
 

 
 

 
 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

S.B.Ü. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
 

 

 

YETĠġKĠN HASTALAR ĠÇĠN 
 KALP AMELĠYATLARI SONRASI 

EĞĠTĠM REHBERĠ 

 
 
 



2 / 32 

 

ĠÇĠNDEKĠLER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Servis süreci ve taburculuk……………………………….…3-4  

1.Enfeksiyonlardan Korunma ve Hijyen ………….……….. 4 

A.Banyo/Duş……………………………………………….….5 

B.Ameliyat Kesi Yeri Bakımı…………………………………6 

C.Pansuman………………………………………………..….7 

2.Ağrı Yönetimi………………………………………………...8 

3.Göğüs Kemiğini Koruma…………………………..………..9-10-11 

4.Ekipman Kullanımı…………………………………………..12 

A.Göğüs Korsesi………………………………………..…..…12 

B.Göğüs Yastığı………………………………………………..13 

C.Solunum Egzersiz Cihazı……………………………….….14 

D.Antiembolitik (Pıhtı Önler) Çorap……………………….....15 

5.Egzersiz ve Kardiyak Rehabilitasyon…………………...…16 

6.Yürüyüş…………………………………………………..…..17 

7.Merdiven Kullanma………………………………………….18 

8.Araba Kullanma ve Seyahat………………………….……18 

9.İşe Dönüş………………………………………………...….19 

10.Cinsel Yaşam……………………………………………...19 

11.Dini Vecibeleri Yerine Getirme…………………….....….20 

12.Alkol ve Sigara Kullanımı………………………………....20 

13.Beslenme…………………………………………………..21-22-23 

14.Boşaltım………………………………………………….…24 

15.İlaç Kullanımı……………………………………………….25 

16.Kontroller Hakkında……………………………………….25 

17.Olabilecek Bazı Sorunlar…………………………………26-27-28-29 

Kaynaklar………………………………………………….…..31 

 



3 / 32 

 

 
 Kalp ameliyatları sonrası iyileşme süreci, her hastanın 

kendisine özeldir. Bu rehberdeki bilgiler, hastaların 
çoğunluğuna uygun olacak şekilde hazırlanmış olmakla 
birlikte, hastaya özgü bilgiler hekim ve hemşire tarafından 
hasta ve ailesine anlatılacaktır. 

 

 

    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. 

 
 
 Kalpte ritim sıkıntısı olduğunda kalbin 

uyarılabilmesi ve dışarıdan pil takılabilmesi için 
kullanılan teller hastanın ihtiyacına göre 
taburcu olmadan önce çıkarılır. 
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 Akciğer zarı ya da göğüs boşlukları arasında 

hava, kan ve sıvının birikimini önlemek 
amacıyla kullanılan göğüs tüpü hastanın 
ihtiyacı kalmadığında çıkarılır. 

 
 

 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. 
 

 
     1.ENFEKSĠYONLARDAN KORUNMA VE HĠJYEN 
 
 Kalp cerrahisi sonrası bağışıklık sistemi bir miktar 

baskılandığı için hasta enfeksiyonlardan korunmalıdır. Bunun 

için:  

 Hastanın bulunduğu ortam temiz olmalıdır ve elbiseleri 

ütülenmelidir. 

  Aile bireylerinde bulaşıcı hastalık olmadığı sürece hasta ile 

birlikte aynı ortamda bulunabilir. Ziyaretçiler kısa süreli hasta 

yanında kalmalı ve grip, nezle, ishal durumu olan ziyaretçilere 

izin verilmemelidir. Maske solunum yolu enfeksiyonlarını 

önlemede kullanıldığı için hekim ve hemşireye danışılarak 

kullanılmalıdır.  

 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. 

 Hasta, kalp ameliyatı olduğunu gittiği hekimlere söylemelidir. 

Her ameliyat sonrası değil fakat bazı durumlarda kalp 

kapaklarında enfeksiyon gelişmesini önlemeye yönelik dişle 

ilgili işlem öncesinde antibiyotik önerilebilir. 
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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, 2-3 günde bir ve ihtiyacına 

göre banyo yapmalıdır.  

 

 Hasta 5.günde taburcu olmuş ise evinde, 6.günde serviste 

yatmaya devam ederse, hekim ve hemşiresine danışarak 

banyo yapmaya başlamalıdır. 

 

 Hasta banyoda yalnız kalmamalıdır. 

 

 Hastanın ayakta kalmaya 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. 

 

 Banyo sonrası yumuşak, ütülenmiş, temiz bir havlu ile kesi 

yerleri kurulanmalıdır. 
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    B. Ameliyat Kesi Yeri Bakımı 
 
 Kesi yerleri çevresinde olan uyuşma, karıncalanma, batma 

veya hissizlik tarzı yakınmalar kesiye ve damarların 

çıkarılmasına bağlı olarak gelişir. Bunlar 6-8 ay gibi uzun bir 

sürede azalıp, kaybolur. 

 Göğüs yarasının üst ucunda şişlik varsa; bu yara iyileştikten 

bir zaman sonra düzelecektir. 

 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, 

kendisi kaynadığı için alınmaz. 
 
