmasının açık cerrahi 
onarımı sonrası 2 aylık iyileşme süresine ihtiyaç duyar. 
Hastanın bu süreler içerisinde aşırı egzersiz yapmaması, ağır 
kaldırmaması ve araç kullanmaması gerekir.  

 Ameliyat kesi yeri karında bulunur. Ağrı kontrolü için hastanın 
2 ay süreyle yüz üstü ve 1 ay süreyle yan yatmaması gerekir. 
Öksürme, hapşırma veya hareket değişikliği esnasında 
ameliyat bölgesinin el veya küçük bir yastıkla desteklenmesi 
ağrıyı önlemektedir. Hastanın gaz ve kabızlık ağrıları da 
ameliyat yerindeki ağrıyı arttırabilir. Bunun için hastanın 
yürüyüş yapması, günde en az 2-3 lt su tüketmesi ve 
beslenmesinde gaz yapıcı yiyecek ve içeceklerden uzak 
durması gerekir. Gaz ve kabızlık için hekimin önerdiği ilaçlar 
kullanılmalıdır.                                                        

 Ani gelişen nefes darlığı sırt, bel ve karın ağrısının artması, 
şiddetli bulantı-kusma ve idrarın az olması durumunda 
servisteki iken hekim ve hemşireye bilgi verilmelidir. Evde fark 
edilirse bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 
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B. KAPALI AMELĠYAT YÖNTEMĠ (EVAR/ TEVAR) 
 

 Bu işlemde genel anestezi altında bir 
kateter (ince plastik boru) üzerine 
yerleştirilmiş olan yapay damar 
kasıktan atardamar içine oradan da 
aortanın hastalıklı bölümüne ilerletilerek 
açılır. Bu sayede anevrizma kasıktaki 

kesiden başka bir kesi yapmadan, içerden tedavi 
edilebilmektedir. İçerisinde kanı taşıyan yapay damarın 
olduğu baloncuklaşma zamanla sönmekte ve bu sayede 
tedavi edilmiş olmaktadır.  

 Aortanın karın bölgesindeki damarlarda oluşan balonlaşmanın 
bu yöntemle tedavi edilmesine EVAR, aortanın göğüs 
bölgesindeki damarlarda oluşan balonlaşmanın bu yöntem ile 
tedavi edilmesine TEVAR adı verilir. 
 

     KAPALI AMELĠYAT YÖNTEMĠ(EVAR/TEVAR) SONRASI  

 Hastalar, ameliyat sonrası bir sorun olmazsa ortalama                   
3 gün içinde taburcu edilmektedir.  

 Ameliyat kesi yeri, kasıkta bulunur. Öksürme ve hapşırma 
durumlarında ameliyatlı bölgenin el ile desteklenmesi ağrıyı 
azaltmaktadır. Hastanın ameliyat sonrası 1 ay süreyle aşırı 
egzersiz yapmaması, ağır kaldırmaması ve araç 
kullanmaması gerekir. 

 Hastanın gaz ve kabızlık ağrıları da ameliyat yerindeki ağrıyı 
arttırabilir. Bunun için hastanın yürüyüş yapması, günde en az 
2-3 lt su tüketmesi ve beslenmesinde gaz yapıcı yiyecek ve 
içeceklerden uzak durması gerekir. Gaz ve kabızlık için 
hekimin önerdiği ilaçlar kullanılmalıdır.    

 Ani gelişen nefes darlığı sırt, bel ve karın ağrısının artması, 
şiddetli bulantı-kusma ve idrarın az olması durumunda 
servisteki iken hekim ve hemşireye bilgi verilmelidir. Evde fark 
edilirse,  hasta bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.  

 Bu hastaların işlem sonrası 6. ve 12. ayda ve sonrasında 
hayat boyu yılda bir kez görüntüleme yöntemleri ile takip 
edilmesi gerekmektedir. 
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     5.PSÖDOANEVRĠZMA (Yalancı Anevrizma) NEDĠR?  
 
