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OMURGA ANATOMİSİ 

Omurga, omuriliği ve sinirleri koruyarak vücudumuzun hareketini ve dik tutulmasını sağlar. Omurga, omur 

adı verilen ve diskler ile birbirinden ayrılan, 24 kemikten meydana gelir. Diskler, omurganın esnek olmasını 

sağlar. Omurganın 3 bölgesi vardır: 7 servikal (boyun) omur, 12 torasik (sırt) omur ve 5 lomber (bel) omur. 

Ayrıca lomber omurgadan daha aşağıda birbiriyle birleşmiş olan 5 tane omur, sakrum kemiğini oluşturur. 

Omurga, vücudumuzu dik tutmayı sağlamanın yanında omuriliği içinde barındırır ve korur. Omurilikten ayrılan 

spinal sinirler, omurlar arasında bulunan boşluklardan dışarı çıkarlar.  

Omurgaya yandan bakıldığında, omurgada bazı doğal eğrilikler bulunur. Boyun ve bel bölgelerinde lordoz 

(öne doğru çukurluk) bulunurken, sırt bölgesinde kifoz (yuvarlak sırt) bulunur. 

 

Omurga önden, yandan ve arkadan görünüşü 

 

SKOLYOZ(OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR? 

Normal ve sağlıklı omurgada, omurlara arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya boyun, sırt ve bel 

bölgelerinde düz bir hat şeklinde görüntü mevcuttur. Skolyoz, omurganın önden veya arkadan bakıldığında 

yana 10 derecenin üzerindeki eğilmesidir. Skolyozda omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı 

zamanda kendi eksenleri etrafında döner. Bu nedenle üç boyutlu bir şekil bozukluğu (deformite) olarak 

tanımlanır. Skolyoz omurganın en sık sırt ile bel bölgelerinde görülür ve bu bölgelerden birini veya her ikisini 

içerebilir. En sık eğrilik şekli, göğsün sağ tarafında oluşan eğriliktir.  
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SKOLYOZUN SEBEPLERİ NELERDİR?  

Skolyoz, altta yatan birçok farklı hastalık nedeniyle meydana gelebilir. Doğuştan omurga kemiklerinin 

oluşumundaki bozukluklar, göğüs kafesi kemiklerinde olan bozukluklar, sinir ve kas hastalıkları, omurga 

tümörleri, travma, omurga enfeksiyonları, metabolik hastalıklar, omurga kemiklerine yakın bölgelerde 

geçirilmiş ameliyatlar gibi birçok faktör skolyoza sebep olabilir. En çok görülen şekli ise nedeni bilinmeyen 

(idiopatik) skolyozdur. Yapılan çalışmalar skolyozun genetik bir hastalık olduğunu göstermektedir ve halen 

skolyoza neden olan genleri ayırt etmek için çalışmalara devam edilmektedir. Halk arasında yaygın olarak 

bilinen “ağır çanta taşımak” skolyoza sebep olan bir etken değildir. 

SKOLYOZ NE SIKLIKLA GÖRÜLÜR? 

Skolyozun görülme sıklığı %0.2 - 6 arasında değişmektedir En sık görülen skolyoz tipi idiopatik (nedeni 

bilinmeyen) skolyoz olup, adolesan (ergenlerin) yüzde 2 ile 3’ünde görülmektedir. Bu grup içerisinde 500 

hastadan birinde aktif tedavi ihtiyacı vardır. 5 bin hastadan birinde, eğrilik, cerrahi gerektirecek dereceye 

kadar ilerler. Küçük dereceli skolyozlarda kız ve erkekler eşit oranda etkilenirken, ilerleyici eğriliğin gelişme 

olasılığı erkeklere kıyasla kızlarda 8 kat daha fazladır. Nüfusun yaklaşık %10’unda küçük (10 dereceden 

daha az) eğrilikler var olup bunların işlev ya da sağlık üzerine bir etkisi yoktur. 

SKOLYOZ NASIL FARK EDİLİR? 

Ergenlik öncesinde ve ergenlik döneminde bedende hızlı değişiklikler meydana gelir. Ergenlik döneminde 

çocuklar bedenleri hakkında daha gizleyici olurlar. Bu yüzden genellikle ebeveynler çocuklarını, değişiklikleri 

kolayca anlayabilecekleri koşullarda göremeyebilirler. Skolyoz nedeniyle beden şeklinde meydana gelen 

erken değişiklikler belli belirsiz olabilir ve önemli bir eğriliğe rağmen dışarıdan görülen şekil bozukluğu küçük 

olabilir ve aile tarafından farkedilemeyebilir. Ayrıca skolyoz genellikle ağrılı bir durum olmadığından çocukta 

şikayete sebep olmayacağı için göz ardı edilebilir. 

DIŞARIDAN FARKEDİLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR? 

• Bir omuz diğerinden daha yüksektir.  

• Bir kürek kemiği (skapula) daha çıkıktır.  

• Bir kalça diğerinden daha yüksektir.  

• Bir bacak daha uzun görünebilir.  

• Belde asimetri vardır, bel çukurları eşit değildir. 

• Gövde ve göğüs kafesi bir tarafa kaymıştır.  

• Baş, kalçaların arasında ortalanmamıştır.  

• Elbiseler düzgün durmaz ve çocuk belden aşağı eğildiğinde bir taraf daha yüksek görünür.  
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SKOLYOZ TANISI NASIL KONULUR?  

Skolyoz şüphesinin olduğu durumlarda birçok hastanede çekilebilen röntgen filmi ile tanı konulabilir. Tanının 

konulması halinde skolyoz hastalarına, özel olarak belirli merkezlerde olan boy grafisi (orthoröntgenogram) 

çekilmelidir. Bu özel grafi üzerinde  eğrilik ya da eğriliklerin oluştuğu bölgeye göre skolyoz  tanımlanır ve 

eğriliğin boyutları, röntgen filmi üzerinde bir açı olarak derece 

cinsinden ölçülür. Buna “Cobb Açısı” veya “Cobb Ölçümü” adı verilir. 

Cobb açısı ölçümünde aynı grafi üzerinde doktorlar arasındaki 

ölçümlerde yaklaşık olarak 5-10 derecelere varan farklılıklar 

görülebilir. Skolyoz, omurganın bir veya daha fazla bölümünde tek, 

çift veya üçlü eğrilikler halinde sağa veya sola doğru olabilir.  

NE ZAMAN MRG (MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME) 

İNCELEME ÖNERİLİR?  

Sık görülmeyen eğrilik tipi (ör. göğsün sol tarafındaki eğrilik, omurga 

kemik oluşum bozukluklarında) veya diğer hastalık belirtilerinin varlığında ek incelemeler önerilebilir. MRG 

(manyetik rezonans görüntüleme), omurilik probleminin tanısında kullanılır. 

İLERLEME RİSKİ NEDİR?  

Skolyozun ilerleyip ilerlemeyeceğini bilmek her zaman kolay olmayabilir. Ancak ilerleme riskini arttıran pek 

çok faktör mevcuttur. Skolyozun ilerlemesi için en riskli dönem ergenlikteki hızlı boy uzaması dönemidir. 

Genelde kişinin yaşı ne kadar küçük, iskelet olgunluğu ne kadar az ve skolyoz tanısı konduğunda eğrilik ne 

kadar büyükse, ilerleme potansiyeli de o kadar büyüktür. Genelde küçük eğriliklerin çoğu küçük kalır.  

