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Kalp cerrahisinde 
anesteziniz 
Bu broşür, yetişkin kalp cerrahisi için anestezi ve ameliyat 
öncesinde, sırasında ve sonrasında neler beklemeniz gerektiği 
hakkında bilgi verir. 
 
Ön değerlendirme kliniğindeki ekip, anestezi uzmanınız ve 
cerrahınız özel tedaviniz, faydalar ve riskler hakkında size bilgi 
verecektir. 
 
Bu ameliyat diğer ameliyat türlerinden daha karmaşık olduğu 
için edinilecek çok fazla bilgi vardır. Bu broşürü hastaneniz 
tarafından sunulacak diğer bilgilerle beraber okumalısınız. 
 
Kalp ameliyatı için nasıl hazırlanmalıyım? 
Araştırmalar daha formda olan hastaların ameliyattan sonra daha hızlı iyileştiğini 
göstermiştir. Acil tedavi olmanız gerekmiyorsa mevcut tıbbi rahatsızlıklarınızı iyileştirmeyi 
düşünmeli ve ameliyatınızdan önce mümkün olduğunca formda olmaya çalışmalısınız. 
Aşağıda sağlığınızı iyileştirmek için uygulayabileceğiniz adımlar yer almaktadır. Ayrıca 
Fitter Better Sooner yazılımımızda ameliyata hazırlanmak için faydalı bilgiler mevcuttur 
(www.rcoa.ac.uk/fitter-better-sooner). 
 
Sigara İçmek 
Sigara içen kişilerin ameliyattan sonra komplikasyon yaşama ihtimalinin daha fazla 
olduğunu biliyoruz. İyi haber ise ameliyattan kısa bir süre önce bile sigarayı bırakmak bile 
yara iyileşmesini hızlandırır, akciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar ve hastanede 
kalacağınız süreyi kısaltır. Aile hekiminiz veya yerel Sigara Bıraktırma Hizmeti 
(www.nhs.uk/quit smoking) sigarayı azaltmak veya tamamen bırakmak için size 
yardımcı olabilirler. Lütfen sizin için en uygun seçenekler hakkında bu mercilerden bilgi 
alın. 
 
  

http://www.rcoa.ac.uk/fitter-better-sooner
https://www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/find-your-local-stop-smoking-service/
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Sigara içmek ve ameliyat hakkında ek bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: ASH brifingi: Sigara 
içmek ve ameliyat (www.ash.org.uk). 
 
Alkol 
Alkolün vücut üzerinde pek çok etkisi vardır. Karaciğerin iyileşme için gerekli bloklar inşa 
etme becerisini azaltır. Ameliyattan sonra vücudun iyileşme kabiliyetini artırmak için 
önerilen günlük sınırları aşmadan veya daha az miktarda alkol tüketin. NHS Daha İyi 
Sağlık web sitesinde (www.nhs.uk/better-health/drink-less) alkolü nasıl azaltmak ve 
bunun faydaları hakkında faydalı bilgiler mevcuttur. 
 
Beslenme 
Ameliyattan sonra vücudunuzun iyileşmesini en iyi şekilde sağlamak için sağlıklı 
beslenmeye çalışın. 
 
Fazla kiloluysanız, kilo vermek kalbinizdeki ve akciğerlerinizde stresi azaltmaya yardımcı 
olur. Ayrıca tansiyonunuzu düşürebilir, diyabet kontrolünüzü artırabilir, ameliyattan sonra 
kan pıhtısı riskini azaltabilir ve daha kolay egzersiz yapmanızı sağlayabilir. 
 
Size uygun kaynakları ve yardımları öğrenmek için aile hekiminizle görüşün.  
Anestezi ve kilonuz hakkında daha fazla bilgi web sitemizde mevcuttur 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish). 
 
Egzersiz 
Egzersiz, kalbinizi ve akciğerlerinizi ameliyat süresince yeterince çalışmasını sağlayabilir. 
Lütfen yapabileceğiniz güvenli egzersizler hakkında cerrahınızla veya aile hekiminizle 
görüşün. 
 
Bununla beraber ek fiziksel aktivite yapmanız tavsiye edilmediyse de ameliyatınız güvenli 
bir şekilde gerçekleştirilebilir. 
 