 Atardamar bütünlüğünün bozulması 

sonucunda damar içerisinden çıkan kanın 
çevrede oluşan bir pıhtı keseciği içine 
hapis olmasıdır. Gerçek anevrizmalardan 

farkı tüm arteriyel duvar tabakalarını içermemesidir. Genellikle 
yaralanmalar ve son yıllarda kasık veya kol bölgesine yapılan 
anjografiler sonucu oluşur. Sıklıkla psödoanevrizma olan 
bölge uyuşturularak (bayıltmadan) yırtık olan damar bölgesi 
tamir edilir. 

 

     PSÖDOANEVRĠZMA AMELĠYATI SONRASI 

 Hastalar, ameliyat sonrası bir sorun olmazsa ortalama                   
3 gün içinde taburcu edilmektedir.  

 Hastanın ameliyat sonrası 1 ay süreyle aşırı egzersiz 

yapmaması, ağır kaldırmaması ve araç kullanmaması 

gerekir. 

 Öksürme, hapşırma durumlarında ameliyatlı bölgenin el ile 

desteklenmesi ağrıyı azaltmaktadır. 

 
      6.ATARDAMAR YARALANMALARINDA AMELĠYAT   
      SONRASI 
        

 Kazalar veya kesici-delici aletler ile 
yaralanmalar sonucu oluşan el, kol veya 
bacak atardamarlarındaki kesiler ameliyat 
ile tamir edilir.  

 Hastalar, ameliyat sonrası bir sorun 
olmazsa ortalama 3 gün içinde taburcu edilmektedir.  

 Hastaların ameliyat sonrası 1 ay süreyle aşırı egzersiz 
yapmaması, ağır kaldırmaması ve araç kullanmaması 
gerekir. 
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    ATARDAMAR AMELĠYATLARI SONRASI 
    SERVĠS SÜRECĠ 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 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 
katater hastanın ihtiyacına göre taburcu 
olmadan önce çıkarılır. 

 
 
 Bazı periferik atardamar ameliyatlarında 

burundan mideye bir sonda gönderilerek 
bağırsaklar normal olarak çalışana kadar 
birkaç gün burada tutulabilir. Bu 
hastalarda hekim ve hemşirenin izni 
olmadan beslenme yapılmamalıdır. Sonda 
hastanın ihtiyacına göre taburcu olmadan 
önce çıkarılır. 

 
 
 
 



17 / 28 

 
 Ameliyat yerinde bulunan 

bu drenler hastanın ihtiyacı 
kalmadığında çıkarılır.  

 
 
 Bu drenlerin resimde görüldüğü gibi havası inmiş durumda 

kalması gerekmektedir. Drenlerde şişme fark edildiğinde 
hemşireye ve hekime bilgi verilmelidir.  

 
 
 Hastanın kalp hızını, tansiyonunu,  solunum sayısını ve 

vücuttaki oksijen seviyesini ölçen ve takip eden cihazlar 
alarm verdiğinde hemşireye haber verilmelidir. 

 
 
 Serum ve ilaç göndermek için kullanılan cihazlar alarm 

verdiğinde hemşireye haber verilmelidir. 
 
 
 Bazı periferik atardamar ameliyatları sonrasında 

alınan sıvı ve çıkarılan idrar miktarının dengesi 
dolaşım için önemlidir. Servis hemşiresinin 
aldığı çıkardığı takibi istediği hastalarda içilen 
su, süt, ayran, çay, meyve suyu gibi sıvılar 
yazılmalıdır. İdrar ise ölçüm kabında 
biriktirilmelidir. Servis hemşiresi kayıt yaptıktan 
sonra dökülmelidir. Takip saatlerinde servis hemşiresine 
bildirilen kayıtların üzeri çizilerek diğer takip saatine kadar 
tekrar kaydedilmesi gerekmektedir.  
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       1.ENFEKSĠYONLARDAN KORUNMA ve HĠJYEN 

 Ameliyat sonrası bağışıklık sistemi bir miktar baskılandığı 
için hasta enfeksiyonlardan korunmalıdır. Bunun için:  

 Hastanın bulunduğu ortam temiz tutulmalıdır. Aile 
bireylerinde bulaşıcı hastalık olmadığı sürece ile hasta 
birlikte aynı ortamda bulunabilir. Ziyaretçiler kısa süreli 
hasta yanında kalmalı ve grip, nezle, ishal durumu olan 
ziyaretçilere izin verilmemelidir.  