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR? 

Skolyoz, eğriliğin büyüklüğü ve şiddetine göre 

ameliyat ya da ameliyat dışı yöntemlerle tedavi 

edilebilir. Cerrahi dışı yöntemler arasında, eğriliğin 

ilerleyişini fizik tedavi ve egzersizlerle 

gözlemlemek, korse kullanmak ve alçılama ile takip 

etmek sayılabilir.   

 

SKOLYOZDA GÖZLEM (TAKİP) NASIL YAPILMALIDIR? 

Skolyozun takibinde, hastanın eğriliğinin tipine ve özelliğine 

göre her 3 ile 12 ayda bir muayene ve röntgenler için doktora 

gelmeye devam etmesi gerekmektedir. Ziyaretlerin sıklığı 

çocuğun, büyümenin hangi evresinde olduğuna göre değişir. 

Farklı günlerde çekilen röntgen ölçümleri arasında küçük 

oynamalar (beş dereceye kadar) olabileceği için, kıyaslamalı 

röntgen filmlerinin 4 ile 6 aydan daha sık çekilmemesi 

önerilir. Eğrilikler genellikle ayda 1-2 derece artar, bu nedenle dört aydan daha sık olarak yapılan röntgen 

incelemeleri gerçek ilerlemeyi güvenilir olarak belirleyemez. Tek başına gözlem, büyümenin halen devam 

ettiği kişilerde 20-25 dereceden az olan eğrilikler için, büyümenin tamamlandığı kişilerde ise 40-45 dereceden 

daha az olan eğrilikler için önerilir. Çok sık röntgen çektirmek fazla radyoaktif ışın alınmaması için önerilmez. 
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SKOLYOZDA KORSE KULLANIMI NEDİR?  

İskeletin büyümeye devam ettiği ve eğriliğin ilerleyici olduğu küçük yaş gruplarında, korseleme daha fazla 

ilerlemeyi engellemek için etkili olabilmektedir. Korseleme sıklıkla, eğriliklerin 20-25 dereceyi geçtiği ve korse 

uygulamasıyla ameliyatı engellemeye yetecek kadar büyüme zamanının kaldığı durumlarda tercih 

edilmektedir. Korselemenin amacı, ilerlemeyi durdurmaktır. Korseleme, bir eğrilikte nadiren gözle görülür bir 

düzelme sağlamaktadır.  

Korselerin çeşitli şekilleri vardır; bunların bir kısmı tüm gün, bazıları sadece geceleri takmak için 

tasarlanmıştır. Skolyoz korsesi, gövde ve kalçaları saran, eğriliğe ters yönde basınç uygulayan sert bir plastik 

korsedir. Korselemenin amacı, eğriliğe dışarıdan uygulanan basıncın omurganın daha normal gelişmesine 

izin verebilmesidir. 

 

 

SKOLYOZU ENGELLEYECEK BAŞKA TEDAVİLER VAR MI?  

Skolyozun ilerlemesini engellediği iddia edilen başka tedaviler de vardır. Bunlar arasında akupunktur, elektrik 

uyarısı, biofeedback (biyogeribildirim), fizik tedavi, mıknatıslar, beslenme ve vitamin takviyeleri, 

manipulasyon, ayakkabı ortezleri ve daha az geleneksel tedavilerin diğer türleri bulunmaktadır. Bugüne kadar 

bunlardan hiçbirinin skolyoz üzerine herhangi bir etkisinin olduğu bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. 

CERRAHİ NE ZAMAN ÖNERİLEBİLİR?  

Cerrahi kararı büyümenin evresine, eğriliğin yerleşimine ve eğrilik şekline göre değişir. 25-40 derece 

arasındaki eğrilikler için birkaç farklı senaryo vardır.  

 Eğer eğrilik kötüleşmiş ancak halen 40 dereceden azsa ve büyüme tamamlanmışsa, bu tür eğriliklerin 

erişkinlikte ilerleme riski düşüktür. Eğrilik kötüleşmiş ancak ameliyat önerilmiyorsa ve halen büyümeye 

devam ediyorsa, bu durumda yakın gözlem gerekir ve korse kullanılması düşünülebilir.  

 Eğer bir eğrilik 40 dereceye ulaşırsa, büyüme tamamlanmamış olsa bile cerrahi girişim önerilebilir.  

 İskelet olgunlaştığında sırt bölgesinde 40-45 dereceden daha az olan eğriliklerde ilerleme eğilimi 

azdır,ancak bel eğriliklerinin 35-40 derece gibi daha düşük bir eşik değeri vardır. Bel bölgesinde olan 

eğrilikler görüntü olarak daha fazla şikayet oluşmasına sebep olabilmektedir.  
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 İskelet olgunlaştığında 50 derecenin üzerinde olan eğriliklerin erişkinlik boyunca ilerleme riski vardır, 

ancak daha yavaş bir hızda (yılda yaklaşık bir ila iki derece) ilerlerler. Cerrahi önerilme olasılığı 

yüksektir.  

 İskelet olgunlaştığında, 40-50 derece arasında olan eğriliklerin bir kısmı ilerler, büyük bir kısmı ise 

ilerlemez. Tedavi önerileri çeşitlidir. Hastanın beklentisi ve şikayetlerine göre birlikte karar verilmelidir.  

 

CERRAHİNİN AMACI NEDİR? 

Cerrahinin amacı skolyozun daha fazla ilerlemesini engellemek ve omurgayı olabilecek en güvenli şekilde 

düzeltmektir. İlerlemenin durdurulması, yaşamın ilerleyen yıllarında ağır skolyozla (yetmiş ile seksen 

dereceden daha ileri olan eğrilikler) birlikte gelen ciddi sağlık sorunlarını da engelleyecektir. Büyük eğrilikler 

ile birlikte olabilecek problemlerinden bazıları nefes alma güçlüğü, kalp sorunları, kas zayıflığı ve ağrıdır. 

Kısaca cerrahi tedaviyle düzgün ve dengeli bir gövde ve omurga elde edilir. 

 

CERRAHİ İŞLEM NASIL YAPILIYOR?  

Skolyozun tipine, eğriliğin derecesine ve artma potansiyeline, hastanın yaşına bağlı olarak yapılacak cerrahi 

işlem, doktorunuz tarafından belirlenecek ve ameliyat öncesi size bu konuda bilgi verilecektir.  

Hala büyüme potansiyeli olan yaşı küçük hastalarda büyümeye engel olmayacak ve büyüme esnasında 

eğriliğin ilerlemesini engelleyecek büyüme dostu cerrahi yöntemler tercih edilmektedir. Bu yöntemlerin farklı 

çeşitleri mevcut olup bunlar arasında dışardan kumanda ile uzatma sağlayabilen manyetik çubuk denilen 

yöntem hastanemizde SGK kapsamında herhangi bir fark alınmadan uygulanmaktadır.  

