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Geçirilen kalp cerrahisi sonrasında normal hayatınıza dönmeden önce geçici bir süre bazı 

konularda dikkatli olmak gereklidir. Burada anlatılan bilgiler çoğu kalp damar cerrahisi 

merkezinde önerilen genel uygulamalar olup, bireysel farklılıklar içerebilmektedir. Bu 

nedenle farklılıkların olduğunu gördüğünüz konularda doktorunuzun önerdiği uygulamaları 

referans almanız uygun olacaktır.  

 

EVE GELİŞ 
Hastaneden ayrıldıktan sonraki ilk günlerde halsizlik, çabuk yorulma olabilir. Yapılan 

çalışmalarla; bir hastalığı olmayan genç insanların bir hafta süreyle yatmaları halinde kas 

güçlerinin %15’ini kaybettikleri saptanmıştır. Ayrıca, geçirilen ameliyatın etkileri, yara 

yerlerinin iyileşmesi için enerji gereksiniminin artması, kan düzeylerinin ilk dönemlerde 

düşük olması bu halsizlik ve yorgunluk yakınmalarının nedenleridir. Bu yakınmalar genellikle 

azalarak 2-3 hafta içinde geçecektir. Ameliyat yerlerinde hafif ağrılar, bazen yan ağrıları, 

damar alınan bacakta kesi çevresinde uyuşmalar, hissizlik, karıncalanma olabilir. Bu 

yakınmalar da zamanla geçer. 

 

KİŞİSEL BAKIM 
 

A. DUŞ ALMA 

Doktorunuzun onay verdiği tarihte duş alabilirsiniz. Duş alırken dikkat edeceğiniz noktalar 

şunlardır: 

• Ilık su kullanınız (Sıcak ya da soğuk su önerilmemektedir). 

• Duşunuzu ayakta değil, sandalye ya da tabure üzerinde oturarak alınız. 

• Duş almakta enerji gerektirir bu yüzden kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Yanınızda 

birisinin yardım amaçlı bulunması gerekmektedir.  

• Yara yerinizi ılık suyla ve sabunla yavaşça yıkayınız, ovalamayınız. 

• Duş aldıktan sonra yara yerinizi kuru tutunuz. Doktorunuz önermemişse yara yerine losyon, 

pudra, krem ya da pomat kullanmayınız. 

 

B. KİLO TAKİBİ 

• Kalp ameliyatlarından sonra hızlı kilo alımı önerilmemektedir. 

• Her gün aynı saatlerde tartılınız ve tartı sırasında giydiğiniz elbiselerin eşdeğer ağırlıkta 

olmasına dikkat ediniz. 



• Günde 1 kg’ dan fazla ya da haftada 3 kg’ dan fazla kilo aldıysanız doktorunuza haber 

veriniz. 

 

C. ÖDEM (ŞİŞLİK) ÖNLEME 

• Uzun süre hareketsiz kaldığınızda bacaklarınızda bir miktar şişlik olabilir. Bunu önlemek için 

saatte bir ayağa kalkınız ve birkaç dakika yürüyünüz.  

• Doktorunuz önerdiyse, sabah uyandığınızda varis çoraplarınızı giyiniz ve uyumadan önce 

çoraplarınızı çıkartınız. Varis çorabını gün içinde çıkarıp tekrar giymeniz gerektiğinde yatarak 

ayaklarınızı 20 dakika süreyle yüksekte bekletip daha sonra çorabınızı giyiniz. Çorapta 

kırışıklık, katlanma olmamasına dikkat ediniz. 

 Çoraplarınızı damar alınan bacakta 6 ay, diğer bacak için ise 3 ay boyunca düzenli kullanınız. 

• Otururken ayaklarınızı sarkıtmayınız. Otururken ya da uzanırken ayaklarınızı hafifçe 

yukarıda tutarak, bacaklarınızın altını yastıkla destekleyebilirsiniz. 