 Elbiseler pamuklu ve ütülenmiş olarak giyilmelidir. 

 Enfeksiyon en çok ellerle bulaştığı için hasta ve ailesi el 
yıkamaya dikkat etmelidir.  

 
 Hasta, diş fırçası ve macun ile veya diş fırçalamıyorsa 

(takma diş varsa vb.)  ağız çalkalama solüsyonu ile günde 

en az 2 defa ağız bakımı yapmalıdır. 

 

         A.Banyo/DuĢ 
 
 Hastalar ameliyat yerlerinin açılacağı ve dikişlerin arasına 

su kaçacağı düşüncesiyle banyo yapmak istememektedir. 

Ancak banyo yapmayan hastalarda yara yeri enfeksiyonları 

başlamaktadır.  

 Hasta, ameliyattan 4-5 gün sonra, ameliyat kesi yerleri 

iyileşinceye kadar 2-3 günde bir ve ihtiyacına göre banyo 

yapmalıdır. Hasta 6. günde taburcu olmamışsa,  serviste 

hekim ve hemşiresine danışarak banyosunu yapmalıdır. 

Hasta banyoda yalnız kalmamalıdır. Ayakta banyo yapmaya 

gücü yoksa sandalye veya tabure üzerine oturarak banyo 

yapabilir. Ayağa kalkmayacak durumda olan hastalarda ise 

silme banyolar tercih edilmelidir. Ameliyat kesi yerleri ılık su 

ve sabunla, kese yapmadan ve ovalamadan yıkanmalıdır. 

Vücudun diğer yerlerine kese kullanılabilir. Banyodan sonra 

yumuşak, ütülenmiş, temiz bir havlu ile kesi yerleri 

kurulanmalıdır. 
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       B. Ameliyat Kesi Yeri Bakımı 
 
 Ameliyat kesi yerlerinde hafif yanmalar ve kaşıntılar olabilir. 

Losyon, pudra ve kolonya sürülmemelidir. 

 Kesi yerlerinde renk koyulaşması olmaması için ilk bir yıl 

direkt güneş ışığından korunmalıdır. 

 
 Ameliyat yerinde bulunan çizgi 

dikişler, kendiliğinden kaynadığı için 
alınmaz. 

 
 

 
 Drenler çıkarıldıktan sonra yerinde 

kalan dikişler,  ortalama 7-10 gün 
sonra alınır. 

 
           

  
 
  Stapler (zımba) dikişler, ortalama 

           2-4 hafta sonra alınır. 
 

 
 
 
     Ameliyat kesi yeri her gün kontrol edilmelidir. 

 Artan hassasiyet ve ağrı,  
 Hissizlik, soğukluk, 
 Kızarıklık, şişlik ve sertlik, 
 Akıntı, sızıntı, kanama,  
 Kötü koku fark edildiğinde, 
 Vücut ısısı 38°c üzerinde olduğunda hasta, serviste ise 

hekim veya hemşiresine haber verilmelidir. Evde fark 
edilirse bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 

 



20 / 28 

    C.Pansuman 

 Kasık pansumanı varsa, ameliyattan sonra ilk hafta günlük 

kapalı pansuman yapılmalıdır.  

 Servis sürecinde pansumanlar hemşire ve hekim tarafından 

yapılmaktadır. Ameliyat kesi yerine veya haricindeki yaralara 

evde pansuman yapılıp yapılmayacağı taburcu olurken 

anlatılmaktadır. Eğer önerilmişse; 

 Açık pansuman için; 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 için: 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 yerleri 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: 

    
 
 



21 / 28 

2.EKĠPMAN KULLANIMI 
 
 Perferik atardamar ameliyatları sonrası, akciğer kapasitesini 

arttırmak ve akciğerlerde oluşabilecek büzüşmeyi önlemek 
için bazı periferik atardamar ameliyatlarında triflow (solunum 
egzersiz cihazı) kullanılır. 