Eğer büyüme tamamlandıysa skolyozu düzeltmeye yönelik cerrahi işlemler uygulanacaktır. Ameliyat 

sırasında eğrilik, güvenli bir düzeltmenin mümkün olabileceği en yüksek oranda düzeltilir. Bunu yapmak için 

implantlar (genellikle çubuklar, vidalar, teller ve/veya kancalar), eğriliğin olduğu omurga kısmındaki omurlara 

tutturulur. Düzeltme sağlandıktan sonra, implantlar üzerine kemik grefti (başka vücut bölgenizden alınan 

kemik ya da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış kemik dokuları) yerleştirilebilir. Zaman içinde bu kemik 

grefti mevcut kemikler ile birleşerek(kaynayarak) bu bölgede sağlam bir kemik yapı oluşturur.  

İmplantlar, bu sağlam kemik yapısı oluşuncaya kadar omurgayı düzeltilmiş pozisyonda tutmak için bir iç korse 

görevi görür. Bu görev omurganın bütünleşip sert bir yapı  haline gelene kadar (yaklaşık 6-12 ay) sürer. 

Kemiklerin kaynaması sonucunda omurganın bu bölgesinde büyüme potansiyeli ortadan kalkar. Her bir omur 

yılda yaklaşık 1 mm büyür ve olası boy kaybı, eğriliğin (eğriliklerin) 

düzeltilmesi ile kazanılan boy miktarı ile dengelenmesinin yanı 

sıra hatta ameliyat sonrası eğriliğin derecesine göre boy uzaması 

olabilir. Omurga kemiklerindeki bu kaynama omurganın hareketini 

durdurur. Genellikle esneklikteki bu kayıp hafif olup gövde işlevini 

çok az kısıtlar.  

Tüm bu cerrahi işlemler esnasında nöromonitorizasyon denilen 

sinirlerinizin fonksiyonunu ameliyat esnasında sürekli olarak 

kontrol eden ve felç riskini en aza indiren cihaz kullanılmaktadır.  
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UYGULANABİLECEK CERRAHİ İŞLEMLER NELERDİR? 

Omurga için cerrahi yaklaşımda iki genel yöntem 

bulunmaktadır. Bunlar sırttan (posterior) ve 

önden/yandan (anterior)uygulanan cerrahi 

işlemlerdir. En sık uygulanan yaklaşım sırttan 

(posterior) yapılan girişimlerdir. Bu işlemde, 

omurga boyunca bir kesi yapılır, vidalar ve/veya 

kancalar omurlara tutturulur; sonrasında çubuklar, 

vida veya kancalara tutturulur. Bu vidalar ve 

kancalar, çubukları sabitlemek için tutunma 

noktaları olarak işlev görürler. Omurganın 

düzeltilmiş pozisyonda kaynaması için omurga 

üzerine kemik greftleri konur. Eğrilik tiplerinin 

büyük bir kısmı bu yaklaşım ile tedavi edilebilir.  

Anterior (önden) girişimler ise, karnın yan tarafı ya da göğüsten yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Füzyon 

yapılacak (kaynatılacak) her bir omurun anterior (ön) kısmına yan taraftan girilerek her omura bir veya iki 

vida yerleştirilir. Daha sonra rodlar omurga boyunca vidalara tutturulur. Omurlar arasındaki diskler çıkarılarak 

yerlerine kemik greftleri yerleştirilir ya da bazı olgularda bazı seviyelere kafesler konur. Bunlar, omurganın 

düzeltilmiş pozisyonda kalmasına izin verir. Bu yaklaşım, omurganın göğüs bölgesindeki tekil eğrilikler için 

bir seçenek olup, ayrıca tekli lumbar eğrilikler için de oldukça uygundur.  

Bazı özel durumlarda, hem anterior (önden) hem de posterior (sırttan) yaklaşımlar daha küçük kesiler ile 

yapılabilir. Bazı eğrilik tipleri için en uygun seçenek iki yöntemin de birarada kullanıldığı (kombine) anterior 

ve posterior yaklaşım olabilmektedir. Kombine yaklaşımlar, çok genç hastalar ile daha sert eğrilikleri olanlar 

için kullanılabilmektedir. Bu teknikte hasta ilk olarak sırttan ameliyat edildikten sonra eğriliği düzeltilmeden 

belli bir süre hastanede kalarak takip edilir. İkinci bir seansta anterior (önden) girişim yapılarak eğrilikte 

düzeltme sağlanmakta ve iki aşamalı cerrahi gerçekleştirilmektedir.  

KİFOZ NEDİR? 

İnsan omurgasına yandan bakıldığında omurların her birinin, birbirleri ile belli bir açı yaparak fizyolojik bir 

takım eğriliklerin oluştuğu görülür. Sırt bölgemizde bir kifoz (kambur) varken bunu izleyen bel ve boyun 

bölgelerimizde bir çukurluk vardır.  

İnsanların sırt bölgesindeki kifoz kişiler arasında çok geniş bir 

farklılık gösterir. Bir başka deyişle sizin de etrafınızda 

gözlemlediğiniz gibi, bazı insanlar daha kambur dururken 

bazıları daha dik durmaktadırlar. Bu kamburluğun fizyolojik 

olarak kabul edilen ölçüsel bir sınırı vardır. İnsanın rahat 

ayakta durduğu pozisyonda çekilen yan radyografisinde 

yapılacak bir açı ölçümünde, bu sınır 20 derece ile 55 derece 

arasında değişmekte olup 20 derece kifozu olan bir insanın 

da, 55 derece kifozu olan bir insanın da kifozları normal 

sınırlar içinde kabul edilir. Dolayısıyla bir ailenin herhangi bir 

bireyinin diğer bir bireyden daha az ya da daha fazla kambur 

olması son derece normaldir. 
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POSTUREL (KÖTÜ DURUŞA BAĞLI) YA DA POZİSYONEL KAMBURLUK NEDİR? 

Fizyolojik ayaktaki duruşta 35 derecelik kifozu olan bir insanın kötü 

duruşa bağlı olarak kamburluğunun (kifozunun), örneğin 55 

dereceye çıkması pozisyonel bir kamburluktur. Ailelerin 

çocuklarında gördükleri kamburluk şikayetinin en sık nedeni budur.  

 

 

YAPISAL KAMBURLUK YA DA SCHUERMANN KİFOZU NEDİR? 

Yapısal kamburluk kişinin fizyolojik ayaktaki duruşunda dahi 55 derecenin üzerinde eğriliği olan ve çoğu 

zaman altta yatan bir kemik veya yumuşak doku patolojisine bağlı olarak ortaya çıkan kamburluktur. Bu 

kamburluk konjenital kifoza (doğuştan omurga anomalilerine), bazı kemik 

hastalıklarına (iskelet displazisi, nörofibromatozis vs.), omurga enfeksiyonu 

(omurga tüberkülozu vs.) veya omurga kırıklarına bağlı omurların hasar 

görmesiyle oluşabilen çeşitli sinir ve kas hastalıklarına bağlı olarak gelişebilir. 

Büyümekte olan hastalarda yapısal kamburluğun en sık nedeni Schuermann 

hastalığı diye tanımlanan ve nedeni bilinmeyen, omurgaların dikdörtgen 

şekillerini kaybedip üçgenleşmesi ile ortaya çıkan kamburluktur. Schuermann 

hastalığı tedavi edilmezse kamburluğun artması ve tehlikeli boyutlara 

ulaşması söz konusu olabilir.  

 TEDAVİ GEREKTİREN CİDDİ KAMBURLUK  İLE POSTUREL KAMBURLUK NASIL AYIRT EDİLİR?  