 

D. YARA BAKIMI 

• Ameliyattan sonra göğsünüzdeki kesi yeri hava ile temas eder ve kuruyarak kabuk bağlar. 

Ameliyat yerlerinizi tam iyileşene kadar temiz tutunuz, yara yerine dokunmadan önce 

mutlaka ellerinizi yıkayınız. Yumuşatıcı kremler, pudra, kolonya vs. sürmemeli ve bu 

bölgelerin hava almasını sağlamalısınız. 

• Ameliyattan sonraki bir yıl içerisinde yara yerlerinizi direkt güneş ışığından koruyunuz. Bu 

dönemde yara yerlerinin güneş ışığına maruz kalması renk koyulaşmalarına yol açabilir. 

• Yaralarınızı her gün kontrol edin ve aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza 

danışın:  

- Yara bölgesinde artan hassasiyet ve ağrı 

- Yara kenarlarından taşan ve artan kızarıklık ve şişlik 

- Yara bölgesinde akıntı 

- Yüksek seyreden ve düşmeyen ateş 

 Dikişlerin alınması 

Ameliyat dikişlerinizin alınacağı tarih taburcu olurken size bildirilecektir. Bu dikişler genellikle 

Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği’ne geldiğiniz ilk kontrolde (7-10 gün gün sonra ) alınmaktadır. 

 

E. AĞRIYLA BAŞETME 

• Omuz ve sırt bölgelerinde olabilecek ağrılar için doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri 

düzenli olarak kullanınız.  

• Öksürme ve hapşırma durumlarında olabilecek ağrıyı azaltmak için ameliyat bölgenizi elle 

ya da küçük bir yastıkla destekleyiniz. 

• Pozisyonunuza bağlı ağrı yaşayabilirsiniz. Bu durumda pozisyonunuzu değiştirmek, omuz ve 

kolları sık sık hareket ettirip düzgün vücut pozisyonunda yürümek faydalı olacaktır. 

 Coumadin kullanırken alınacak ağrı kesiciler, Coumadin’in etkisinde değişimlere yol açabilir. 

Bu nedenle ağrı kesicileri mutlaka doktorunuzun kontrolü altındayken alınız.  

 



F. İLAÇ KULLANIMI 

• İlaçlarınızı kolay ulaşabileceğiniz yerlerde bulundurunuz. Seyahate çıkarken ilaçlarınızı 

yeterli miktarda yanınıza alınız. 

• İlacınızı almayı unutursanız bir sonraki ilaç saatinizde aynı ilaçtan iki tane birden almayınız. 

• Kendinizi iyi hissettiğinizde ilaçlarınızı kullanmayı bırakmayınız.  

• İlaca bağlı beklenmeyen bir yan etki gözlediğinizde, doktorunuza bildiriniz. 

 Coumadin’i hangi dozajda kullandığınızı mutlaka not ediniz. Özellikle acil durumlarda bu 

ilacı ne kadar kullandığınız önem arz edecektir.  

 Coumadin kullanım tablonuzu her doktor kontrolüne gelişte mutlaka getiriniz. 

 

 

FİZİKSEL HAREKETLER VE SPOR 
 

Ameliyat sırasında göğüs kemiğiniz kesilmiş ise, kemiğin tekrar eski bütünlüğünü kazanması 

yaklaşık olarak 4-6 hafta sürmektedir. Kemiğinizin iyileşebilmesi için yanlış hareket 

etmemeniz gerekmektedir. Dikkat edeceğiniz noktalar şunlardır: 

• Göğüs kemiğiniz tam olarak iyileşene kadar vücudunuzun üst kısmının bükülmesi ağrılı 

olabilir. Bu yüzden tüm vücudunuzla hareket ediniz.  

• Omuz seviyesinden yukarıda bir nesneye ulaşmanız gerektiğinde bir başkasından yardım 

isteyiniz. 