 
 Göğüs tüpü 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,  
 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. 
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    C.Pansuman 
 
 Servis sürecinde pansumanlar hemşire ve hekim tarafından 

yapılmaktadır. Kasık pansumanı varsa ameliyattan sonra ilk 

hafta günlük kapalı pansuman yapılmalıdır. Ameliyat kesi 

yerine veya haricindeki yaralara evde pansuman yapılıp 

yapılmayacağı taburcu olurken 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 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 
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2.AĞRI YÖNETĠMĠ 

 Kalp ameliyatı sonrası omuz, sırt ve göğüs bölgelerinde sık 

görülen ağrıların tamamen kaybolması bir kaç ay sürebilir. 

Göğsün sol tarafında, damar alınan bacakta ve kolda 

uyuşukluk olması normaldir. Koroner bypas ameliyatlarında 

bacaktan damar alınmışsa, kesiye bağlı olarak ilk haftalarda 

ağrı şikayetleri olabilmektedir. Ameliyat bölgelerindeki göğüs 

tüpleri de ağrıya sebep olmaktadır. Göğüs tüpleri çıkarılınca 

hasta rahatlamaktadır. 

 Hastanın öksürme, hapşırma veya hareket değişikliği 

esnasında ameliyat bölgesini eli veya göğüs yastığı ile 

desteklemesi ağrıyı önlemektedir. 

 Pozisyona bağlı ağrılarda pozisyon değiştirilmesi, omuz ve 

kolların sık sık hareket ettirilmesi ve hastanın düzgün vücut 

pozisyonunda yürümesi ağrıyı azaltmaktadır. 

 Ağrıyı dindirmeye yönelik yürüyüş, TV izleme, kitap okuma,  

müzik dinleme, hoşlanılan uğraşlarla zaman geçirme gibi 

dikkati başka yöne çeken ilaç dışı uygulamalar yapılması 

ağrıyı azaltmada etkilidir. Dikkati başka yöne çekme 

yöntemleri yorucu olduğundan iki saatten fazla 

uygulanmamalıdır.  

 Hekimin önerdiği ağrı kesici ilaçların düzenli olarak 

kullanması gerekir. 

 Bunlar dışında ağrının artması, göğüs ağrısının olması 

halinde servis hemşiresine haber verilmelidir. Evde olursa 

sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 
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3.GÖĞÜS KEMĠĞĠNĠ KORUMA 

 

 Açık kalp ameliyatı esnasında göğüs kemiği, boyuna ortadan 
ikiye kesilir. Minimal invazif yöntem ile yapılan bazı kalp 
ameliyatları ise, göğüs kemiği az kesilerek yapılır. Ameliyat 
bitiminde göğüs kemiği tel dikişler ile kapatılır. Kemikteki yara 
normal bir kırık gibi iyileşir. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
     
      Açık kalp ameliyatı veya minimal invazif yöntemle göğüs   
      kemiğinde az kesi ile kalp ameliyatı olan hastalar bu 
      süreler içerisinde;  
 
 Pozisyon değişikliği esnasında ellerinin üzerine yük 

bindirmemelidir. Elleri ile herhangi bir yerden destek 
almamalıdır. Bunlar için yakınlarından yardım istemelidir. 

 
 Sağ ve sol yana yatmamalıdır. Yatak başı yüksek tutularak 

sırt üstü yatmalıdır. 
 
 Oturduğu yerden kalkarken öne doğru hafif eğilmeli ve 

bacaklarının üzerinde doğrulmalıdır. 

Minimal invazif yöntemle göğüs 
kemiğinde az kesi ile   yapılan 
kalp ameliyatlarında hastaların 
dikkat etmesi gereken süre; 
ortalama  1 aydır. 
 

Açık kalp ameliyatı 
olan hastaların dikkat 
etmesi gereken süre;  
ortalama  2 aydır. 
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Ev işleri/ diğer işlerde göğüs kemiğini korumak için 
dikkat edilecekler:  

 
 Hasta, göğüs kemiği bölgesine darbe almamalıdır.  
 
 Omuz seviyesinden yukarıda bir nesneye ulaşması 

gerektiğinde ailesinden yardım almalıdır. 
 
 
 5 kg ve üzeri yük kaldırmamalı ve itme-çekme gibi hareketler 

yapmamalıdır. 
 
 Mobilyaların yerini değiştirmek, 

 Elektrikli süpürge ile temizlik yapmak, 

 Cam silmek,  

 Yer silmek, 

 Kucakta çocuk taşımak,  

 Bahçede veya tarlada çalışmak, çim biçmek,  

 Motorlu araç kullanmak gibi işler yapmamalıdır. 

 

 Hastalar kendilerini iyi hissettikleri zamanlarda hafif işler 
yaparak vakit geçirebilirler. 

 Evde bedensel güç gerektirmeyen küçük tamir işleri,      

 Hanımların örgü, dantel gibi el işleri yapması,       

 Gazete okuma, bulmaca çözme,  

 Çiçek sulama,  

 Hafif toz alma,  

 Yemek masası düzenleme, 

 Basit yemek yapma (çorba, yumurta..) gibi işleri yapabilir. 

 Kendi yemeğini yemek, elbiselerini giymek, saç taramak, diş 
fırçalamak, traş olmak gibi kişisel ihtiyaçlarını yapabilir. 
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Minimal invazif (az kesi) yöntem ile sağ veya sol meme 
altında, sağ koltuk altında, sağ köprücük kemiğinin altında 
az kesi/ robot ile kalp ameliyatı olan hastalarda; 

 
 
 
 
 
 
 Göğüs kemiği kesilmediği için, hastaların göğüs koruma 

hareketlerine dikkat etmeleri gerekmez. 
 Ağrılarının az olduğu pozisyonu tercih ederek istedikleri gibi 

davranabilirler. 