 
 

    Triflow 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.                                                                        

 Bu işlem hastaya özgü uygulamalar olmakla birlikte genel 
olarak ameliyat sonrası ilk hafta 15 dakika arayla 5 tekrar, 
taburculuktan sonra 1 saat arayla 10 tekrar yapılmalıdır. 
Ameliyat sonrası ortalama 1 ay kullanılmalıdır. 

 Triflowun ağzı her kullanım sonrası temiz su ile yıkanmalıdır. 

 Triflow önerilen hastalar, uygulama esnasında sıkıntı yaşarsa 
servis hemşiresini bilgilendirmelidir. 
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     3.BESLENME 
  
 Ameliyat sonrası hastalarda iştahsızlık görülebilir. Bu 

tamamen geçici bir durum olup 1-2 haftada düzelir. Servis 
süresince hastaların yemekleri hastane diyetisyeni 
tarafından ayarlanır. Hasta diyetine uyumda bir sıkıntı 
yaşadığında hekimine ve hemşiresine bildirmelidir. 

 Aşağıda belirtilen kurallar genel olmakla birlikte; hastanın 
şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, pıhtılaşmayı önleyen ilaç 
(coumadin tablet vb.) kullanımı varsa eğitimleri ayrıca 
verilmektedir. Hastalar öncelikle bu diyetlerine uymalıdır. 

  

 Yağ ve Karbonhidrat Kullanımı: Yemeklerde katı yağlar 

az kullanılmalıdır. Margarin, tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı 
gibi doymuş yağlar yerine bitkisel sıvı yağları  (zeytinyağı, 
ayçiçek yağı, soya, kanola yağı vb.) tercih edilmelidir. 
Tereyağı hayvansal kaynaklı, margarinler bitkisel kaynaklı 
olmalarına rağmen her ikisi de aynı miktarda yağ içerirler.  

 Et ürünlerini kullanırken kırmızı etin yağsız olanı tercih 
edilmelidir. Tavuğun derisi, pişirilmeden önce alınmalıdır. 
Deri ile pişirildikten sonra derisinin çıkarılarak tüketilmesinin 
bir yararı yoktur. Çünkü pişme sırasında deri yağının ete 
işlemesine neden olmaktadır. Salam, sucuk ve sosis gibi 
işlenmiş etler tüketilmemelidir. Balık eti haftada en az iki 
defa yenilmelidir. (Coumadin tablet kullanan hastalar 
"Warfarin Sodyum Kullanan Hastalar Ġçin Eğitim Rehberine" 

bakınız.). 
 Kemik suyu gereğinden fazla tüketildiğinde kolesterol 

üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Hazırlanan kemik 
suyu 1 gün buzdolabında bekletilmeli ve üzerinde oluşan 
yağ tabakası alındıktan sonra kullanılmalıdır. 

 Uygun pişirme yöntemleri seçilmelidir. Örneğin besinleri 
kızartmak yerine, fırında kızartma, haşlama, ızgara ve 
buharda pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. 

 Süt ve süt ürünlerinin az yağlı veya yağsız olanları tercih 
edilmelidir. 
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 Satın alınan besinlerin etiketleri üzerindeki yağ miktarları 
kontrol edilmelidir. Çoğu besinin etiketi üzerinde bulunan 
besin öğeleri tablosunda enerji, yağdan gelen enerji, toplam 
yağ, doymuş yağ ve kolesterol miktarlarını okunmalıdır. 
Ayrıca etiketler üzerinde “az yağlı” veya “yağsız” ifadelerine 
de dikkat edilmelidir. Hazır besinlerden düşük yağlı olanları 
tercih edilmelidir. 

