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OPERASYONDAN ÖNCE 

 Çocuğunuz genel anesteziye girmeden en az 6 saat önce (tercihen gece yarısından itibaren) her türlü katı ve sıvı gıda 

alınımını kesmiş olması gerekmektedir. Çocuğunuzun anestezi altındaki güvenliği için bu hususa özellikle dikkat etmelisiniz. 

Bu süre içince çocuğunuzun bir şey yediğinden veya içtiğinden şüphe duyuyorsanız mutlaka hekiminizi uyarınız. 

 Saat .......:........’deAğız Diş Çene Cerrahisi Hastanesi Ameliyathane katına (2. Kat) geliniz ve görevli personelin sizi 

çağırmasını bekleyiniz. Genel anestezi altında çocukların tedavi süresinin kesin olmaması nedeniyle tedaviniz size verilen 

saatten 1-2 saat daha geç başlayabilir. Lütfen sükûnetle çağırılmayı bekleyiniz. 

 Size verilen saate riayet etmediğiniz takdirde ameliyata alınmayacağınızı bilerek geliniz. Gelemeyecek olan hastaların 444 

71 38’den dahili hat 29250’yi arayarak mutlaka mazeretlerini bildirmeleri gerekmektedir. Mazeretsiz gecikmeniz veya 

gelmemeniz durumunda genel anestezi hasta sırasına yeninden girmek zorunda kalırsınız. Tedavi için sıra bekleyen 

hastalarımızın haklarının koruması için size bu konuda öncelik tanımamız mümkün değildir. 

 Yatış işlemleri için Çocuk Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin sonuçlarını, yanınızda bulundurunuz.Evraklarınızda eksiklik 

olması halinde çocuğunuzun genel anesteziye alınması mümkün değildir. 

 Hastanemizde tedavisi yapılan çocuklar sağlık durumlarının izlenmesi ve gerekli ilaçlarının verilmesi için tedavinin yapıldığı 

günün gecesi refakatçi eşliğinde yatırılmaktadır. Bu nedenle hastaneye gelirken mutlaka bir gece yatacakmış gibi hazır 

gelmeniz size kolaylık sağlayacaktır. 

 Çocuklarınıza ameliyattan önce premedikasyon denilen ön anestezi işlemi uygulanacaktır. Bu işlem, sakin ve uyumlu 

çocuklarda damar yolu takılarak, huzursuz, ağlayan veya çok korkan çocuklarda ise ağız yada burun yolundan ilaç verilerek 

yapılmaktadır. Bu işlem çocuklarınızın yararına olup, korkularını gidermek için yapılır. Tedirgin olmayınız ve görevli 

personele yardımcı olunuz. 

 Servis doktoru tedaviye (ameliyata) alınma sırasını, hastanın özürlü olması, yatan hasta olması veya hastanın bulaşıcı 

hastalının bulunması gibi nedenlerle değiştirilebilir.Bahsi geçen hasta grubunun öncelik sırasının olduğunu bilip, size 

haksızlık yapıldığını düşünmeyiniz. 

 Operasyon öncesinde size söylenilen tedavi planı sadece bir ön bilgilendirme olup operasyon sırasında bu tedavi 

planında değişiklikler olabilir. Hekiminizin çocuğunuz için en doğru ve uzun ömürlü tedaviyi seçtiğinden emin olabilirsiniz. 

İstemediğiniz bir tedavi yöntemi var ise (örneğin çocuğuma çekim yapılmasını istemiyorum gibi.) muayenenizi yapan 

hekime bu durumu söyleyebilirsiniz. Bilgilendirildiğinize dair imzanız alındıktan sonra istemediğiniz tedaviler 

yapılmayacaktır.  

OPERASYON SIRASINDA 

 Genel anestezi başladıktan sonra steril ortamın korunması ve çalışanların dikkatlerinin dağılmaması için hiçbir surette hasta 

yakınının operasyon alanına girmesine izin verilmez ve içerisi ile iletişim kurulması mümkün olamamaktadır.  Çalışanların 

işlerini rahat ve dikkatli bir şekilde yapabilmesi için lütfen sükûnet ile tedavi sonunu bekleyiniz.  

 Hastanıza yapılan işleminin süresi çocuklarınıza yapılacak tedavilerin zorluk durumuna göre değişebilir. Bu nedenle 

ameliyatın süresi konusunda kesin bir süre söylenmesini beklemeyiniz. Tedaviyi yürüten hekimin çocuğunuza en uygun 

tedaviyi en kısa sürede yapma gayreti içinde olduğundan emin olabilirsiniz. 
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OPERASYONDAN SONRA 

 Genel anestezi çıkışında çocuğunuz tam olarak anestezinin etkisinin geçtiğinden emin olunana kadar gözlem altında 

tutulacaktır. Bu süre içinde sorumlu hemşireler çocuğunuzun beslenmesini ve alması gereken ilaçları doktorun tavsiyeleri 

doğrultusunda düzenleyeceklerdir. 