 Ancak bu hastalarda ameliyat bölgesine darbe almamaya ve 
ağır yük kaldırmamaya dikkat etmelidir. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Minimal invazif (az kesi)  kalp cerrahisi, 5-10cm boyutlarında 

küçük kesilerle özel cerrahi  aletler kullanılarak gerçekleştirilir. 

Ancak minimal invazif ve robotik yöntem ile yapılan 

ameliyatlar her hasta için uygun değildir. Küçük kesi, az ağrı, 

az kanama riski ve az kan ihtiyacı, düşük enfeksiyon riski,  

yoğun bakım ve hastane yatış süresinin kısa olması, iyi 

kozmetik görünüm, kısa sürede iyileşerek normal aktiviteye 

ve çalışma hayatına geri dönüş bu yöntemlerle yapılan kalp 

ameliyatlarının avantajlarıdır. 

 

Robotik kalp ameliyatları,   
göğüs bölgesinde anahtar 

deliği şeklinde ufak delikler 

açılarak yapılır. 
 

Sol  
meme altı           

Sağ                 
meme altı           

Sağ                    
koltuk 

altı           

Sağ 
köprücük 

kemiği altı                    
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 4.KULLANILACAK EKĠPMANLAR 
 

 A. Göğüs Korsesi: 

 Açık kalp ve minimal invazif yöntemle göğüs kemiğinde az 
kesi ile yapılan kalp ameliyatlarında hastalar, servise 
geldiğinde kullanmaya başlamalıdır. Korse, 
göğüs kemiğini çepeçevre sararak, vücut 
hareketleri sonucu oluşabilecek risklerin en 
aza indirgenmesini sağlar. Direkt cildin 
üzerine değil elbise üzerine takılarak 
kullanılmalıdır. Hasta korseden sıkıldığında 
çıkarmak isterse gündüz istirahatte ara sıra çıkarılabilir. 
Hareket edeceği zaman geri giyilmelidir. Gece korse 
kullanılmalıdır. Göğüs korsesi kirlendiğinde çamaşır 
makinesinde değil elde yıkanmalıdır. 

 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 

 

 

 

    

 

Minimal invazif yöntemle göğüs 
kemiğinde  az kesi ile  yapılan 
kalp ameliyatlarında kullanım 
süresi ortalama 1 aydır. 
 

Açık kalp ameliyatlarında 
kullanım süresi ortalama  
2 aydır. 
 

Minimal invazif yöntem ile, sağ veya sol meme altında,                    
sağ koltuk altında, sağ köprücük kemiğinin altında az kesi                                      
ve robot ile  kalp ameliyatı olan hastalarda; göğüs kemiği 
kesilmediği için korse önerilmemektedir. 
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B. Göğüs Yastığı:  

 Açık kalp veya minimal invazif 
yöntemle göğüs kemiğinde az kesi ile 
ameliyat olan hastalarda kollardan ve 
ellerden destek alınmasının önüne 
geçmek ve göğüs kemiğini korumak 
için ile kullanır. Hasta servise 
geldiğinde göğüs yastığı kullanmaya 
başlamalıdır. Göğüs yastığı sürekli 

hastanın yanında hazır bulunmalıdır. Öksürme ve hapşırma 
esnasında göğüs bölgesi yastık ile desteklenirse kemik 
korunmuş olur. Yürüme esnasında kullanım amacı ise; düşme 
ve çarpma esnasında göğüs kemiğini korumak içindir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Açık kalp 
ameliyatlarında 
kullanım süresi 
ortalama 2 aydır. 
 

Minimal invazif yöntem ile göğüs 
kemiği az kesilerek  yapılan kalp 
ameliyatlarında   kullanım süresi 
ortalama  1 aydır. 
 

Minimal invazif yöntem ile, sağ veya sol meme altında, sağ 
koltuk altında, sağ köprücük kemiğinin altında az  kesi ve 
robot ile kalp ameliyatı olan hastalar isterse öksürme ve 
hapşırma esnasında ağrıyı azaltmak amaçlı kullanabilir. 
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C. Triflow (Solunum Egzersiz Cihazı) 

 Ameliyat sonrası akciğer kapasitesini arttırmak ve 
akciğerlerde oluşabilecek büzüşmeyi önlemek için triflow 
(solunum egzersiz cihazı) kullanılır. 

 Açık kalp ameliyatı, minimal invazif (az kesi) yöntem ile göğüs 
kemiğinde, sağ veya sol meme altında, sağ koltuk altında, 
sağ köprücük kemiğinin altında az kesi/ robot ile kalp 
ameliyatı olan hastaların hepsinde hekimin veya 
fizyoterapistin söylediği farklı bir öneri yoksa veya tanısı 
konmuş ek bir solunum yolu hastalığı (KOAH, astım, kistik 
fibrozis,kronik bronşit v.b) varsa  2 ay boyunca kullanılmalıdır. 

 Hastalar, triflow uygulamasında sıkıntı yaşarsa mutlaka servis 
hemşiresini bilgilendirmelidir. 

 

 

     Kullanım Basamakları: 

 Hasta dik pozisyonda oturmalıdır. 

