Unutmayın: Çocuğunuzun ameliyatı
veya işleminden önce bu listeyi
kontrol edin!
Ameliyat veya işlemden önce çocuğunuzu
nasıl hazırlamalısınız:
 Doktorun çocuğunuzun
aldığı ilacı onaylaması
için tüm ilaç şişelerini ve
çocuğunuz ile ilgili diğer
önemli bilgileri yanınızda
getirin.








Ameliyat/işlem gününde
çocuğunuza gözlük takın.
Çocuğunuzun kontakt
lens takmasına izin
vermeyin.
Çocuğunuzun taburcu
olacağı gün için ulaşım
durumunuzu ayarlayın.
Toplu taşıma araçlarını
kullanmamanız önerilir.
Çocuğunuzun
vücudundaki tüm
makyaj ve tırnak
boyalarını temizleyin.
Pirsing de dahil olmak
üzere çocuğunuzun
üzerindeki tüm takıları
çıkarın.

Ameliyat veya işlem gününde:
Ameliyat/işlem gününde çocuğun kardeşlerinin
hastaneye getirilmemesini öneriyoruz.
Çocuk 18 yaşın altında ise velisi veya yasal
vasisi tarafından ameliyat/işlem izin kağıtları
imzalanmalıdır.
12 yaşın üzerindeki bayan hastalardan idrar
örneği alınmaktadır. Adet döneminde olan 12
yaşın altındaki bayan hastaların da idrar örneği
vermeleri gerekecektir. İdrar örneği gebelik testi için
kullanılmaktadır.

Bize Ulaşın
 Ameliyat Öncesi Kliniği, Boston Kampüsü
617-355-3765
İşlemden 1,5 saat önce geliniz
Main 3
 Günü Birlik Cerrahi, Boston Kampüsü
617-355-7921
İşlemden 1,5 saat önce geliniz
Main 3
 Ameliyat Merkezi, Waltham Kampüsü
781-216-1285
İşlemden 1,5 saat önce geliniz

Ameliyat veya
İşlemden önce Yeme
ve İçme Talimatları

NPO Talimatları

 Ameliyat Merkezi, Lexington Kampüsü
781-216-3000
İşlemden 1 saat önce geliniz
Gastroenteroloji İşlem Birimi (GPU),
Boston Kampüsü
617-355-6172


 Girişimsel Radyoloji, Boston Kampüsü
7:30-16:30: 617-355-6579
İşlemden 1,5 saat önce geliniz
Radyoloji (Manyetik Rezonans Görüntüleme,
Bilgisayarlı Tomografi ve Nükleer Tıp)
8:00-18:00: 617-919-7226




Kardiyak Ameliyat Öncesi Kliniği, Boston
Kampüsü

8:30-16:00: 617-355-6095
16:30-19:30: 617-355-0030
19:30’dan sonra: 617-355-6363 no’lu telefonu
arayınız ve Kardiyak Birimi Görevlisinden sıra
numarası alınız


Kardiyak Manyetik Rezonans
Görüntüleme, Boston Kampüsü

8:00-16:00: 617-355-6024
16:00-19:30: 617-355-0032
19:30’dan sonra: 617-355-6363 no’lu telefonu
arayınız ve Kardiyak Birimi Görevlisinden sıra
numarası alınız

617-355-6000
617-730-0152 (TTY)
www.childrenshospital.org

Yeme ve İçme Talimatları
Ameliyat veya işlemden önce belirli bir süre
yemek ve içmek yasaktır. Çocuğunuzu
hazırlamak için bu bröşürdeki talimatları
dikkatli bir şekilde izleyin.

Çocuğumun ameliyat veya işlemden
önce yeme ve içmesi neden yasaktır?
Bu yasak, çocuğunuzun ameliyat
veya işlem boyunca güvende
olmasını sağlamak içindir. Sıvılar,
katı yiyecekler ve anne sütü gibi
yiyecek ve içecekler midede
toplanır. Çocuğunuz uykuya
daldığında gıda ve sıvılar mideden yükselip
akciğerlere girebilir. Bu da zatürreye neden
olabilir.
Farklı gıdalar mideden farklı hızlarla geçtiği
için, ameliyat veya işlemden önce bu
broşürdeki yeme ve içme talimatlarına
uyulması önemlidir.

Doktorun verdiği süre sonunda
çocuğum yemek yer veya sıvı alırsa
ne olur?
Belirtilen süre sonunda çocuğunuz yemek
yer veya sıvı alırsa, ameliyat veya işlemin
ertelenmesi veya iptal edilmesi gerekebilir.

 Çocuğunuz 12 aylıktan
küçük ise:
´ Ameliyattan/işlemden
önceki gece, Gece yarısında
yiyecek ve sütü kesin
´ Ameliyat/işlem saatinden 6
saat önce tüm bebek mamalarını kesin
´ Ameliyat/işlem saatinden 4 saat önce
anne sütünü kesin
´ Ameliyat/işlem saatinden 2 saat önce
berrak sıvıları kesin
Pirinç eklenmiş bebek maması da dahil olmak
üzere, Simply Thick veya Thick-It gibi gıdalara
konulan tüm kıvam artırıcılar katı yiyecek
sınıfına girmektedir ve ameliyattan/işlemden
önceki gece, Gece yarısında kesilmelidir.

 Çocuğunuz 12 aylıktan
büyük ise:
´ Ameliyattan/işlemden
önceki gece, Gece
yarısında yiyecek, süt,
sakız, şekerleme, nane
ve mamayı kesin

Besleme Tüpü Kullanan
Çocuklar için Talimatlar
 Çocuğunuz 12 aylıktan küçük ise:
´ Ameliyat/işlem saatinden 6 saat önce
mama ile beslemeyi kesin
´ Ameliyat/işlem saatinden 2 saat önce
berrak sıvıları kesin

 Çocuğunuz 12 aylıktan büyük ise:
´ Ameliyattan/işlemden
önceki gece, Gece
yarısında püre, yiyecek
ve mamayı kesin
´ Ameliyat/işlem saatinden 2 saat önce
berrak sıvıları kesin

Waltham’da ikamet eden hastalar için:
Çocuğunuzun ameliyat/işlem günü ve saatini
öğrenmek için lütfen bu broşürün arkasında
iletişim bilgileri bulunan kliniğinizi arayın.

´ Ameliyat/işlem saatinden 4 saat önce
anne sütünü kesin

Diğer tüm hastalar için: Kliniğiniz sizi arayıp
çocuğunuzun ameliyat/işlem günü ve saatini
bildirecektir.

Çocuğunuz işlem veya testten iki saat
öncesine kadar berrak sıvı tüketebilir. Berrak
sıvılar şunlardır:

´ Ameliyat/işlem saatinden 2 saat önce
berrak sıvıları kesin

Notlar

•
•
•
•

Pirinç eklenmiş bebek maması da dahil olmak
üzere, Simply Thick veya Thick-It gibi gıdalara
konulan tüm kıvam artırıcılar katı yiyecek
sınıfına girmektedir ve ameliyattan/işlemden
önceki gece, Gece yarısında kesilmelidir.

Berrak sıvı örnekleri nelerdir?

Sade içme suyu (KARBONATSIZ)
Şekerli su
Elma suyu (elma şırası DEĞİL)
Berrak Pedialyte

Not veya sorularınızı buraya yazabilirsiniz.