 Genel anestezi öncesinde ve sonrasında hastayla beraber kalması için bir refakatçi bulunması gereklidir. Hastanızın 

yanında kalacak kişinin anne olmasını tavsiye ederiz. İki kişi refakatçı kalmak isterse, oda sayısının uygun olduğu koşullarda, 

özel oda işlemi yapılarak buna izin verilebilir. Bunun dışında iki refakatçinin kalması mümkün değildir, bu konuda personele 

ısrarcı davranmayınız.  

 Ziyaret saatleri dışında servise kesinlikle ziyaretçi alınmamaktadır. Ziyaret saatleri öğlen 13:00 - 14:00, akşam 18:00  - 

19:00 arasında olup, akşam 20:00’ye kadar refakatçi değişimi yapılabilir. 

 Genel anesteziden sonra 2 – 6 saat arasında aç kalacak olan çocuklarınıza hastanede bulunduğunuz süre içinde servis 

hemşiresine sormadan hiçbir şey yedirip içirmeyiniz. Uygun süre sonunda sorumlu hemşireler çocuğunuza özel bir diyet 

vermeye başlayacaklardır.  

 Tuvalet ihtiyacı olan çocukları ilk 3 saat hemşireye sormadan kesinlikle ayağa kaldırmayınız ve tuvalete götürmeye 

çalışmayınız. Bu konuda personelden yardım isteyiniz. 

 Ameliyathaneden çıktıktan sonra çocuğunuzda ses kalınlaşması, nefes alıp verirken hırıltı, baş dönmesi, ateş, mide 

bulantısı, kısa süreli kusma ve (diş çekimi yapıldıysa) ağız kenarından sızıntı şeklinde kanama gibi geçici sorunlar 

görülebilir. Bunlar dışında bir sorunla karşılaşırsanız mutlaka nöbetçi hekime haber veriniz. 

 Operasyon sonrasında diş çekimi yapıldıysa, çocuğun yüzünün çekim yapılan bölgesinde hissizlik (uyuşukluk) olabilir ve 

çocuğunuz bilinçsiz bir şekilde bu uyuşuk kısımları (dudak yanak gibi ) ısırabilir. Isırmaması için engel olun ve sürekli uyarınız. 

Bazen çocuklar bu hissizlik durumu ağrıyla karıştırabilirler ve rahatsız olabilirler. Gerçekten ağrısı olduğuna kanaat getirilirse 

de ağrı kesici verilerek müdahale edilebilir. 

 Diş çekimlerinden sonra az veya çok ağız içi kanamasının olması sizi endişelendirmesin. Kanama olan bölgeye kısa bir süre 

tampon yapılması ile kanama kolaylıkla kontrol altına alınabilir. 

 Çocuğunuzu tükürttükçe çekim yapılan yerde pıhtı oluşamayacağı ve kanama devam edeceği için ağız içi kanla dolmadığı 

müddetçe çocuğunuzdan bu kanları yutması istenecektir. 

 Çocuğunuz ertesi sabah; durumu uygun ise sabah 07:00 - 07:30 saatleri arasında taburcu edilecektir. Yeni hastaların 

yatışları için hazırlık yapılacağından taburcu işlemlerinizde bu saatler arasında geç kalmadan yaptırınız. 

Genel anestezi sonrasında çocuğunuzun dişlerine ait her türlü problemi çözülmüştür. Ancak ilerleyen dönemde çocuğunuzun ağız 

temizliği iyileştirilmeden, beslenme alışkanlıkları değiştirilmeden ve en az üçer aylık periyotlarla ağız ve diş sağlığı kontrolleri 

yapılmadan çocuğunuzun ağız sağlığının korunması mümkün değildir. Ve unutmayınız ki; çocuğunuzun şu anki ağız ve diş sağlığı 

ile ilgili problemlerini çözmek maharet değildir! Önemli olan bundan sonra yeni diş çürüğü veya ağız sağlığı problemi ortaya 

çıkmasının engellemesidir! Genel anestezi altında diş tedavisi yapılırken daha sonra sorun çıkartabilecek diş tedavilerinden 

kaçınılmaktadır ve yapılan tedavilerinin sağlamlıklarına azami dikkat gösterilmektedir. Ancak yine de, tedaviden sonra herhangi bir 

problem fark edildiğinizde Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na başvurabilirsiniz. 