 Hava akımını kolaylaştırması için triflow dik 
pozisyonda tutulmalıdır. 

 Hasta solunum egzersiz cihazının ağızlık 
kısmını kendi ağzına yerleştirmeli ve 
dudaklarını kenarlardan hava almayacak 
şekilde kapatmalıdır. Cihazın içine sakince 
nefes vermelidir. Hava vermenin sonunda 
ağzından derin ve uzun şekilde hava çekmelidir (nefes 
almalıdır).Nefes almayla beraber cihazın içerisindeki toplar 
hareket edecektir. Nefes verip alma işlemi bitince cihaz 
ağızdan çıkartılıp 2-3 sefer normal soluk alınmalıdır ve işlem 
tekrar edilmelidir. 

 Bu işlem hastaya özgü uygulama olmakla birlikte genel olarak 
ameliyat sonrası ilk hafta 15 dakika arayla 5 tekrar, 
taburcu olduktan sonra 30 dakika arayla 10 tekrar 
yapılmalıdır. 

 Triflowun ağzı her kullanım seansı sonrası temiz su ile 
yıkanmalıdır. 
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     D. Antiembolitik (Pıhtı Önler) Çorap Kullanımı 

 Açık kalp ameliyatı, minimal invazif (az kesi) yöntem ile, 
göğüs kemiği, sağ veya sol meme altı, sağ koltuk altı, sağ 
köprücük kemiği altı az kesilerek / robotik kalp ameliyatı olan 
hastaların hepsinde beyaz renkli antiembolitik (pıhtı önler) 
çorap, her iki bacakta 1 ay kullanmalıdır.  

 Çoraplar gündüz giyilir, gece yatarken çıkarılır. Sabah uyanır 
uyanmaz yatak içinde refakatçi yardımı ile önce çoraplar 
gergin olarak ve bacak üzerinde kırıştırma yapmadan giyilir, 
sonra ayağa kalkılır. 

 Kirlenmiş ise gece yatarken çamaşır makinesine atılmadan 
elde sabun ve su ile yıkanır. 

 Gündüz vakti banyo yapılacağı zaman çoraplar ıslanmasın 
diye çıkarılır. Banyo sonrası hasta yatağına yatırılır ve 
ayaklarının altına yükseltici bir yastık konulur. 20-30 dakika 
dinlendirildikten sonra geri giydirilir. 

 Başka bir amaçla çıkarılmışsa da ayaklar yükseltici bir yastık 
ile 20-30 dakika dinlendirildikten sonra geri giydirilir. 
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 5.EGZERSĠZ VE KARDĠYAK REHABĠLĠTASYON 

 Açık kalp ameliyatı veya minimal invazif (az kesi) yöntem ile 
göğüs kemiğinde az kesi ile ameliyat olan hastalara kemik 
zarar görebileceği için ilk 2-3 ay golf, tenis, yüzme, koşma 
gibi sporlar önerilmemektedir. 

 Egzersiz esnasında aşırı yorgunluk, terleme, bas dönmesi, 
bayılma hissi, göğüs, çene ve kola yayılan ağrı, nefes darlığı 
ve çarpıntı olursa, egzersiz kesilmeli, dinlenmeyle şikâyetler 
geçmezse hekime başvurulmalıdır. 

 Kalp ameliyatı olan hastalar, kalp damar cerrahisi 
polikliniğinde hekim uygun görmüş ise fizik tedavi polikliniğe 
yönlendirilir. Fizik tedavi uzmanının da uygun gördüğü 
hastalar kardiyak rehabilitasyon programına alınır. 

     Kardiyak Rehabilitasyon Nedir? 
 Kalp sağlığı ile ilgili problem yaşayan 

insanların yaşam kalitelerinin arttırılması 
ve günlük yaşamlarına daha  kolay 
dönmelerini sağlamak için tıbbi gözetim 
altında (EKG monitorizasyonu, oksijen 
seviyesi ölçümü, nabız ve tansiyon takibi 
vb.) uygulanan bir programdır. Risk 
durumuna göre fizik tedavi uzmanı tarafından o kişiye özel 
egzersiz programı belirlenir. Hastalar genellikle 1-2 ay kadar 
bu programa devam ederler. Kardiyak rehabilitasyon 
programı SGK ve özel sağlık sigortaları tarafından 
karşılanmakta olduğundan hastalara mali bir yük 
getirmemektedir. 

     Yararları Nelerdir? 

 Kalp ve damar fonksiyonlarını ve kapasitesini maksimuma 
çıkartır. Damar tıkanıklıklarını önler. Günlük yaşam 
aktivitelerini gerçekleştirme kabiliyetini geliştirir. Kalp hastalığı 
nedeniyle azalan egzersiz kapasitesini arttırır. Kan basıncı 
düzenlenir. Vücut ağırlığı ve yağ depolarını azaltır. Kötü 
kolesterolü azaltıp, iyi kolesterolü arttırır. Kan şekerinin 
normal düzeylerde olmasını sağlar. Psikososyal iyilik halini 
arttırır. Ameliyat ve stent sonrası işe dönüş süresini kısaltır. 
Kalp krizi veya ameliyatları sonrası ölüm riskini azaltır 
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     6.YÜRÜYÜġ 
 
 Yürüyüş kalp kasında dolaşımı arttırmada, hastanın ruhsal 

durumunu iyileştirmede ve ameliyat sonrası istenmeyen 
durumların önlenmesinde çok etkilidir.   