Ailelerin kolaylıkla yapabileceği bir test ile ikisi birbirinden ayırt 

edilebilir. Çocuğunuza dik dur dediğinizde mevcut kamburluğunu belirgin olarak 

düzeltebiliyor ise, bu büyük bir ihtimal ile postürel kamburluktur. Burada dikkat 

edilmesi gereken kamburluğun nereden düzeldiğidir. Eğer kamburluk en çıkıntılı 

yerinden düzeliyorsa sorun yoktur. Bazı durumlarda kamburluğun en çıkıntılı yeri 

hiç düzelmez iken daha üst ile alttaki omurlardan birinde belli bir miktar düzelme 

olabilir. Bazen de kamburluk belirgin bir düzeyde olmasa da hafif bir düzelme 

gösterebilir. İşte bu iki durumda doktorunuza başvurup yardım almanız gereklidir.  

POSTUREL KAMBURLUĞA NE SEBEP OLUR VE NASIL ÖNLENİR?  

 Postürel kamburluğun en önemli sebepleri kötü pozisyonda oturuş ve 

fizik kondisyon yetersizliğidir. Özellikle günümüzde çocuklar vakitlerinin 

büyük bir çoğunluğunu okul, dershane ve bilgisayar üçgeninde 

geçirmekte, hareket etmelerini sağlayan oyun veya sportif aktivitelerden 

uzak durmaktadırlar. Bu yaşam tarzı hem 

çocuklarımızın vakitlerinin büyük çoğunluğunu 

kötü oturuş pozisyonunda geçirmesine neden 

olmakta hem de spor yapamadıkları için kötü bir fizik kondisyonuna sahip 

olmalarına neden olmaktadır. Bu kötü alışkanlık postural kamburluğun en önemli 

nedenidir. Genel olarak suçlanan ancak yanlış bilinen bir diğer 

husus, çocuklarımızın kullandığı ağır okul çantalarının postural kamburluğun 

gerçek sorumlusu olmadığıdır. Ancak ağır okul çantaları omurga sağlığı için uygun 

değildir. Çocukluk döneminde bel ve sırt ağrısına ve daha ileri yaşlarda da yine bel 

ağrısı ve bel fıtığı gibi durumların gelişmesine zemin hazırlar. 
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POSTUREL KAMBURLUK NASIL DÜZELTİLEBİLİR?  

Ailelerin bu konuda yaptıkları en sık şey sürekli olarak çocuklarını "dik dur" diye uyarmalarıdır. Çocuk 

uyarıldığında çoğu zaman dik durmakta ancak akabinde tekrar kambur pozisyonuna dönmektedir. Ardından 

tekrarlayan uyarılar gelmekte ancak bu uyarılar hiçbir şekilde işe yaramadığı gibi aile ile çocuklar arasında 

ciddi gerginliğe ve inatlaşmaya neden olabilmektedir. Ailelere tavsiyemiz bu çeşit tekrarlayan uyarılardan 

vazgeçmeleridir.  

Postürel kamburluğu önlemek için en başta sebeplerini yok 

etmek gerekir. Günümüz çocuklarını okul, dershane, bilgisayar 

üçgeninden vazgeçirmemiz veya alıkoymamız tabii ki gerçekçi 

bir yaklaşım değildir. Ancak bu konu ile ilgili kontrol 

edebileceğimiz bazı şeyler vardır. Öncelikle işe oturma 

alışkanlıklarından başlamak gerekir. Çocukların çalışma 

masaları ve sandalyelerinin uygun konum, açı, yükseklikte 

olmasını sağlamak, yine monitör ve klavye yüksekliklerini 

uygun pozisyonlara ayarlamak iyi bir başlangıç olacaktır. Bu 

ayarlamalar ile çocuklarımızın omurgalarını fizyolojik sınırlarda tutabilecekleri ideal pozisyona alışmalarını 

sağlayabiliriz. Bir diğer önemli konu da çocuklarımızı spora vakit ayırmaları konusunda ikna ve motive 

etmektir. Spor, çocuğunuzun fizik kondisyonunu, omurgayı dik tutan kasların kuvvetini ve dayanıklılığını 

arttırarak postürel kamburluğun önüne geçmesini sağlayacaktır. Bunun en iyi ispatı çocuğunuz ile ilgili 

yaşadığınız kamburluk şikayetinin sportif açıdan daha aktif olduğu yaz aylarında daha az olmasıdır. Haftada 

en az 3 gün birer saatlik sportif aktivite kötü duruş sorununun çözülmesinde yardımcı olacaktır.  

SCHUERMANN KİFOZ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? 

Tedavide gözlem, korse ve cerrahi yöntem seçenekler arasındadır. Orta 

derecede Schuermann kifozu için korse tedavisi uygun olabilir. Bu tedavi için 

kullanılan birçok korse vardır. Hepsi çocuk büyürken eğriliğinin artmasını 

engellemek için tasarlanmıştır. Korseler, aktif iskelet büyümesi esnasında 

eğriliğin artmasını engellemek için karşı destek olarak görev yapar. Korseler, 

omurgayı tamamen düzeltmez, hastaların en azndan yarısından fazlasında 

kifozun artmasına engel olamaz. Korseden beklenen en iyi başarı kifozun 

tespit edildiği derecede kalıp, daha fazla ilerlemesinin ve cerrahi sınıra erişmesinin engellenmesidir.  

CERRAHİ TEDAVİ NE ZAMAN GEREKLİDİR? 

Schuermann kifozunda cerrahi tedavi için gerekli eğrilik şiddeti konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Ancak 

75 derece üzeri eğriliklerin ameliyat gerektirdiği konusunda genel bir fikir birliği vardır. Bu deformite içinde 

günümüzde sık tercih edilen yöntem skolyozda olduğu gibi posterior enstrümentasyon ve füzyondur. Çok 

şiddetli eğriliklerde buna osteotomi diye tanımladığımız omurga kemiğinden parça çıkartılarak yapılan 

düzeltmeler eklenebilir.  

SKOLYOZ VEYA KİFOZ AMELİYATI İÇİN SIRAM GELDİ!. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM? 

-Ameliyat sıranız geldiğinde öncelikli olarak ameliyat hazırlığı için hastaneye çağırılacaksınız.  

-Hazırlık işlemleri ayaktan takip edilecek olup yatış verilmeyecektir.  

-Kan tetkikleri ve anestezi hazırlıkları için size randevu verilecektir. Bunun için aç karnına belirtilen saatte 

belirtilen yerde olmanız gerekmektedir.  

-Ameliyat hazırlığı mevcut durumunuz ve ek rahatsızlıklarınıza göre değişen bir süreçten oluşmaktadır. Eğer 

kalp, böbrek veya kronik başka bir rahatsızlığınız var ise bu hazırlık süreci bazen 1 haftayı bulabilmektedir.  
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-Tüm hazırlıklar yapıldıktan ve anestezi doktoru tarafından ameliyat olabilir onayı verildikten sonra 

sekreterimiz tarafından listeye alınacak ve en kısa zamanda yatış için çağırılacaksınız.  

YATIŞ İÇİN ÇAĞIRILDIM. YANIMDA NE GETİRMEM GEREKMEKTE? 

