
GENEL BİLGİLER 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi kliniğinde çalışmaktayım. 15.05.2016-25.06-2016 

tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrinde Hannover Tıp Okulu- Kalp-Damar-Konjenital Cerrahi ve Kalp-

Akciğer Nakli kliniğinde gözlemci olarak bulundum. Hannover, Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin 

başkentidir. Yaklaşık şehir nüfusu 500.000’dir, ancak eyalet nüfusu 7.000.000’u bulmaktadır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Hannover 

Resmi adı “Hannover Medizinische Hochschule” olan Hannover Yüksek Tıp Okulu, Hannover’ın doğusunda 

kurulu büyük bir kampüse sahiptir. Hannover’daki çoğu yapı gibi 2. Dünya Savaşı sonrası 1965 yılında 

kurulmuştur ve tıp okuluna bağlı çeşitli yüksekokulları barındıran bir merkezdir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Hastane kampüsünün görünüşü 

Tıp okuluna bağlı olan hastanede 10.000 çalışan hizmet vermektedir. Hannover ve çevre şehirlere hitap 

etmektedir.  



Almanya’nın sağlık sistemine kabaca göz atacak olursak tüm vatandaşlar özel veya genel sağlık sigortasına 

tabiidir. Birinci basamak sağlık hizmetleri büyük oranda genel pratisyenler veya özel uzman hekimler tarafından 

verilmekte ve sağlık hizmeti basamağında süzgeç vazifesi görmektedirler. Her hastanın mutlaka kendisini takip 

eden genel pratisyen hekimi vardır. İkinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti alınan yerlerle hem işlem öncesi 

hem işlem sonrası mutlaka haberleşme sağlanmaktadır ve takipler bu iletişime göre yapılmaktadır. İkincil ve 

üçüncül sağlık hizmetleri eyaletlerin belirli merkezlerinde kurulan büyük hastaneler/üniversite hastaneleri 

tarafından yürütülmektedir. Elektif vakalarda genel pratisyen hekimin/özel uzman hekimin daha ileri merkezle 

iletişimi sonrası hastalar bu hastanelere yönlendirilmektedirler.  

Bu yapı Kardiyoloji-Kalp Cerrahisi hasta sirkülasyonunun da temelini oluşturmaktadır. Perifer bölgede yapılan 

bir koroner anjiyografi sonrası kardiyolog tarafından operasyon endikasyonu koyulduğu takdirde bölgesinin 

bağlı olduğu kalp cerrahisi merkezi ile görüşüp hastanın bu merkeze başvurusu sağlanmaktadır.  Bu iletişim kalp 

cerrahisi kliniği sekreterliği tarafından kıdemli cerrahların oluru ile yapılmaktadır.  

HASTA SİRKÜLASYONU 

Operasyon endikasyonu kalp cerrahisi doktorları tarafından da onaylanan hastanın sevki, merkeze kliniğin 

şiddetine göre karayolu veya helikopter ile sağlanmaktadır. Hastane bahçesinde bir adet helikopter pisti ve bir 

adet helikopter 7/24 hizmet vermektedir (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Hastane bahçesinde acil hasta sevki için hazır bekleyen helikopter 

Ayrıca hastanede kardiyoloji tarafından yapılan koroner anjiyografiler sonucunda operasyon kararı çıkan 

hastalar da kalp cerrahisi tarafından devralınmaktadır.  

KLİNİK YAPISI 

Kalp-Damar-Konjenital Cerrahi ve Kalp-Akciğer Nakli kliniği tek şeflik usulü çalışmaktadır. Prof.Dr.Axel Haverich 

şef pozisyonunda, altında iki tane kıdemli cerrah, onların altında 10 tane uzman ve 20’den fazla asistan 

çalışmaktadır.  Kliniğe ait 6 ameliyathane vardır ve 1 ameliyathanede konjenital ameliyatlar yapılmaktadır. 21 

yataklı yoğun bakım ünitesi, 8 yataklı 1 adet ara yoğun bakım ünitesi, ve 20şer yataklı 3 adet servis 

bulunmaktadır. Taburculuk sonrası takipler kardiyoloji polikliniklerinde devam etmektedir. Acil servise de yine 

konsültasyon usulü bakılmaktadır.  