 Kalp ameliyatı olan hasta özellikle gündüzleri çoğu vaktini 
yatak içinde geçirmemelidir.  

 Genel duruma göre, koridordaki yürüyüş mesafelerini gittikçe 
arttırılmalıdır. Yürüyüş yapan hastaların daha çabuk iyileştiği 
gerçeği unutulmamalıdır. 

 
 Göğüs Tüpleri Ġle YürüyüĢ: 

Hasta yürüyüşe kalkmadan önce 
yatağında 5 dakika oturtulur. Eğer 
hastanın hem sağ tarafında, hem sol 
tarafında göğüs tüpü varsa kalkacağı 
tarafın zıt tarafındaki göğüs tüpü 
herhangi bir yerinden kıvrılarak 
kalkacağı tarafa geçirilir, geçirildikten 

sonra kavanoz yere bırakılır ve kıvrımı açılır. Hastanın tek 
tarafında göğüs tüpü varsa göğüs tüpünün olduğu taraftan 
kalkması gerekmektedir. Hasta yatak kenarında 5 dakika 
ayaklarını sarkıtarak bekledikten sonra aşağıya değil de karşı 
tarafa bakarak ve refakatçilerden destek alarak yürüyüşe 
başlamalıdır. Baş dönmesi varsa ve kendini iyi hissetmiyorsa 
yürümemelidir ve yürüyüş için daha sonraki bir saatte 
kalkmalıdır. 

 
 Ev Ġçinde YürüyüĢ: İlk bir-iki hafta, saatte bir yürüyüş 

yaparak, istirahat etmesi tavsiye edilir. 

 
 Ev DıĢında YürüyüĢ: Hasta, kendini ev dışında 

yürümeye hazır hissettiğinde dışarı çıkabilir. Hastaya özgü 
olmakla; İlk gün 15 dakika, daha sonra her gün 5 dakika 
arttırarak yürüyüş yapmalıdır. Hasta yürüyüşlerde düz yolu 
tercih etmeli ve yürüyüş esnasında sıkmayan elbiseler ve 
kaymaz tabanlı ayakkabılar giymelidir. Hava çok sıcak ya da 
çok soğuk olduğu zaman ev içerisinde yürüyüş yapmalıdır. 
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     7.MERDĠVEN KULLANMA 

 

 Açık kalp ameliyatı, minimal invazif (az kesi) yöntem ile göğüs 
kemiğinde, sağ veya sol meme altında, sağ koltuk altında, 
sağ köprücük kemiğinin altında az kesi ve robot ile kalp 
ameliyatı olan hastaların hepsi merdiven kullanabilir.  

 Hastalar 2-3 basamakta bir durup, dinlenmelidir. Kendini iyi 
hissederse merdiven çıkmaya devam etmelidir. 

 Açık kalp ameliyatı veya minimal invazif (az kesi) yöntem ile 
göğüs kemiğinde az kesi ile ameliyat olan hastalar, merdiven 
korkuluğundan tutunabilir ancak kollardan kuvvet almamalıdır. 

 

     8.ARABA KULLANMA VE SEYAHAT 

 Açık kalp ameliyatlarından sonra ilk 2 ay, minimal invazif   
yöntem ile göğüs kemiğinde  az kesi ile yapılan kalp 
ameliyatlarında ise 1 ay ameliyat bölgesinde gerginlik ve 
travma yapacağı için hastaların araba, bisiklet veya 
motosiklet kullanmaları risklidir. Ayrıca araba kullanma ani 
hareketler gerektirebileceği göğüs kemiğine zarar verebilir.  

 Yolculuk esnasında 2 saatte bir arabadan inip 5-10 dakikada 
bir yürüyüş yapılmalıdır.  

 Uzun yolculuklarda uçak tercih edilmelidir. 

 Minimal invazif (az kesi) yöntemi ile sağ veya sol meme 
altında, sağ koltuk altında, sağ köprücük kemiğinin altında az 
kesi ve robot ile kalp ameliyatı olan hastalar göğüs kemiği 
kesilmediği için ortalama 2-4 hafta sonra araba kullanabilirler. 
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     9.ĠġE DÖNÜġ 
 

 Kalp ameliyatları sonrası her hastanın iyileşme süreci 
hastaya özel olduğu için işe dönüş süreleri de hastaya özel 
olur. İstirahat raporu düzenlenirken hastanın yaptığı iş 
(bedensel güce dayalı veya masa başı iş) dikkate alınır. 

 Açık kalp ameliyatı olan hastaların göğüs kemiği iyileşme 
süreci ortalama 2 ay, minimal invazif yöntem ile göğüs 
kemiğinde az kesi ile ameliyat olan hastaların göğüs kemiği 
iyileşme süreci ortalama 1 ay olacağı için istirahat raporu bu 
sürelere göre düzenlenir. 

 Minimal invazif (az kesi) yöntemi ile sağ veya sol meme 
altında, sağ koltuk altında, sağ köprücük kemiğinin altında az 
kesi ve robot ile kalp ameliyatı olan hastalara ortalama                    
2-4 hafta istirahat raporu düzenlenir. 

 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, kalp ameliyatı sonrasındaki sosyal hakları için, sosyal 
çalışmacıdan daha ayrıntılı bilgi alabilir. 