Mevcut tıbbi rahatsızlıklar  
Diyabet, yüksek tansiyon, astım veya diğer akciğer rahatsızlıkları gibi mevcut tıbbi 
rahatsızlıklarınız varsa ameliyattan uzun bir süre önce doktorunuzla birlikte ilaçlarınızın 
güncel olup olmadığını ve doğru dozu alıp almadığınızı kontrol edin. Bu, ameliyatınızın 
yapılmasındaki gecikmeleri önleyebilir ve ameliyatınızın iyi gitmesi ve iyileşmeniz için en 
iyi ihtimali sunar. 
 
Kansızsanız ameliyattan önce kan sayımınızı iyileştirmek için gereken tedavi hakkında 
aile hekiminizle görüşmelisiniz. Bu, iyileşme sırasında size daha çok enerji verir ve kan 
nakline ihtiyaç duymanızı önleyebilir.  
 
Diyabet hastasıysanız kandaki şeker düzeyinin iyi bir şekilde kontrol edilmesi önemlidir. 
Bu, yara iyileşmesini hızlandırır ve enfeksiyon geçirme ihtimalinizi azaltır. Ameliyattan 
önce kan şekerinizin mümkün olan en iyi şekilde kontrol edilmesini sağlamaya çalışmak 
için aile hekiminizle ve diyabet ekibiyle çalışın.  
 
  

https://ash.org.uk/information-and-resources/briefings/briefing-smoking-and-surgery
http://www.nhs.uk/better-health/drink-less
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish
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Dişler ve protezler 
Sallanan veya üst kısmı sallanan dişiniz varsa ameliyattan önce lütfen diş hekiminize 
başvurun ve gerekli tedaviyi olun. Anestezi sırasında solunum tüpü yerleştirilirken sallanan 
dişlerin az da olsa zarar görme riski vardır. Ameliyattan önce dişlerinizi ve diş etlerinizin iyi 
durumda olması ve enfeksiyon kapmamaları önemlidir. Diş ve diş eti sağlığındaki 
sorunlar, kan dolaşımına bakteri girmesine ve kalpte endokardit adı verilen ciddi bir 
enfeksiyona neden olabilir. 
 
Ameliyattan önce nasıl muayene edileceğim? 
Pek çok hastanenin ameliyat öncesi değerlendirme klinikleri (kabul öncesi klinik) vardır. 
Bu klinik, sizi kalp ameliyatına hazırlar ve gerekli kan, kalp, akciğer ve böbrek testlerini 
düzenler. Birden fazla randevuya gitmeniz gerekebilir. 
 
Bir anestezi uzmanı ve ameliyat öncesi hemşiresi, genel sağlık durumunuzla ve aktivite 
düzeyinizle ilgili bilgi sahibi olmak isteyebilir. Aldığınız ilaçlar, alerjileriniz, kalp 
problemleriniz ve geçmişte almış olabileceğiniz anestetik ilaçlar hakkında sorular 
soracaklardır. Normalde aldığınız tüm ilaçların bir listesini yanınızda getirmeniz iyi bir 
fikirdir (Bu listenin bir kopyasını eczacınızdan veya doktorunuzdan alabilirsiniz).  
 
Ayrıca dişlerinizi, kronlarınızı veya protezlerinizi ve ağzınızı açarken veya boynunuzu 
hareket ettirirken herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığınızı da soracaklardır.  
 
Bir hemşire veya anestezi uzmanı, ameliyattan önce yemeyi ve içmeyi ne zaman 
bırakmanız gerektiğini size tam olarak bildirecektir. Genellikle ameliyattan altı saat 
öncesine kadar yiyebilir ve iki saat öncesine ya da bazı durumlarda daha kısa bir süreye 
kadar su içebilirsiniz.  
 
Bir anestezi uzmanı veya hemşire, ameliyat gününde hangi ilaçları almanız gerektiği 
konusunda size talimatlar verecektir. Bu ilaçlar gerekirse ameliyat zamanına kadar bir 
yudum su ile alınabilir. 
 
Ameliyat öncesi değerlendirme kliniğinde tüm sorularınızı sorma ve ameliyat ile anestetik 
ilaç ile ilgili endişelerinizi bildirme şansına sahip olacaksınız. Tedavileriyle ilgili karar 
vermede aktif rol oynayan hastalar, ameliyat sonrasında daha az pişmanlık duymakta 
ve daha iyi sonuçlar almaktadır. Ortak karar verme ve sağlık çalışanlarıyla 
görüşmelerinize yardımcı olacak faydalı araçlar hakkında daha fazla bilgiyi Perioperatif 
Bakım Merkezi web sitesinde (www.cpoc.org.uk/shared-decision-making) bulabilirsiniz. 
 