  

Hastanede yattığınız sürece eşofman ve yahut pijama giymeniz 

gerekmektedir. Ameliyat sonrası süreçte pansuman yapılması gerektiği için 

getirdiğiniz kıyafetler kolay çıkarılabilir ve rahat olmalıdır. Pansumanda 

kirlenme gibi durumlara karşı hijyen açısından yedek kıyafet getirmenizi 

öneririz. Günlük kişisel hijyeniniz için diş macunu, diş fırçası, tıraş takımı, 

havlu gibi kişisel bakım eşyalarınızı yanınızda getiriniz.  

 

AMELİYAT GÜNÜM GELDİ. NE YAPMALIYIM? 

Ameliyat olacağınız gün öncesinde banyonuzu yapmanız, vücudunuzda yara, kızarıklık, iltihap, kanama gibi 

bir durum gördüğünüzde doktorunuza bilgi vermeniz gerekmektedir. Bayanlar için eğer adet günündeyseniz 

doktorunuza bilgi veriniz.  

Ameliyat olacağınız gün hasta yakını olarak birinci derece (anne, baba, kardeş, eş) bir veya en fazla iki kişiyi 

hastaneye çağırınız. Hastanede kaldığınız süre boyunca kendi sağlığınız için ve hastanenin fiziki şartlarını 

açısından ziyaretçi kısıtlaması vardır. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayınız.  

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK 

Doktorunuz ameliyat gününüzden 1 gün önce, silinmeyen taraf işaretleme 

kalemiyle operasyon yapılacak olan bölgeye ad / soyadınızın baş harfleri 

şeklinde işaret koyacaktır. Güvenli cerrahi açısından bu işaretleme önem arz 

ettiği için işaretin silinmesi durumunda hemşirenize/doktorunuza mutlaka bilgi 

veriniz. 

 

Ameliyat öncesi güvenliğiniz için 6 saatlik kesin açlık süresi 

gerekmektedir. Bu altı saat içinde su dahi içmemeniz önemlidir. Gece 

24.00'ten sonra herhangi bir şey yiyip içmeyiniz. 

Aspirinin etken maddesini (salisalik 

asit) barındıran ilaçlar ve E vitamini içeren ilaçlar kanama riskinizi 

arttırabileceği için ameliyatınızdan 10 gün önce bu tür ilaçları kullanmayı 

kesmelisiniz. Eğer kullanım söz konusuysa mutlaka doktorunuza haber 

vermelisiniz. 

 

Sigara içmek kandaki oksijen düzeyini azalttığı için yara iyileşmesini 

geciktirmektedir. Eğer sigara kullanıyorsanız ameliyattan iki hafta önce 

sigara kullanımı bırakmanız iyileşme süreciniz açısından çok önlemli bir 

faktördür. 

Ameliyattan bir hafta öncesine kadar alkol kullanmamaya özen gösteriniz. 
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SKOLYOZ AMELİYATLARI KAÇ SAAT SÜRER? 

Ameliyatın süresi hakkında net bir rakam vermek pek de doğru 

olmayacaktır. Cerrahi müdahaleyi gerçekleştirecek olan hekimin 

yanı sıra ameliyat esnasında meydana gelebilecek sorunlar da göz 

önünde bulundurulduğu takdirde bu süre değişiklik gösterebiliyor.  

 

AMELİYAT ÇIKIŞI NASIL OLACAK? 

Ameliyattan sonra hastaların çoğu, anesteziden uyanırken yakından 

takip edilebilmeleri için ayılma odasına götürülür. Bu aşamadan sonra 

genellikle omurga ameliyatları sonrası hastalar takip amaçlı yoğun 

bakım odasına alınır ve burada doktorunuzun uygun gördüğü süre 

boyunca takip edilir. Burada doktor ve hemşire tarafından yakın takip 

yapılmaktadır. Bu bölüme hasta yakını ziyareti kabul edilmemekte olup 

birinci derece yakınınız yetkililer uygun gördüğü süre kadar yanınıza 

alınıp sizi görebilmektedirler. Hasta sağlığı açısından bu bölümün 

kurallarına uymanız önem arz etmektedir. Bu bölümde geçirilen 

süreden sonra uygun görüldüğünde hastanedeki odanıza 

nakledileceksinizdir. 

 

İlk gün; ameliyat olmanın verdiği ağrılı tablo vardır. Ağrı kesiciler ve morfin 

benzeri ilaçlarla hastanın en az ağrı duyması sağlanır. Gerekiyorsa hasta 

kontrollü ağrı pompası ile ağrı kontrol altında tutulur.  

  

 

  

Hastaya ameliyathanede takılan idrar sondası, hasta ayağa kaldırılıp yürümeye 

başlayıncaya kadar tutulur. 

 

                                         

                Ameliyat sahasına konulan dren, 24-36 saatin sonunda çıkarılır.  

 

 

HASTANEDE KAÇ GÜN KALACAĞIM? 

Hastanede muhtemelen bir haftadan daha kısa bir süre kalış süreniz olacaktır. Her hasta farklı hızlarda iyileşir 

ve ameliyat sonrası tedavilerde uygulanan cerrahi işleme göre bu iyileşme süresi değişkenlik gösterir. 

Hastalar, işlemin büyüklüğüne ve iyileşme durumuna göre hastanede ortalama 4-7 gün kalır. Bu süre içinde 
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ağrı kontrolü, oturma, yürüme, yemek yeme, bağırsak ve mesane alışkanlıkları ile ilgili eğitimler hastanın eve 

gitmeden önce katetmesi gereken aktivitelerden bazılarıdır.  

NE ZAMAN YEMEK YİYEBİLİRİM? 

Omurga ameliyatlarından sonra bağırsak hareketlerinde 

azalma, anesteziye bağlı mide bulantısı ve kusma 

beklenen durumlardır. Kabızlık; anesteziye, ağrı 

kesicilere ve azalmış aktiviteye bağlı olarak sıklıkla 

gözlenen bir durumdur.  Diyet ve bağırsak 

alışkanlıklarında günlük hayata dönüş, mideyle 

bağırsakların ne kadar süre içinde normale döndüğüne 

ve bağırsak seslerinin ne kadar zamanda duyulduğuna 

göre değişir. Bağırsak sesleri yeniden duyulmaya 

başladığı zaman hasta yiyip içebilir. Bu çoğunlukla sıvılar 

ile başlar, sonra katı gıdalara doğru gider.   

Ameliyat sonrası beslenme ve evde olan bakım sayesinde yaralar, dikiş yerleri 

çok çabuk iyileşir ve hasta kendini çok daha hızlı toparlar. Bu nedenle, ameliyat 

sonrası beslenme çok önemlidir. Ameliyat sonrası bol protein, vitamin ve 

minerallere olan ihtiyaç çok daha fazladır. Bunun 

yanı sıra ameliyat sonrası kabız olmamaya dikkat 

edilmelidir. Ameliyat sonrası hastalarda en 

olmaması gereken şey, kabızlıktır. Bu durumda 

başlayan kabızlık sorunu, ameliyat sonrası hastayı 

ciddi manada zorlamaktadır. Bu nedenle hastalardan ameliyat sonrası lifli gıda 

tüketmesi istenilir. Elma, portakal, armut ve yeşil yapraklı sebzeler lifli gıdalara 

örnektir.  

 

NE ZAMAN TUVALETE GİDEBİLİRİM? 