 

     10.CĠNSEL YAġAM 

 Ameliyattan sonra ilk 4 hafta süreyle cinsel ilişkinin kısıtlı 
olmasına özen gösterilmelidir. 

 Hastanın iki kat merdiveni sorunsuz çıkabilmesi cinsel ilişki 
yapabilmesi için bir ölçüttür.  

 Cinsel ilişki sırasında göğüs kemiğini germeyecek, nefesi 
zorlamayacak ve yorucu olmayacak pozisyonlar tercih 
edilmelidir. Hasta cinsel ilişki öncesi dinlenmiş olmalıdır. 

 Cinsel ilişkiden 1-3 saat önce alkol alınmamalı ve yemek 
yenilmemelidir. 

 Yatak odası çok soğuk veya çok sıcak olmamalıdır. 
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     11.DĠNĠ VECĠBELER 

 Açık kalp ameliyatı olan hastaların göğüs kemiği iyileşme 
süreci 2 ay, minimal invazif (az kesi) yöntem ile göğüs 
kemiğinde az kesi ile ameliyat olan hastaların göğüs kemiği 
iyileşme süreci 1 ay olacağı için namazlar oturur pozisyonda 
kılınabilir. Abdest alınırken göğüs kemiği zorlanmamalı, 
yardım alınmalıdır. 

 Minimal invazif (az kesi) yöntemi ile sağ veya sol meme 
altında, sağ koltuk altında, sağ köprücük kemiğinin altında az 
kesi ve robot ile kalp ameliyatı olan hastalar göğüs kemiği 
kesilmediği için ağrı durumuna göre pozisyon ayarlayabilir. 

 Oruç için genel sağlık durumuna göre hekim ile görüşülür. 

 

 

     12.SĠGARA VE ALKOL KULLANIMI 

 

 Kalp ameliyatından sonra sigara kullanılması kesinlikle kabul 
edilemeyecek bir durumdur. Bypass ameliyatında kullanılan 
damarlar da sigaradan etkilenerek zaman içinde daralır veya 
tıkanabilirler. Bu nedenle hastalarımız sigara içmediği gibi, 
sigara içilen kapalı ortamlardan da uzak olmalıdırlar.  
Araştırmalar koroner bypass ameliyatından sonra sigara 
kullanmayanların kullananlara göre daha uzun ve daha rahat 
yaşadığını göstermektedir. Alkol kullanımı, kalp kasında 
hasar ve kalpte ritim bozuklukları yapabileceği için 
önerilmemektedir.  

 Sigara içen hastalarımız, sigara bırakma polikliniklerine 
baĢvurarak veya Alo 171 Sigara Bırakma DanıĢma Hattını 
arayarak yardım alabilirler    
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      13.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. Hastaların öncelikle bu diyetlerini uygulamaları 
gerekir. 

     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 ögeleri 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, mercimek nohut ve kuru 

fasulye gibi kuru baklagiller ve tahıllar tercih edilebilir. Haftada 
3 veya 4 den fazla yumurta yenmemelidir. Yumurta sarısı 
kolesterolden zengindir. Yumurta beyazı protein içerdiğinden 
daha çok tüketilebilir. 

 
 

 

 

Toplam 
Kolesterol 

LDL 
(Kötü 

Kolesterol) 

HDL 
(Ġyi 

Kolesterol) 

Triglıserid 

Normal 200 
mg/dl‟den 

düşük 

130 
mg/dl‟den 

düşük 

40 
mg/dl‟den 

yüksek 

150 
mg/dl‟den 

düşük 

Sınırda 
Yüksek 

200-240 
mg/dl 

130-159 
mg/dl 

 150-199 mg/dl 

Yüksek 240 
mg/dl‟den 

yüksek 

160 
mg/dl 

ve üzeri 

60 
mg/dl‟den 

yüksek 

200-499 mg/dl 
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 Tuz Kullanımı 
 Dünya Sağlık Örgütü kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi 

destek için günlük tuz alımının kişi başına 5 gramdan (1 çay 
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.) 

 

     Kilo Takibi 
 Kalp cerrahisi sonrası hızlı kilo alımı önerilmemektedir.                                                  

 Hasta her sabah aynı tartı ile tuvalete çıktıktan sonra ve 

kahvaltıdan önce eşdeğer ağırlıktaki elbiselerle tartılmalı ve 

kilo not edilmelidir.  

 Günde 1 kg‟ dan fazla ya da haftada 3 kg‟ dan fazla kilo 

alımında  hastanın hekime başvurması  gerekmektedir.                                         

 Hastalar taburcu olurken çoğu kez ameliyat öncesi kilolarında 

olurlar. Kilosu normal olan hastalar, bu kilolarını korumalıdır. 

 Fazladan her kilo, kalbin yükünün artması demektir. Fazla 

kilolu hastalar ise bir diyetisyenden destek almalıdır.   

Bilinçsiz bir rejimle hızla kilo vermek hem kalbi yorar hem de 

de verilen kilolar kısa sürede geri alınır. 

 

 

 

 

  Beden Kitle Ġndeksi(Bki) Nasıl Hesaplanır? 

Beden Kitle Ġndeksi = Vücut ağırlığı (kg) / Boy(m) x boy (m) 

Örnek: Vücut ağırlığı 60 kg, boyu 1.67 m olan bir kişinin; 

Beden Kitle Indeksi = 60 /1.67 x1.67 = 21‟dir. 