• 3-4 kg ya da daha ağır nesneleri kaldırmanız gerektiğinde bir başkasından yardım almanız 

gerekmektedir. 

• Zemin üzerindeki nesneler için bir başkasından yardım isteyiniz. 

• Ameliyattan sonra ilk birkaç hafta kollarınızı ve vücudunuzun üst kısmını zorlayıcı aktiviteler 

yapmayınız (Süpürme, ovalama, ağır eşya kaldırma gibi). 

• Ameliyattan sonra hafif düzeyde aktiviteler yapabilirsiniz (Küçük bitkileri sulama, basit 

yemekler yapma, masanın donatılması gibi). 

 

a. Oturma ve Yatma Pozisyonu 

• Oturduğunuz yerden kalkarken ellerinizin üzerine yük bindirmeyiniz. Öne doğru hafif 

eğilerek, bacaklarınızın üzerinde doğrulunuz. 

• Sandalyeye oturmak için sandalyenin önüne doğru eğilmek üzere bacaklarınızı kullanınız. 

Daha sonra geriye doğru kaymak için de kollarınızı değil, bacaklarınızı kullanınız. 

• Yataktan kalkarken, sırtüstü yatarken yatağın kenarına doğru kayınız. Dizleri hafifçe 

bükerek yavaşça yan tarafa doğru eğiliniz. Dirseğinizi kullanarak vücudunuzu yukarıya doğru 

itiniz. Yavaşça her iki bacağı zemine doğru sallayınız.  

Baş dönmesini engellemek için yatağın kenarında kısa bir süre oturunuz. Ellerinizi 

uyluklarınızın üzerine koyarak, kalçadan öne doğru eğiliniz ve vücudunuzu bacaklarınızla 

yukarıya doğru kaldırınız. 

• Bacaklarınızı uzun süre sarkıtarak oturmayınız. Otururken bacaklarınızı ezecek şekilde 

bacak bacak üstüne atmayınız ve bacaklarınızın altına destek koyunuz.  



• Oturma aralıklarında oda içerisinde hafif yürüyüş yapınız. 

• Ameliyattan 10 gün sonra sırt üstü düz biçimde yatabilirsiniz. En az 6 hafta boyunca sağa ya 

da sola yatmayınız. 

 Size verilen göğüs yastıklarını nizami şekilde kullanınız.  

 

b. Yürüyüş 

Yürüyüş ve egzersiz yapmak kaslarınızın eski gücünü tekrar kazanmasını ve moralinizi yüksek 

tutmanızı sağlar. Yürüyüş esnasında dikkat etmeniz gerekenler: 

• Günde 4-6 kez yürüyüşlerle başlayabilirsiniz.  Her bir yürüyüşünüzde 5-6 dakika kadar 

yürüyünüz.  

• Yürüyüşlerde düz yolu tercih edin. Yorulduğunuzda durup dinlenin.  

• Hava çok sıcak ya da çok soğuk olduğu zaman ev içerisinde yürüyüş yapınız. 

• Yürüyüş esnasında sıkmayan elbiseler ve kaymaz tabanlı ayakkabılar giyiniz. 

• İlk haftadan sonra her hafta yürüyüşlerinizin her birine 2-3 dakika ekleme yapınız. 

Dakikaları arttırdıkça, gün içindeki sayıyı da azaltarak günde bir kez 25-30 dakikalık 

yürüyüşlere doğru yükseliniz.  

• Haftada en az beş gün yürüyünüz. 

• Yemekten en az 2 saat geçtikten sonra ya da yemeklerden önce yürüyünüz. 

• Diyabet (Şeker) hastalığınız varsa aç karınla kesinlikle yürüyüş yapmayınız. Bu durum kan 

şekerinizin düşmesine yol açabilir. Yemek yedikten 1 saat sonra yürüyüşe çıkınız. Eğer kan 

şekerinizi ölçme imkânınız varsa mutlaka ölçünüz. 