Ameliyattan sonra idrarınızı yapmanız için idrar sondanız bulunmaktadır. Sondanız doktorunuzun uygun 

gördüğü zaman çıkarılacaktır. Bu genelde 2 günlük bir süreçtir. Sonda çıkarıldıktan sonra yanma ve idrar 

yapmada zorluk beklenen şikayetlerdir. Bu dönemde bol su tüketmeniz önem arz etmektedir. Büyük abdest 

ihtiyacı için ilk gün yataktan kalkmamanız gerektiği için ihtiyaç durumunda sağlık personeliyle iletişime 

geçilerek yatağınızda size bu konuda yardımcı olunacaktır. Yürümeye başladığınızda tuvalet ihtiyacınız için 

yanınızda refakatçiniz eşliğinde tuvalete giderebilirsiniz. Başlarda kabızlık olabilir fakat endişe etmeyiniz bu 

ilaçların yan etkisi olabilir. Büyük abdesti kolaylaştırmak için bol sıvı tüketiniz ve düzenli yürüyüş yapınız. İlk 

günlerde tuvalet kullanımı zor olabilir. Panik yapmadan, yavaşça oturup,  gevşeyiniz. Mümkünse alafranga 

tuvalet kullanınız. 

YATARKEN YAPMAM GEREKENLER NELERDİR? 
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Günlük en az 3 seans 5-10 dakika arasında aşağıda belirtilen 

uygulamaları yapmanız iyileşme süreciniz için önem arz etmektedir. 

Omurga ameliyatları sonrası akciğer enfeksiyonu ve derin ven 

trombozunu (damar tıkanması) önlemek için önemli 2 uygulama 

vardır; 

 

1-Her yarım saatte bir 2-3 kere derin nefes egzersizi yapınız veya 

eczaneden triflo üfleme cihazı alarak solunum egzersizi yapınız. 

 

2-Ayak bileği pompalama egzersizleri; dizi kendinize çekip uzatma ve kalça kaslarınızı yatakta kasıp 

gevşetme seansları günde en az 3 kez 5-10 dakika yapmak damar tıkanıklığını önlemede etkilidir. 

 

YATAKTAN NASIL KALKMALIYIM? 

 

Hastane içerisinde ve iyileşme döneminde yataktan kalkarken 

zorlanmamanız önemlidir. “Yuvarlanma tekniği” adı verilen yöntem ile 

yataktan kalkınız. Bu yöntemde ilk olarak kalça ve dizlerinizi bükerek 

sağ veya sol yana doğru yuvarlanın. Bacaklarınızı kaydırarak yatağın 

dışına alın ve ellerinizi yatağa dayayarak destek alıp oturunuz. 

Oturduğunuzda baş dönmesi yaşamanız beklenen bir durumdur. Baş 

dönmeniz geçene kadar yatak kenarında oturur vaziyette bekleyiniz. 

Kendinizi iyi hissettiğinizde yavaşça yataktan çıkabilirsiniz. Öne 

eğilmeniz gereken durumlarda sırttan değil, kalça ve dizlerinizi kırarak eğiliniz.  

 

NASIL OTURMALIYIM? 

Yemek yerken veya vakit geçirirken başlangıçta yüksek sandalye ve koltuklara kısa süreli oturuş önerilmekte 

ve zaman içinde tolere edebildiğiniz kadar uzun oturmanızda sakınca bulunmamaktadır. Yatak kenarında 

otururken sırt bölgesine ve sağ-sol yanınıza yastık destekler kullanınız. Ameliyat sonrası oturma ve yürüme 

eylemlerini sık tekrarlarsanız normale dönme süreciniz daha hızlı olacaktır.  

Sırasıyla oturma, ayakta durma, araba sürme, bisiklet kullanma, uzun yürüyüş, yüzme ve koşma aşamalarını 

kademeli olarak ve gün geçtikçe arttırınız. Aktif sportif faaliyetlerine geçme 12 ayı bulabilir.  Tüm bu 

aşamaların her bir uygulamasını doktorunuzun tavsiye ve önerisi doğrultusunda tolere edebildiğiniz noktaya 

kadar artırarak devam ettiriniz. 
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NE ZAMAN DUŞ ALABİLİRİM? 

Pansuman ve ameliyat bölgenizin ıslanmaması ve temiz 

tutulması önemlidir. Dikişler alınana kadar vücudunuzu ılık ve 

sabunlu bez yardımıyla temizleyebilirsiniz. Pansuman 

bölgesini kesinlikle ıslatmayınız. Böyle bir durum gelişirse 

pansumanınızın değiştirilmesi gerekmektedir. Ameliyattan 

sonraki 15. günde genellikle dikişler alınmaktadır. Dikişler 

alındıktan 2 gün sonra yara yerinde problem yoksa ve 

doktorunuzun izin vermesi durumunda duş alabilirsiniz. 
 

ENFEKSİYON RİSKİ 

Enfeksiyon riski oldukça yüksek bir ihtimal ancak ilgili bölgeyi 

temiz tuttuğunuz ve bakımını sağlıklı bir şekilde yaptığınız 

takdirde bu riski en aza indirgemiş olacaksınız. Enfeksiyon 

oluşumunu engelleme yöntemlerinden en kolay ve etkin 

olanlarından biri de, tüm görevli, hasta ve ziyaretçiler 

tarafından iyi el hijyeni kurallarına uyulmasıdır.  

NE ZAMAN TABURCU OLABİLİRİM? 

Kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte genel olarak hastalar iyileşmelerinde her geçen gün bir ilerleme 

olduğunu göreceklerdir. Eğer ; 

 Sondanız çıktı ve tuvalete gidip gelebiliyorsanız, 

 Hiçbir şey yiyip içmemekten tekrar yiyip içmeye başladıysanız, 

 Sürekli yatakta yatmaktan sıkılıp koridorda turlamaya başladıysanız, 

 Damardan ağrı kesici ihtiyacınız kalmadı ve ağızdan aldığınız ağrı kesiciler ile idare edebiliyorsanız 

Taburcu olma vaktiniz gelmiş demektir!....  

 Hastalarımızda taburculuk için beklenen süre genellikle 4-7 gün arasındadır. 

 

EVDE İYİLEŞME DÖNEMİ 

Ameliyattan sonra evdeki ilk haftalarda sağlık durumunuzla ilgili olarak yapmanız gerekenler; 

• Ameliyat bölgesi ve pansumanınız, 

dikişleriniz alınana kadar (yaklaşık 

olarak ameliyat sonrası 15 gün) 

ıslatılmaması gerekmektedir. Yara 

yerinde (dikişlerde) akıntı, kötü koku, 

sonradan gelişen ciddi kızarıklık ve ısı 

artışı gibi enfeksiyon (iltihap) belirtileri 

durumunda en kısa zamanda 

doktorunuza başvurunuz. 
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• Ameliyat bölgesine iki günde bir steril şartlarda (bağlı olduğunuz sağlık 

ocağında veyahut en yakın hastanede) pansuman yaptırmanız 

gerekmektedir. 

• Ağrı kesicilerin mümkün olduğunca azaltılması ve bırakılmaya çalışılması 

gerekmektedir.  

• İştah normale döndükçe sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinilmelidir. 

• Kendi bakımınız( banyo, traş olmak gibi) konusunda bağımsızlıklarınıza geri dönülmelidir. 

Ameliyattan altı hafta sonra; birçok hasta:  

• Kendisini iyi hissetmektedir, ameliyat öncesi enerji düzeyi normale dönmektedir.  