BKİ değerine göre sağlık sorunları riskini şu şekilde 

değerlendirilir. 

BKİ Sağlık Sorunları Riski 

18.5-24.9 (normal) Çok düşük risk 

25.0-29.9 ( hafif şişman) Düşük risk 

30.0-34.9 (şişman) Orta risk 
  35.0-40.0 (ağır şişman) Yüksek risk 
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14.BOġALTIM  

Ameliyattan sonra alınan sıvı miktarı 
ve çıkarılan idrar miktarının dengesi 
dolaşım için önemlidir. Bu sebeple 
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.  

 
Kabızlık: Kalp ameliyatı sırasında kesilen göğüs kemiğinin 

sorunsuz kaynayabilmesi için kabız olmamak ve tuvalet sırasında 
fazla ıkınmamak gereklidir. Uzun süre hareketsiz kalınmamalıdır. 
Alınan sıvıların ılık olmasına dikkat edilmelidir. Sabahları aç 
karına ılık su içilmelidir. Hastanın sıvı kısıtlaması yok ise, günlük 
en az 2-3 litre sıvı tüketilmelidir. Çok soğuk ve buzlu içecekler, 
koyu çay ve kahve sınırlanmalıdır. Her gün belli bir saatte hasta 
ihtiyaç duymasa da tuvalete gitmeyi alışkanlık haline getirmelidir. 
Kabızlık geçmiyorsa hekimin verdiği ilaç kullanılmalıdır. 

 
Böbrek Yetmezliği: Hasta idrar azlığı ve koyu renkli idrar 

tespit ettiğinde öncelikle idrarı açık renkli oluncaya kadar su 
içmelidir. İdrarda düzelme olmazsa hasta, sağlık kuruluşuna 
başvurmalıdır. 
 

Ödem: Hasta uzun süre hareketsiz kaldığında bacaklarda bir 

miktar şişlik olabilir. Bunu önlemek için otururken ya da uzanırken 
bacakların altı yastıkla desteklenmeli, saatte bir ayağa kalkılmalı 
ve yürüyüş yapılmalıdır. Dolaşım bozulacağı için bacak bacak 
üstüne atılmamalıdır. Eğer bacaklardaki şişlik buna rağmen 
azalmazsa el ve yüzde ödem fark edilmişse hasta sağlık 
kuruluşuna başvurmalıdır. 
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15. ĠLAÇ KULLANIMI  

 Kalp ameliyatı sonrası ritm düzenleyici, kan sulandırıcı gibi 
ilaçlar genellikle devamlı kullanılacak ilaçlardandır. Hasta 
kendini iyi hissettiğinde ilacı kendiliğinden kesmemelidir. 

 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. 

 İlaç raporları poliklinik kontrollerinde hazırlanmaktadır. 

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

 

    16.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 aç 
olarak kalp damar cerrahi polikliniğine gelmelidir.  
 

 İkinci kontrolde genellikle ortalama 1 ay sonra kardiyoloji 
polikliniğine gelinir. Daha sonraki kontrollerde ise hekim 
istemine göre kardiyoloji polikliniğine randevu alınarak gelinir.  
Her şey normal olsa bile 6 ayda - yılda bir kontrol gerekir. 

 
 Ameliyat kesi yerindeki iz için tedavi olmak isteyen hastalar,  

plastik ve rekonstrüktif cerrahi polikliniğine başvurabilir. 
 
 İhtiyaç duyulur ise psikolog, sosyal çalışmacı ve diyetisyen 

poliklinik katında hizmet vermektedir. 
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17. OLABĠLECEK BAZI SORUNLAR 
 

Kalp cerrahisi sonrası gelişebilecek sorunlar genel 
olmayıp hastaya özeldir. Bu sorunlar hastaya 
kılavuz olmakla beraber hasta kendini iyi 

hissetmediği her sorunda sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 
 

GÖĞÜS AĞRISI: Göğüs bölgesine bıçak gibi 
giren bir ağrı, sanki göğsün ortası sıkılıyor                     
ya da üzerine baskı uygulanıyor gibi hissedilen 
bir ağrı kalp krizi belirtisidir. Omuza ve sol kola 
yayılabilir. Derin bir iç sıkıntısıyla soğuk terleme 
belirir. Bu ağrı 3-4 dakika sürebilir, ara ara 
geçip tekrar geri gelebilir. Hasta, sağlık 
kuruluşuna başvurmalıdır. 

PLEVRAL EFÜZYON: Akciğerlerimizin çevresinde iki kat zar 

bulunmaktadır. Bu iki zar arasında kalan bölgenin ismi plevradır. 
Normal şartlar altında bu bölgede rahatça nefes almamızı 
sağlayan az miktarda sıvı bulunur. Plevral efüzyon, buradaki sıvı 
miktarının beklenmedik şekilde artmasıdır. Hızlı önlem alındığı 
sürece tedavisi kolay olan bir sorundur. Belirtileri; plevral 
efüzyonların %15 „i belirti vermez. Hastada nefes darlığı, kuru 
veya ıslak öksürük ve derin nefes esnasında ağrı olursa sağlık 
kuruluşuna başvurmalıdır. Tedavisi; ilaç tedavisi düzenlenir veya 
göğüs tüpleri ile boşaltma sağlanır. Effüzyon az ise, hasta takibe 
alınır. 