Ameliyattan hemen önce neler olur? 
Sizinle ilgilenecek olan anestezi uzmanı, ameliyatınızdan önce sizi hastanede ziyaret 
edecektir. Bazı hastanelerde anestezi uzmanınız rahatlamanıza yardımcı olmak için 
anesteziden önce size yatıştırıcı bir ilaç önerebilir. 
 
Ameliyattan önce bir ameliyathane önlüğü giymeniz istenecektir. Hemşireniz kimliğinizi 
ve varsa alerjilerinizi belirtmek için size bilezikler takacaktır. Bazı ameliyatlarda, 
bacaklarınızda kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olmak için kompresyon çorabı 
giyersiniz. 
 

https://cpoc.org.uk/shared-decision-making
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Ameliyathaneye geldiğinizde anestezi asistanı sizi karşılayacak ve tüm bilgilerinizi kontrol 
edecektir. Daha sonra sizi birkaç makineye (monitörlere) bağlayacaklardır. Bunlar 
arasında bir EKG (nabzınızı izlemek için), bir tansiyon makinesi ve kanınızdaki oksijen 
seviyelerini ölçmek için parmağınızdaki veya kulağınızdaki bir klips bulunur. Anestezi 
sırasında ne kadar derin uykuda olduğunuzu ve beyninizdeki oksijen seviyesini ölçmek 
için alnınıza bazı etiketler yerleştirilebilir. 
 
Toplardamarlarınıza ve bir atardamarınıza iki veya üç kanül (plastik tüpler veya 
“serumlar”) takılacaktır. Lokal anestezi cildinizi uyuşturur ve normal bir kan testi kadar 
acıtır. Bu sırada sizi rahatlatmak için sedasyon ve nefes almak için ekstra oksijen 
önerilebilir. 
 
Ameliyat sırasında neler olur? 
Anestetik ilaçlar kolunuzdaki kanüllerin birinden yavaşça enjekte edilir. Anestezi 
tamamen uygulandıktan sonra anestezi uzmanı ağzınızdan bir solunum tüpü 
yerleştirecektir. Ardından ventilatör adı verilen bir makine, sizi anestezi altında tutmak 
için anestezi gazını ve oksijeni akciğerlerinize üfleyecektir.  
 
Ayrıca anestezi yapıldıktan sonra böbreklerinizin ne kadar idrar ürettiğini göstermek için 
mesanenize yumuşak bir tüp (sonda) bağlanacaktır. Anestezi uygulandıktan sonra 
ameliyat sırasında kalbinizin resimlerini görmek için ağzınızdan mideye doğru uzanan bir 
ultrason tüpü (transözofageal ekokardiyogram veya TOE) yerleştirilecektir. Bu, siz 
uyanmadan önce çıkarılacaktır.  
 
Anestezi uygulandıktan sonra (siz anestezi etkisi altında uyurken) boynunuza başka bir 
büyük kanül yerleştirilir. Bu, bazı ilaçları vermek için kullanılır ve kalbinizin ne kadar iyi 
pompaladığını öğrenmeye yardımcı olur. Genellikle siz uykuya daldıktan sonra yapılır. 
Anestezi uzmanınız, bunun size anestezi vermeden önce yerleştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorsa (cildi uyuşturmak için lokal anestezi kullanarak) bunu size bildirecektir.  
 
Birçok kalp ameliyatında kalbiniz atarken ameliyatı gerçekleştirmek mümkün değildir. 
Ameliyatınızda bu durum geçerliyse ekibiniz sizi kardiyopulmoner bypass makinesi (kalp-
akciğer makinesi) adı verilen özel bir pompaya bağlayacaktır. Bu makine, kalbin işini 
üstlenir ve vücudunuzdaki kanı pompalar. Ayrıca kanınıza oksijen verir. Bu, ekibin 
ameliyatın bir kısmı için kalbinizin atmasını güvenli bir şekilde durdurabileceği anlamına 
gelir. Birçok kalp ameliyatı üç ile beş saat arasında sürer. Anestezi uzmanınız ve bypass 
makinesine bakan teknisyen, bu süre zarfında sizi yakından izleyecektir. 
 