 Hamur işi, fast food gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. 
 Atıştırmalarda (ara öğünlerde)  bisküvi, kek, pasta, cips gibi 

yağ içeriği ve enerjisi yüksek besinler tercih edilmemelidir. 
 Yatmadan 2 saat önce yiyecek tüketimi bitirilmelidir. 
 Karbonhidratlar damar sertliği oluşumunda rol oynadığı için 

şeker ve şeker ilave edilmiş gıdalar dikkatli tüketilmelidir. 
 Yeterli sebze ve meyve tüketimi, kalp ve damar hastalıkları 

riskini azaltır.  Bazı meyve ve sebzelerin bileşiminde 
bulunan suda çözünür posa, kolesterol düşürücü etkiye 
sahiptir. (Coumadin tablet kullanan hastalar, "Warfarin 
Sodyum Kullanan Hastalar Ġçin Eğitim Rehberine" bakınız.) 

 Vücut yağları normal sınırda tutulmalıdır. 
 

 Protein Kullanımı: Protein gereksinimini için bezelye, 

nohut,  kuru fasulye, ve mercimek gibi kuru baklagiller ve 
tahıllar tercih edilebilir. Haftada 2 veya 3 taneden fazla 
yumurta yenmemelidir. Yumurta sarısı kolesterolden 
zengindir. Yumurta beyazı protein içerdiğinden daha çok 
tüketilebilir.  

 
 

 Tuz Kullanımı: Dünya Sağlık Örgütü kalp ve damar 

hastalıklarının önlenmesine destek için günlük tuz alımının 
kişi başına 5 gramdan (1çay kaşığı) az olmasını 
önermektedir. Tuz alımındaki orta dereceli bir azalma kan 
basıncı üzerinde önemli bir etki yapmaktadır.  

 

 Çay ve Kahve Tüketimi: Kahve tüketimi içerisindeki kafein 
nedeniyle önerilmez. Açık olmak şartı ile günde 2-3 bardak 
çay içilebilir. (Coumadin tablet kullanan hastalar, "Warfarin 
Sodyum Kullanan Hastalar Ġçin Eğitim Rehberine" bakınız.) 
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4.EGZERSĠZ 
 
 Hastaların yürüme engeli yoksa ameliyat sonrasında özellikle 

gündüzleri çoğu vaktini yatak içinde geçirmemelidir. Genel 
duruma göre, koridordaki yürüyüş mesafelerini gittikçe 
arttırılmalıdır. Taburcu olduktan sonra ev içinde, hasta kendini 
ev dışında yürümeye hazır hissettiğinde de dışarıdaki 
yürüyüşlerine devam etmelidir.  

 

 Periferik Atardamar Hastalıkları Tedavisinde Egzersizin 
Yeri: Pasif ve hareketsiz bir hayattan daha aktif ve düzenli 

egzersiz yapılan hayata geçiş damar hastalığının tedavisinde 
birçok çalışmayla kanıtlanmış ve önemi gösterilmiştir. Yapılan 
bu egzersizlerin bir uzman tarafından kişiye özel planlanması 
ve uzman kişinin gözetiminde yapılmasının en az ilaçlar ve 
damar açmaya yönelik her türlü işlem ve ameliyat kadar etkili 
ve güvenli olduğu ispatlanmıştır. Egzersizin etkisi 1-2 ay 
içerisinde görülmeye başlar ve egzersizler bırakıldığında 
hasta tekrar baştaki haline döner. Tedavide ana hedef 
bacaklardaki kılcal damar ağını artırmak ve mevcut 
damarların gelişmesini sağlamaktır. Bu sayede yürüyüş, 
egzersiz performansı ve sosyal aktiviteler sırasında ortaya 
çıkan şikayetler rahatlatmaktadır. 

 
 Yürüme egzersizlerine; ilk 3-5 dakikada bacak ağrısı 

oluşturacak hızda başlanmalıdır. Bacak ağrısı orta dereceye 
ulaşıncaya kadar yürümeye devam edilmeli, orta dereceye 
ulaşılınca bırakılmalıdır. Dinlenip bacak ağrısı geçer geçmez 
tekrar bacak ağrısı olana kadar yürümeye devam edilmelidir. 
Bu dinlenme ve yürüyüş egzersizi döngüsü programın ilk 
haftalarında yürüyüş yapılan gün başına en az 35 dakika 
olmalı, kişi rahatladıkça süre 50 dakikaya kadar artırılmalıdır. 
Egzersiz haftada 3-5 gün yapılmalıdır.  
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     5.DĠNĠ VECĠBELERĠ YERĠNE GETĠRME 
 

 Ameliyat kesi yeri iyileşmesinde sorun olmaması için dini 
vecibeler yerine getirilirken ameliyat kesi yerini germeyecek 
pozisyonlar tercih edilmelidir. Ameliyat kesi yeri boyunda ve 
kolda ise 10-15 gün, kasıkta, karında ve bacakta ise 1 ay 
dikkat edilmelidir. 