PERĠKARDĠYAL EFÜZYON: Kalbi çevreleyen dış zarda sıvı 

birikmesidir. Belirtileri; özellikle uzanırken olan nefes darlığı, kuru 
öksürük, solunum ve öksürük ile kötüleşen göğüs kemiği ağrısı, 
kalp hızında artma, tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi veya 
bayılma olursa hasta sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Tedavisi; 
ilaç düzenlenir, göğüs tüpleri ile boşaltma sağlanır veya hasta 
tekrar ameliyata alınır. 
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KALP HIZINDA (NABIZ) ARTMA VEYA AZALMA: Nabız, 

kalbin 1 dakika içinde kaç kere kasıldığını yani kalbin hızını 
yansıtır. Kalp atımları normalden daha hızlıysa, rahatsızlık verici 
bir şekilde hissediliyorsa, çarpıntı hissi oluşur. Bazen, çarpıntıya 
bağlı fenalık hissi ve baygınlık olabilir. Hasta kendinde çarpıntı 
hissettiğinde şekilde görüldüğü gibi el bileğinde, başparmak 
hizasında 1 dakika boyunca nabız saymalıdır ve kayıt etmelidir. 

Yetişkin bir kişide 1 dakikadaki nabız sayısı 

60–100 arasındadır.                                                                                           

 
 

TANSĠYON DÜġMESĠ VEYA YÜKSELMESĠ: Tansiyon kanın 

damarların duvarlarına uyguladığı basınçtır. Tansiyon yüksekliği 
ve düşüklüğü belirtileri kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. 
Hastanın tansiyonunu ölçülmeli ve bir deftere kayıt edilmelidir. Bu 
defterini kontrollere gelirken getirmelidir. 
Hasta sabah ölçümlerinde ilaç alıyorsa önce tansiyonunu ölçmeli 
sonra ilaç almalıdır. 
 
 Yetişkin bir kişide normal tansiyon değerleri 

120/80 mmHg olmalıdır. 

 

 140/90 mmHg üstünde ise yüksek tansiyon kabul edilir. 

Diyabet veya böbrek hastalığı var ise 130/80 mmHg altında 
olmalıdır. En tipik belirtisi; ense kökündeki baş ağrısıdır. 

 

 80/50 mmHg altında ise düşük tansiyon kabul edilir. 

Belirtileri: baş dönmesi, sersemlik, bayılma, bulanık görme, 
mide bulantı, soğuk terleme, hızlı nefes alıp verme ve 
yorgunluktur. 
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STERNUM DEHĠSENSĠ:  

 

 

 

Açık kalp /minimal invazif yöntemle göğüs kemiğinde az kesi ile 

yapılan ameliyat olan hastalarda iyileşme sürecinde pozisyon 

değişikliği esnasında ellerine yük bindirdiğinde, sağ veya sol 

yana yattıklarında, göğüs bölgesine darbe olduğunda veya 

enfeksiyon durumunda göğüs kemiği dikişlerinde açılma 

olmasıdır. Bu durumda hastaya tekrar ameliyat gerekebilir.  

Hasta hareket, derin nefes alma veya öksürük esnasında 
göğüs kemiğinde oynama ve tıkırtı sesi hissettiğinde sağlık 
kuruluşuna başvurmalıdır. 
 
ENFEKSĠYON: Kalp cerrahisi sonrası bağışıklık sistemi bir 

miktar baskılandığı için vücudun herhangi bir yerinde enfeksiyon 
gelişebilir. Ateş, ameliyat kesi yerinde kızarıklık, şişlik, sertlik, 
akıntı, sızıntı, kötü koku olması, öksürük, balgam, solunum 
güçlüğü, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, ağrı, şiddetli 
bulantı, kusma, ishal ve cilt döküntüsü vb. olduğunda hasta, 
sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 
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ĠLAÇ YAN ETKĠLERĠ: İlaçların birçok yan etkileri olabilir. En 

yaygın olarak bulantı, kusma, ishal, cilt döküntüsü, uyku hali, 
çarpıntı vb. görülür. Özellikle coumadin tablet kullanan hastalarda 
öksürükle taze kırmızı kan gelmesi, ağız, kulak ve burun 
kanaması, kahve telvesi şeklinde kusma, katran kıvamında büyük 
tuvalete çıkma, idrarda kan görülmesi, vücutta morluklar olması 
durumunda sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 
 
NÖROLOJĠK SORUNLAR: Aşırı bitkinlik, aşırı yorgunluk, şuur 

bulanıklığı, bayılma hissi, baş dönmesi, bacak ve kollarda ani his 
ve hareket kaybı vb. olduğunda sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 
 

UYKUSUZLUK: Uyku gereksinimi bireysel farklılıklar gösterse 

de genel kabul gören süre 6-9 saat arasında değişmektedir. Kalp 
cerrahisi sonrası uyku problemleri; uykuya dalmakta zorluk, uyku 
bölünmeleri, uyandıktan sonra bir daha uykuya dalamamak sıkça 
örülen durumlardır. Bazen panikle uyanmak olabilir, bütün bunlar 
zamanla azalmakta ve geçmektedir. Hastanın gündüz değil gece 
uyutulması, uyku öncesi ağrı kesici ilacını alması, kafeinli 
içecekler kullanmaması ve yatmadan önce ılık bir banyo yapması 
önerilmektedir. 
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Notlar……… 
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