Kalp ameliyatı sırasında biraz kan kaybetmek normaldir. Ekibiniz, kaybedilen kanı 
yenilemek için kanüllerden sıvılar enjekte edecektir. Mümkün olduğunda özel bir makine 
(hücre koruyucu) kullanarak kendi kanınızı toplayacak ve size geri aktaracaklardır. 
Bununla birlikte, ameliyatınız sırasında veya sonrasında kan nakline ihtiyacınız olabilir. 
Nakilde kullanılacak kan dikkatlice kontrol edilir ve modern kan nakli işlemleri son 
derece güvenlidir. Size güvenli şekilde iyileşmeniz için gerekenden daha fazla kan 
vermeyeceklerdir. Ayrıca taze dondurulmuş plazma veya trombositler gibi diğer kan 
bileşenlerine de ihtiyacınız olabilir. Anestezi uzmanınız tüm bunları sizinle görüşecektir ve 
sizden ayrı bir onam formu imzalamanızı isteyebilir. 
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Ameliyattan sonra neler olur? 
Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine (YBÜ) veya ara yoğun bakım ünitesine (AYBÜ) 
götürüleceksiniz. Bunun nedeni daha yüksek düzeyde hemşirelik hizmetine ve tıbbi 
bakıma, ayrıca normal bir koğuşta sağlanamayan daha özel ekipmanlara ihtiyacınız 
olmasıdır. 
 
Yoğun bakım ünitesi ekibi nabzını, tansiyonunuzu, nefes almanızı ve böbrek işlevlerinizi 
dikkatle takip edecektir. Hemşireniz sıvıları ve ilaçları ihtiyacınıza göre ayarlayacaktır.  
Sizi anesteziden tamamen çıkarmak için doğru zamana kadar sedasyon altında 
kalmanızı sağlayacak ve sizi ventilatöre bağlı tutacaklardır. 
 
Ardından yoğun bakım ekibi solunum tüpünüzü çıkaracak, ağzınızın ve burnunuzun 
üzerindeki bir maske aracılığıyla size oksijen verecektir. Bu genellikle ameliyatınızın 
bitiminden dört ile altı saat sonra gerçekleşir. Karmaşık durumlarda veya solunum 
problemleriniz varsa bu işlem bundan daha geç (günler sonra bile) olabilir. Cerrahınız ve 
anestezi uzmanınız, bunun gerekli olabileceğini düşünüyorsa ameliyattan önce sizinle 
görüşecektir. 
 
Uyandığınızda hâlâ tüm serumlara ve monitörlere bağlı olacaksınız. Ayrıca 
göğsünüzdeki sıvıları boşaltan bir veya iki tüpünüz olacaktır. Anestezi uzmanınızın 
gerekirse nabzınızı kontrol etmek için kullanabileceği, kalbinize bağlı bazı ince teller 
(pacing telleri) olabilir. Bunlar genellikle sadece birkaç gün boyunca takılı kalır. Ayrıca 
idrar yapmanıza yardımcı olmak için mesanenizde hâlâ sonda olabilir. 
 
Ameliyatınız sırasında ve sonrasında, anestezi uzmanınız sizi rahat ettirmek için serum 
yoluyla güçlü ağrı kesici ilaçlar verecektir. Göğüs drenleriniz çıkarıldıktan sonra güçlü 
ağrı kesicilere ihtiyaç duyma olasılığınız daha düşük olacaktır ve bunun yerine oral 
yoldan (ağızdan) tabletler alabileceksiniz. 
 
Hemşireniz ağrı seviyenizi düzenli olarak kontrol edecektir. Yeterince ağrı kesici almanız 
önemlidir, böylece derin nefes alabilir ve iyi öksürebilirsiniz. Akciğerlerinizin iyi çalışmasını 
sağlamak ve göğüs enfeksiyonu geçirmenizi önlemek için mukus öksürmek önemlidir. Bir 
fizyoterapist size nefes egzersizlerini açıklayacak ve nasıl düzgün öksüreceğinizi 
gösterecektir. 
 
Yoğun bakım veya ara yoğun bakım ünitesindeyken ziyaretçileriniz olabilir. Hemşireniz, 
size ve aile üyelerine ziyaret saatleri ve izin verilen ziyaretçi sayısı hakkında bilgi verebilir. 
Size durumu ağır hastaların olduğu bir bölümde bakılabileceğinden küçük çocukların 
ziyaret etmesi uygun olmayabilir. 
 
Artık yoğun bakımda takip ve tedaviye ihtiyacınız olmadığında servise geçeceksiniz. Bu, 
genellikle ameliyattan iki veya üç gün sonra olacaktır. 
 
Cerrahınıza iyileşmenizin ne kadar süreceğini ve ne zaman eve dönebileceğinizi tahmin 
ettiğini sorabilirsiniz. 
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Kalp cerrahisinden kaynaklanan komplikasyon riskleri nelerdir? 
Ameliyatınız sırasında veya sonrasında komplikasyon riski, geçirdiğiniz kalp ameliyatının 
türüne, kalbinizin ne kadar iyi çalıştığına ve ameliyattan önceki genel sağlık durumunuza 
bağlıdır. 
 