• Aktivite/spor kısıtlamaları haricinde normal yaşamına geri dönmüştür.  

 
 

HANGİ DURUMLARDA DOKTORUMA BAŞVURMALIYIM? 

 Yara yerinde pansumanınıza veya elbisenize bulaşan ıslaklık ve kötü kokulu akıntı varlığında 

 Ameliyat bölgesinde şiddeti artan ağrı ve hassasiyet varlığında 

 Bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük hissi gibi durumlar geliştiğinde 

Mesai saatleri içerisinde poliklinikte doktorunuza başvurunuz. Mesai saatleri dışında 

hastanemiz ACİL SERVİSİNE başvurunuz.  

Acil durumda/ Gerektiğinde İrtibat Kurabileceğiniz Telefon Numarası: 0212 323 70 70  -  79 

(9 hat) Dahili No: 1230 

 

AMELİYAT SONRASI YAŞAM 

Ameliyattan sonra altıncı hafta ile bir yıl arasında bazı aktivite kısıtlamaları devam edebilir. Bu konuda 

doktorunuzun önerilerine uyunuz.  

• Doktorunuz tarafından izin verilmedikçe kaçınılması gereken aktiviteler 

arasında zorlayıcı sporlar, beden eğitimi, ağır kaldırma ve omurganın aşırı 

dönmesi veya gerilmesi bulunur.  

• Kısıtlanan aktiviteler, iyileşmekte olan kemiklere ve yumuşak dokuya çok 

fazla yük bindirip kaynamayı ve doku iyileşmesini engelleyebilecek 

aktivitelerdir.  

• Zaman ilerledikçe doktorunuz kademeli olarak kısıtlamaları azaltacaktır. Bu konular hakkında poliklinik 

kontrolünde size bilgi verilecektir. 

 

AKTİF HAYATIMA NE ZAMAN DÖNECEĞİM? 

Ameliyat sonrası genellikle yakın bir zaman içinde kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Kişiden kişiye 

farklılık göstermekle birlikte aşağıdaki faktörlere bağlı olarak aktif hayata dönme süresi değişmektedir. 

Kademeli ve programlı bir şekilde günlük yaşam aktivitelerinize dönmeniz gerekmektedir. Yaş, ameliyat 

öncesi kondisyon ve sağlık koşullarınız, ameliyat sonrası egzersizlerde kendinize güvenme ve emin olma 
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duygusu, sahip olduğunuz ağrı miktarı ve ağrı eşiğiniz, mesleğiniz gibi faktörler aktif hayata dönüş sürenizi 

etkileyecektir.  

Kendinizi sağlıklı ve iyi hissettiğinizde okul veya işe en kısa zamanda dönebilirsiniz. Ağrısız bir dönemi 

beklemeksizin işe başlayabilirsiniz. Kabaca; masa başı işlerde 8-12 hafta, hafif ağırlık kaldırılan işlerde 3-5 

ay, ağır işlerde: 6-12 ayı bulabilir. Bu süreyi doktorunuz ile birlikte konuşarak karar veriniz. 
 

 

İşe veya okula dönüşü kolaylaştıran genel öneriler;  

  

 Yorgunluk nedeniyle kademeli olarak işe veya okula 

başlanabilir. Yarım gün ile başlayıp kademli olarak 

artırılabilir veya ara dinlenmeler olabilir.  

 Uzun servis veya otobüs yolculukları ile zorluk 

yaşanması halinde, özel aracınızla ailenizin transferinizi 

sağlaması başlangıçta uygun olacaktır. 

 

 Okul girişi ve çıkışlarında,  ders çıkışlarında koridor yoğunluğu ve kaosundan 

etkilenmemek için öğretmeniniz veya okul yönetimine durumunuzu söyleyerek 

5 dakika önce çıkış yapabilirsiniz. 

 Sınıfta oturduğunuz yer, tahtayı ve önleri kolay görebilen yer olması 

durumunda ameliyat bölgenizi zorlamamış olursunuz. 

 Ağır bir çanta veya kitap taşımayınız.  

 Sırt çantasını her iki omzunuza birden takınız.  

 3 ay sonrası hafif sporlara (yürüyüş, hafif tempo koşma) başlayabilirsiniz fakat kontakt  sporlara 

(futbol, basket vs) dönüş en az 12 ay sonra doktorunuzun bilgisi dahilinde olmalıdır. 6 hafta sonra 

yüzmeye gidebilirsiniz. 

 İşyeri veya okul yönetiminin sizinle ilgili merak ettikleri varsa ve bu konuda rapora ihtiyacınız olursa 

doktorunuza danışabilirsiniz. 

 

YARA İZİM NASIL GÖRÜNECEK? 

Herkesin yarası farklı iyileşmektedir. Bu cilt yapınız ve iyileşme durumunuza göre değişkenlik göstermektedir. 

İyileşmenin en iyi hali deride aynı renkte ve aynı katta bir iz kalmasıdır.  

 

İz oluşumunu engelleyici kremler kullanılabilir. İlk yıl güneşe çıkarken yara 

bölgesinin yüksek faktörlü güneş kremiyle korunması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

İMPLANTLAR NE KADAR SÜRE KALACAK? 

Enfeksiyon veya implanttan kaynaklı rahatsızlık gibi ender durumlar haricinde, implantlar ömür boyu vücut 

içinde kalabilmektedir. Çubuklar, omurgayı düzeltilmiş pozisyonda tutarlar, omurlar kaynayıncaya ve kuvvetli 

bir kemik sütunu oluşuncaya kadar bir iç korse görevi görürler. Kemikler birbirine kaynadığında implantların 

görevi biter, çünkü düzeltmeyi yerinde tutan kemiğin kaynamasıdır (füzyon). Ancak implantları (çubuklar, 

kancalar ve vidalar) çıkarma ameliyatı da ilk ameliyattaki tüm prosedürleri ve riskleri içeren bir girişimdir ve 

çoğu durumda da gereksizdir.  
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SIRTIMDAKİ METALLER HAVALİMANI, ALIŞVERİŞ MERKEZİ GİBİ YERLERDE SİNYAL VERECEK 

Mİ? 

 

Kullanılan implantlar alışveriş merkezi dedektörlerinde genellikle sinyal 

vermemektedir. Havalimanı, adliye gibi yüksek güvenlik önlemlerinin 

olduğu bölgelerdeki dedektörlerde sinyal verebilir. Bunun için havalimanı, 

adliye gibi yüksek güvenlik önlemlerinin olduğu yerlere giriş yapacaksanız 

taburcu olurken size verilen epikrizinizi ve doktorunuzdan alabileceğiniz 

implant kartınızı yanınızda bulundurunuz. 

 

AMELİYAT SONRASI YAPMANIZ GEREKENLERİ ÖZETLEYECEK 

OLURSAK; 
 

AMELİYAT OLDUĞUNUZ GÜN 
 

HAREKET 

 Kan dolaşımını sağlamak için varis çoraplarınızı giyiniz. 

 İlk gün egzersiz hedefleriniz: 

-Yatak kenarına oturunuz. 

-Eğer kendinizi iyi hissediyor iseniz doktorunuzun bilgisi dahilinde refakatçiniz eşliğinde ayağa kalkın 

ve birkaç adım atınız. 