• Yürüyüş sonrası mutlaka dinleniniz ve yeterli miktarda su içiniz.   

 Göğüste çarpıntı ya da kanat çırpma hissi olduğunda, nefes darlığı yaşadığınızda, bacaklarda 

ya da yara yeri bölgesinde ağrı olduğunda, çok yorulduğunuzda, bayılma hissi ya da baş 

dönmesi hissettiğinizde istirahate geçiniz ve bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. 

     

c. Merdiven Çıkma 

• Merdiven çıkmak düz yolda yürümekten daha çok çaba ister ve genelde yorucudur. Bu 

sebeple doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe merdiven çıkabilirsiniz. 

• Başlangıçta merdiven basamaklarını günde iki-üç kez, 2-3 basamakta bir dinlenerek çıkınız  

ve yorulunca durup dinleniniz.  

• Ameliyattan sonra ilk iki ay merdiven çıkarken kollarınızdan kuvvet almanız ameliyat 

bölgenize zarar verebileceğinden önerilmemektedir. Merdiven korkuluklarından 

tutunabilirsiniz ancak kendinizi tutunarak yukarı çekmeyin, bacaklarınızı kullanın.  

 

d. Araba Kullanma ve İşe Dönüş 

• Araba kullanmaya göğüs kemiğiniz iyileştikten sonra (ameliyattan 2 ay sonra) 

başlayabilirsiniz. 

• Masa başı bir işiniz var ise 1 ay sonra, daha ağır ve fiziki güç gerektiren işiniz varsa 

doktorunuza danışarak 2-3 ay sonra geri dönebilirsiniz. 

 



CİNSEL YAŞAM 
Ameliyattan sonra ilk 4-8 hafta süreyle cinsel ilişkinin kısıtlı olmasına özen gösteriniz. Bu 

dönemdeki hareket kısıtlılıkları, genel ağrı ve yakınmalar geçtikten sonra eşinizle cinsel 

hayatınıza devam edebilirsiniz. 

 

KAN SULANDIRICI İLAÇLARIN TAKİBİ 
Kalbe yerleştirilen mekanik kapaklardan sonra daimİ olmak üzere çoğu kapak cerrahisi 

sonrasında belli bir süre kan sulandırıcı-pıhtı önleyici ilaç kullanımı gereklidir. Kan sulandırıcı 

olarak kullandığınız ilacın ismi sıklıkla “COUMADİN”dir. Bu ilaç doktor gözetimi altında 

düzenli aralıklarla alındığında emniyetlidir. Coumadin kanınızı sulandırır. Fakat pıhtı 

oluşumunu durdurmaz sadece yavaşlatır. Bu pıhtılaşmada azalma veya yavaşlama kalp 

kapağınızın ve damarlarınızın emniyeti için gereklidir. Eğer pıhtı oluşursa nadirde olsa kalp 

kapağınızı, damarlarınızı hatta hayatınızı tehdit edebilir. Bu nedenle Coumadin’ in 

kullanılması son derece önemli ve gereklidir. 

Türkiye’de Coumadin 5 miligramlık tabletler şeklinde piyasada satılmaktadır. Bu ilaç 

laboratuar kontrolünde (INR testiyle) dozu ayarlanarak kullanılmaktadır.  

Mekanik kapağı olmayan hastalarda ise ritim bozukluğu gibi nedenlerle diğer antikoagülan 

ilaçlar da kullanılabilmektedir. Bu ilaçların da (Xarelto, Eliquis, Pradaxa gibi) daima kontrol 

altında tutulması ve her kontrol de doktora bilgi verilmesi gereklidir.   

 

Coumadin’i kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar 

Coumadin’in yan etkileri seyrek olmakla birlikte mevcuttur. Fakat yan etkiler ortaya 

çıkmadan önce bazı tehlike işaretleri verir. Bu işaretler hasta tarafından takip edilmelidir. 