Kalp cerrahisi için anestezi sırasında 
▪ Damar yolları açma, serum takma ve izleme ile ilgili riskler vardır. Bunlar arasında 

kanama, enfeksiyon ve vücudunuzun yakın oldukları diğer bölgelerine verilen hasar 
yer alır. Bu riskler yaygındır. 100 vakanın 1’inde görülür.  

▪ TOE için takılan ultrason tüpünün özefagusa (yemek borusu) zarar verme riski nadirdir. 
10.000 vakada 1’den az görülür. 

▪ Genel anesteziden kaynaklanan tüm standart riskler ve yan etkiler kalp ameliyatları 
için de geçerlidir: 
● Hasta hissetmek ve ameliyat sonrasında boğaz ağrısı yaşamak yaygındır. 
● Nadir görülen riskler arasında dişlere, sinirlere ve gözlere verilen hasarlar yer alır. 
● Kalp cerrahisi sırasında farkındalık nadirdir. Büyük kapsamlı bir araştırma, kalp 

cerrahisi sırasında kendi kendine bildirilen farkındalık vakası riskinin 8.600’de 1 
olduğunu göstermiştir. 

● Anestetik ilaçlara karşı oluşan alerjik reaksiyonlar nadirdir.  
 
Anestezi ilacı veya anestezi prosedürü ile ilişkili risklerle ilgili broşürler College web 
sitesinde de mevcuttur: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish. 
 
Kalp ameliyatından sonra iyileşme sürecinizde 
Kalp cerrahisinden sonra iyileşme, diğer ameliyatlara göre daha karmaşık olabilir. Size 
özgü duruma bağlı olarak bazı ekstra tedavilere ihtiyacınız olabilir. Bunlardan bazıları şu 
şekildedir:  
 
▪ Akciğerlerinizin normalden daha uzun süre ventilasyon yardımına ihtiyacı olabilir ve 

bu süre boyunca genellikle sedasyon altında tutulursunuz. Bu çok yaygındır. 10 
vakanın yaklaşık 1’inde görülür.  

▪ Ventilatörde birkaç günden fazla kalmanız gerekiyorsa ağzınızdaki solunum tüpünün 
“trakeostomi” olarak değiştirilmesi gerekecektir. Bu, boynunuzun önünden doğrudan 
solunum yolunuza giden bir tüptür. Bu yaygındır. 100 vakanın 1’inde görülür. 
Trakeostomi tüpü artık gerekli olmadığında kolayca çıkarılabilir. 

▪ Ameliyattan sonra bazı iç kanamaların oluşması normaldir. Doktorlarınız ve 
hemşireleriniz bunu dikkatle izleyecektir. Kanama fazlaysa anestezi uzmanı ve cerrah, 
kanamayı durdurmak amacıyla yapılacak bir ameliyat için sizi tekrar ameliyathaneye 
götürme kararı alabilir. Bu, ameliyat tamamlandıktan sonra birkaç saat anestezi 
altında tutulmanızın nedenlerinden biridir. 

▪ Kalp cerrahisi geçiren her on kişiden üçünün iyileşme sürecinde kalp ritminde bazı 
anormallikler olacaktır. Geçici kalp pili telleri, gerektiğinde kalbinizin normal atmasına 
yardımcı olmak için ameliyatınız sırasında genellikle cerrahınız tarafından yerleştirilir. Az 
sayıda hasta, ameliyattan sonra kalıcı bir kalp piline ihtiyaç duyar. 

▪ Kalp cerrahisi ardından inme riski vardır. Ameliyatın türüne bağlı olarak bu risk, her 100 
vakada 3 ile 5 arasındadır. İnme hareket etme, konuşma ve yutma şeklinizi etkileyen 
geçici veya uzun süreli sorunlara neden olabilir. Bazen ölümcül olabilir. 

▪ Böbrekleriniz düzgün çalışmak için bazen ekstra yardıma ihtiyaç duyar. Böbrekleriniz 
iyileşirken kanınızı atık maddelerden temizlemek için bir diyaliz makinesi kullanılabilir. 

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish


 
 

7 

Bu yaygındır. 50 vakanın yaklaşık 1’inde görülür. Buna ihtiyacınız olursa anestezi 
uzmanınızın damarlarınızdan birine başka bir büyük kanül yerleştirmesi gerekecektir. 