 
    6.CĠNSEL YAġAM 

 Ameliyat kesi yeri iyileşmesinde sorun olmaması için cinsel 
ilişki sırasında ameliyat kesi yerini germeyecek pozisyonlar 
tercih edilmelidir. Ameliyat kesi yeri boyunda ve kolda ise                     
10-15 gün, kasıkta, karında ve bacakta ise 1 ay dikkat 
edilmelidir. 

 
     7. ĠLAÇ KULLANIMI 

 Taburcu olmadan önce ilaçlar reçete edilmektedir ve ayrıntılı 
olarak nasıl kullanacağı tarif edilmektedir. 

 İlaçların kullanma şekillerini ve saatlerini içeren listeyi hastalar 
sürekli yanında bulundurmalıdır. Özellikle hastaneye gelirken 
getirmelidir.  

 Her kontrolde ilaçlarında değişiklik olup olmayacağını 
hekimine sormalıdır.  

 Seyahate çıkarken ilaçlar hasta yanında olmalıdır.  

 İlaç unutulursa bir sonraki ilaç saatinde aynı ilaçtan iki tane 
birden alınmamalıdır.  

 Hasta, kendini iyi hissettiğinde ilaçlarını kesmemelidir.  

 İlaç raporları poliklinik kontrolünde hazırlanmaktadır. 

 Coumadin tablet kullanan hastalar ayrıntılı bilgi için, "Warfarin 
Sodyum Kullanan Hastalar Ġçin Eğitim Rehberine" bakınız. 

 

 

 



26 / 28 

 

    8. ĠġE DÖNÜġ  

 Periferik atardamar ameliyatları sonrası her hastanın iyileşme 
süreci hastaya özel olduğu için işe dönüş süreleri de hastaya 
özel olur. 

 İstirahat raporu düzenlenirken yapılan ameliyat ve hastanın 
yaptığı iş (bedensel güce dayalı veya masa başı iş) dikkate 
alınır. 

 Hastalarımıza taburcu olurken verilen epikriz raporu fotokopi 
yaptırılır ve iş yerine gönderilir. Poliklinik ilk kontrolde de 
hasta hekimine çalıştığını belirtir ve istirahat raporu 
düzenlenir.  

 Hasta, periferik atardamar ameliyatı sonrasındaki sosyal 
hakları için, hastanemiz sosyal çalışmacısından daha ayrıntılı 
bilgi alabilir. 

 

      9.KONTROLLER HAKKINDA  
 

 Ameliyattan sonra ilk kontrol tarihi taburcu olurken hastalara 
verilen epikrizde belirtilir. Hastalar verilen bu epikrizle 
kontrollere gelmelidir. Hastaya özgü olmakla birlikte genellikle 
1 hafta sonra ilk kontrol yapılır. Hastalar belirtilen tarihte kalp 
damar cerrahisi polikliniğine veya perifer polikliniğine 
gelmelidir.  

 Ameliyat kesi yerindeki iz için tedavi olmak isteyen hastalar,  
plastik ve rekonstrüktif cerrahi polikliniğine başvurabilir. 

 İlerlemiş periferik atardamar hastalığı olan hastalarda ciddi 
kalp hastalığı görülme olasılığı yüksektir, bu nedenle bu tip 
hastalarda kapsamlı bir değerlendirme yapılması için 
kardiyoloji polikliniklerine başvurulması gerekir. 

 İhtiyaç duyulur ise psikolog, sosyal çalışmacı ve diyetisyen 
poliklinik katında hizmet vermektedir.  
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