 Yatarken ayak bileği aracılığıyla yapmanız gereken kan dolaşımını sağlama egzersizleri size 

anlatılacaktır. Uyanık olduğunuz süre boyunca saat başı 5-10 dakika yapınız. 

 Öne, yana eğilmekten, bel kıvırmaktan,  bir şeyleri itmekten, uzanmaya çalışmaktan, yerden 

kaldırmaktan kaçınınız. 2,5 kg dan fazla yük kaldırmayınız.  

 

YEMEK 

 Ameliyat sonrası birkaç yudum su içebilirsiniz. 

 Sıvı ihtiyacınızı karşılamak için kolunuzda bir damar yolu olacaktır. 

 Doktorunuzun bilgisi dahilinde sıvı gıdalar (komposto, çorba) tüketmeye başlayabilirsiniz. 

 
 

İSTİRAHAT 

 Ameliyat sonrası ağrınız olması normaldir. Hemşireniz tarafından yeterli ölçüde ağrı kesici verilecektir. 

 Giderek artan ağrılarınız olursa hemşirenize bilgi veriniz. 

 Tedavi planınızda mide bulantınızı gidermek için de ilaçlar mevcuttur. 

 Rahatınız için ameliyat bölgesine buz tatbiki yapabilirsiniz. 

 Sırt üstü yatarken dizlerinizin altına 1 adet yastık, yan yatarken ise dizlerinizin arasına 1-2 adet yastık 

koyabilirsiniz. 

 

NEFES 

 Uyanık olduğunuz her saat size verilen cihaz (triflo cihazı) ile nefes egzersizi yapınız. 

 Sık sık derin nefes alıp öksürünüz. 

 Ekstra oksijen verilebilir. 
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TUVALET 

 İdrar sondanız mevcuttur. Eğer idrar sondanız yoksa idrar kabı kullanmak için veya tuvalete gitmek 

için yardım alınız. 

 Bu dönemde kabızlık yaşamanız beklenen bir durumdur. Tedavi planınızda kabızlık giderici ilaçlar 

vardır. 

 

LABORATUAR TESTLER VE YARA TAKİBİ 

 Ameliyat bölgenizde pansuman bulunmaktadır. 

 Ameliyat bölgenizde biriken sıvıyı dışarı atmak için dren konulmuştur. 
 

AMELİYAT SONRASI 1. GÜN 

 

HAREKET 

 İhtiyacınıza göre fizyoterapist yönlendirilecektir. 

 Yuvarlanma tekniğini en az 2 saatte bir yatağa girip çıkarken kullanınız. 

 Doktorunuzun önerisine göre korse kullanabilirsiniz. 

 İlk gün egzersiz hedefleriniz: 

 Yemeğinizi oturarak yiyiniz. 

 Odanızda dolaşabilirsiniz. 

 Refakatçi yardımıyla koridorda günde 4 defa yürüyünüz. 

 Ayak bileği yardımıyla kan dolaşımını sağlama egzersizlerinizi uyanık olduğunuz her saat başı 5-10 

dakika yapınız. 

 Varis çorabı giyiniz. 

  

YEMEK 

 Yaklaşık olarak 2 litreye yakın su içiniz. 

 Yeterli su içtiğiniz takdirde damar yolunuz kullanılmayacaktır. 

 Aktif bağırsak hareketleriniz ve gaz çıkışınız olduğu zaman doktorunuzun bilgisi dahilinde katı gıdalar 

(ekmek, makarna, köfte gibi) yemeye başlayabilirsiniz. 

 

İSTİRAHAT 

 Ameliyat sonrası ağrınız olması normaldir. Hemşireniz tarafından yeterli ölçüde ağrı kesici verilecektir. 

 Giderek artan ağrılarınız olursa hemşirenize bilgi veriniz. 

 Tedavi planınızda mide bulantınızı gidermek için de ilaçlar mevcuttur. 

 Rahatınız için ameliyat bölgesine buz tatbiki yapabilirsiniz. 

 Sırt üstü yatarken dizlerinizin altına 1 adet yastık, yan yatarken ise dizlerinizin arasına 1-2 adet yastık 

koyabilirsiniz. 

 

TUVALET 

 İdrar sondanız çıkarılabilir. Tuvalete gitmek için veya idrar kabı kullanmak için yardım isteyiniz. 

 İdrar yapmada zorluk yaşarsanız bildiriniz. 

 Tedavi planınızda kabızlık giderici ilaçlar vardır. 

 

NEFES 

 Uyanık olduğunuz her saat size verilen cihaz ile nefes egzersizi yapınız. 

 Sık sık derin nefes alıp öksürünüz. 

 

LABORATUAR TESTLERİ VE YARA TAKİBİ 

 Kan tahlili yapılacaktır. 
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 Uygun görülürse dreniniz çıkarılabilir. 

 İhtiyaç durumunda pansumanınız değiştirilecektir. 

 
 

AMELİYAT SONRASI 2. GÜN 

 

HAREKET 

 İhtiyacınıza göre fizyoterapist yönlendirilecektir. 

 Yuvarlanma tekniğini en az 2 saate bir yatağa yatıp kalkarken kullanınız. 

 Doktorunuzun önerisine göre korse kullanabilirsiniz. 

 İkinci gün egzersiz hedefleriniz: 

o Yemeğinizi oturarak yiyiniz. 

o Koridorda 4-5 kez yürüyünüz . 

 Ayak bileği yardımıyla kan dolaşımını sağlama egzersizlerinizi uyanık olduğunuz her saat başı 10 

kere yapınız. 

 Varis çorabı giyiniz. 

 
 

YEMEK 

 Yaklaşık olarak 2 litreye yakın su içiniz. 

 Aktif bağırsak hareketleriniz ve gaz çıkışınız olduğu zaman doktorunuzun bilgisi dahilinde katı gıdalar 

(ekmek, makarna, köfte gibi) yemeye başlayabilirsiniz. 

 

İSTİRAHAT 

 Ameliyat sonrası ağrınız olması normaldir. Hemşireniz tarafından yeterli ölçüde ağrı kesici verilecektir. 

 Giderek artan ağrılarınız olursa hemşirenize bilgi veriniz. 

 Tedavi planınızda mide bulantınızı gidermek için de ilaçlar mevcuttur. 

 Rahatınız için ameliyat bölgesine buz tatbiki yapabilirsiniz. 

 Sırt üstü yatarken dizlerinizin altına 1 adet yastık, yan yatarken ise dizlerinizin arasına 1-2 adet yastık 

koyabilirsiniz. 

 

TUVALET 

 Eğer hala idrar sondanız varsa doktorunuz uygun görürse çıkarılabilir. Tuvalete gitmek için veya idrar 

kabı kullanmak için yardım isteyiniz. 

 İdrar yapmada zorluk yaşarsanız hemşirenize bildiriniz. 

 Tedavi planınızda kabızlık giderici ilaçlar vardır. 

 

NEFES 

 Uyanık olduğunuz her saat size verilen cihaz ile nefes egzersizi yapınız. 

 Sık sık derin nefes alıp öksürünüz. 

 

 

LABORATUAR TESTLERi VE YARA TAKİBİ 

 Kan tahlili yapılabilir. 

 Eğer hala dreniniz varsa doktorunuz uygun görürse çıkarılacaktır. 

 Gerekirse pansumanınız değiştirilebilir. 

 Röntgen kontrolü yapılacaktır. 
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