▪ Kalbiniz iyileşirken kanı iyi pompalamak için yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu yaygındır. 
100 vakadan yaklaşık 1’inde görülür. Çoğu durumda anestezi uzmanınız bunun için 
size ilaç verir, ancak bazen yapay pompalar kalp tekrar kendi kendine çalışana 
kadar kullanılır. 

▪ Ameliyat sırasında bypass makinesine bağlıysanız kalp içinde enfeksiyon riski vardır. Bu 
risk nadirdir. 5.000 vakanın 1’inden az görülür. 

 
Cerrahi ekibiniz ihtiyaç duyacağınızı düşünüyorsa bu işlemlerin risklerini ameliyatınızdan 
önce sizinle paylaşacaktır. Bu ekstra tedavilerden herhangi birine ihtiyacınız olursa sizin 
için risk, genellikle tedaviyi yaptırmamaktan kaynaklanan komplikasyonları tedavi 
etmekten çok daha az olacaktır.  
Kalp cerrahisi ve olası komplikasyonlar hakkında detaylı bilgiye Society for 
Cardiothoracic Surgery (SCTS) ve British Heart Foundation (BHF) web sitelerinden 
ulaşabilirsiniz:  
 
▪ Hastalar (www.scts.org/patients) 
▪ Kalp ve dolaşım hastalıkları için tedaviler: ( 

www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments ) 
 
İnsanlar kelimeleri ve sayıları farklı yorumlayabilirler. Bu ölçek yardımcı olması için 
sağlanmıştır. 
 
 
 
 

Çok yaygın Yaygın Yaygın değil Nadir Çok nadir 

10’da 1 
Sokaktaki 

bir kişi 

100’de 1 
Sokaktaki 

bir kişi 

1.000’de 1 
Sokaktaki 

bir kişi 

10.000’de 1 
Kasabadaki 

bir kişi 

100.000’de 1 
Şehirdeki bir 

kişi 
 

Nereden daha fazla bilgi edinebilirim? 
Çoğu hastane, kalp cerrahisi hakkında kendi bilgi broşürlerini hazırlar ve bunların 
birçoğu da anestezi hakkında bilgi içerir. 
 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish adresindeki College web 
sitesinde daha fazla bilgi broşürü bulabilirsiniz. Broşürler, hastanenizdeki anestezi 
departmanından veya ön değerlendirme kliniğinden de temin edilebilir. 
 
  

http://scts.org/patients
http://www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments
http://www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish
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Bu broşürde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması için çok çalışıyoruz fakat bunu 
garanti etmiyoruz. Bu genel bilgilerin sorabileceğiniz tüm soruları ve sizin için önemli 
olabilecek her sorunu kapsamasını beklemiyoruz. Bu broşürü kılavuz olarak 
kullanabilirsiniz ancak anestezi hakkındaki tercihlerinizi ve endişelerinizi tıbbi ekibinizle 
görüşmelisiniz. Bu broşür tek başına tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Ticaret ya da 
kar amacıyla kullanılamaz. Sorumluluk reddinin tamamı için buraya tıklayın 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish). 
Çevirilerin tamamı Translators Without Borders çevirmenleri tarafından sağlanmaktadır. 
Çevirileri olabildiğince hatasız hale getirmek amacıyla çevirilerin kalitesi kontrol 
edilmektedir, fakat bazı bilgilerin hatalı olma ve yanlış yorumlanma riski vardır. 
 
 

Bize görüşlerinizi bildirin 
Görüşleriniz sayesinde bu broşürü geliştirmeyi çok isteriz. 
 
Herhangi bir yorumunuz varsa lütfen e-posta ile şu adrese gönderin: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 
 
Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, Londra WC1R 4SG 
020 7092 1500 
 

www.rcoa.ac.uk 
 
İkinci Baskı, Nisan 2022 
Bu broşür, yayın tarihinden itibaren üç yıl içinde incelenecektir. 
 
 
© 2022 Royal College of Anaesthetists 
Bu broşür, hasta bilgi materyalleri üretmek amacıyla kopyalanabilir. Lütfen bu orijinal kaynağı belirtin. Bu broşürün bir 
kısmını başka bir yayında kullanmak isterseniz, uygun atıfta bulunmalı ve logolar, markalar ve resimler kaldırılmalıdır. 
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin. 
 
 

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish
mailto:patientinformation@rcoa.ac.uk
http://www.rcoa.ac.uk/