Aşağıdaki belirtileri saptadığınızda acilen doktorunuzla temasa geçmeniz gerekmektedir. 

 

 Burun, ağız ve diş etlerinden sızıntı şeklinde kanama 

 Kırmızı renkli veya kanlı idrar 

 Siyah veya kanlı gaita (büyük tuvalet) 

 Deride çürükler 

 Alışılmamış veya şiddetli baş ağrıları 

 Aşırı derecede regl(aybaşı) kanaması 

 Kanlı balgam 

 Kahve telvesi renginde kusma 

 

Coumadin kullanmada uygulanacak prensipler 

 

 Coumadini söylendiği şekilde güven ve sadakatle kullanınız. 

 Bir doz kullanmayı unutursanız ikinci sefer iki doz birden almayınız. 

 Eğer üç kez ve daha fazla ilaç almayı unutursanız doktorunuza haber veriniz. 

 Doktorunuzdan habersiz listenize yeni ilaç ilave etmeyiniz. 



 Protrombin zamanı ve INR testini zamanında düzenli bir şekilde yaptırınız. 

 Eğer herhangi bir yerinizi keserseniz kesiğin üzerine basınçla bastırınız. Kesikten gelen kan 

10 dakika içinde durmaz ise en yakın acil merkeze müracaat ediniz. Doktora kalp kapağınız 

olduğundan veya damar hastalığından dolayı Coumadin kullandığınızı söyleyiniz. Eğer 

protrombin zamanını ve Coumadin kullanma dozunu gösteren tanıtma kartınız varsa onu 

doktora gösteriniz. 

 

KALP İLTİHABININ (ENDOKARDİT) ENGELLENMESİ 
 

Kalbe yapılan müdahaleler sonrasında kalbin mikroorganizmalarla bulaşı sonrası endokardit 

denilen kalp iltihabı-enfeksiyonu riskinde bir artış oluşmaktadır. Bu artış ameliyat sonrası ilk 

aylarda daha yüksek iken zamanla azalmaktadır fakat asla sıfıra inmemektedir. Özellikle 

kalbinde mekanik veya biyolojik bir protezi (kapak gibi) olan hastalarda endokardit açısından 

ömür boyu sürecek bir dikkat elzemdir. Vücudun dış yüzeyini örten deride veya sindirim, 

boşaltım veya solunum sistemi gibi iç yüzeyleri örten ve mukoza adı verilen yüzeyde oluşacak 

her travma, hasar veya tıbbi müdahale kana ve dolayısıyla da kalbe mikroorganizmaların 

ulaşmasına yol açabilmektedir. Size basit gelen deri yaralanmaları, diş çürükleri veya basit 

tıbbi işlemlerde dahi endokardit riski olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Endokardit gelişimi 

durumunda ciddi sağlık sorunları veya tekrarlayan ameliyatlar dahi gerekebilmektedir. Bu 

nedenle; 

 

 Yapılacak ürolojik işlemler öncesinde, 

 Diş ile ilgili her tedaviden önce, 

 Kolonoskopi gibi endoskopik tedavilerden önce, 

 Çok yüzeysel olmayan cilt yaralanmalarında mutlaka doktorlar bilglendirilmeli ve uygun 

önleyici tedaviler altında işlemler yapılmalıdır. 

 

Bu müdahaleler sırasında oluşabilecek kanama riski nedeniyle ilgili hekimlerce kan sulandırıcı 

ilaçların bir süreliğine kesilmesi talep edilebilir. Bu süreçte mutlaka doktorunuza başvurarak 

onun kontrolü altında ilacınızı ayarlayanız. Günlük pratikte sıklıkla INR düzeyinin 1.5’un altına 

indirilmesi, bu süreçte kalpteki protezlerin korunması amacıyla da kan sulandırıcı iğnelerin ve 

antibiyotiklerin kullanılması uygulanmaktadır.  