SABAH TOPLANTILARI VE VİZİTİ 



Her gün saat 07:30’da KDC-Radyoloji ortak toplantıları yapılmaktadır. Bir gün önce hastanede çekilen herhangi 

bir görüntüleme yönteminde kalp cerrahisini ilgilendiren patolojiler tartışılmaktadır. 

Saat 08:00’da yoğun bakım viziti yapılmaktadır. Klinik şefi toplantıya olduğu gibi bu vizite de katılmaktadır. Saat 

09:00’a kadar süren bu vizit sonrası servislerin sorumlu uzmanları tarafından servis vizitleri ilgili asistanlarla 

yapılmaktadır.  

AMELİYATHANE 

Günün vakaları bir gün önce klinik şefi gözetiminde kıdemli cerrahlar tarafından yapılmaktadır (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Günlük ameliyat listesi 

Hastalar ameliyathaneye saat 07:30’da getirilmektedir. Anestezi tarafından ameliyathane odasının hemen 

dışında anestezi odası vardır. Bu odada hastanın uyutulması, entübasyonu ve kateter girişimleri yapılmakta ve 

cerrahlar gelinceye kadar hasta operasyona hazırlanmaktadırlar. Hazırlık sonrası hasta operasyon odasına alınır 

ve uygun boyanma ve örtünme sonrası operasyon saat 08:30’da başlar (Şekil 5). 



 

Şekil 5. Ameliyathanede aneztezi 

Her odada en az ikişer vaka alınır. CABG, MVR, AVR, VAD implantasyonu, Minimal invazif girişimler vakaların 

büyük kısmını oluşturmaktadır.  

ANESTEZİ 

Ameliyat odasının hemen dışındaki oda anestezi odası olarak kullanılmaktadır. Hastanın uyutulması ve tüm 

girişimleri bu odada anestezistler tarafından yapılmaktadır. Tüm hastalarda Swanz-Ganz kateteri 

kullanılmaktadır (Şekil 6).  

 

Şekil 6. Entübe hastada Swanz-Ganz kateteri ve TEE 

Ameliyathaneye alınan hastanın tüm anestezik girişimleri bilgisayar aracılığı ile kaydedilmektedir (Şekil 7).  



 

Şekil 7. Anestezi takip formu 

YOĞUN BAKIM 

Kalp Cerrahisi yoğun bakımında 21 yatak bulunakta ve her 2 hasta için 1 hemşire bakım vermektedir. Ayrıca 

ileride bahsedilecek fizyoterapi uygulamaları da yoğun bakımda devam edebilmektedir.  

Operasyondan çıkan hastalar vakanın asistanı ve anestezist tarafından hastanenin 7. katındaki yoğun bakıma 

götürülür. Yoğun bakım hemşireleri tarafından hastanın devri yapılır ve stabilizasyonu sağlanır (Şekil 8).

 

Şekil 8. Yoğun bakım standart hasta birimi. Sağ tarafta perfüzörler ve vital monitörizasyon; sol tarafta ventilatör ve tüm 
verilerin kaydedildiği bilgisayar görülmektedir. 



Özellikle dikkat çekmek istediğimiz nokta bu fotoğrafta ve sonraki sayfalarda göreceğiniz kalp-akciğer makinası 

ile anestezinin takip verilerinin eş zamanlı olarak bilgisayara kaydedildiğidir. Hastaya ait tüm veriler, monitör 

verileri, infüzyon miktarları, ventilatör ayarları vs. tüm bilgiler fotoğrafın sol üst köşesinde bulunan bilgisayar 

aracığılı ile sisteme kaydedilmektedir (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Monitörizasyon ve verilerin kayıt altına alınması 

KARDİYOPULMONER BYPASS MAKİNESİ 

 

Şekil 10. Kardiyopulmoner bypass makinesi 

Her vaka için ayrı ayarlamalar gerektirmekle beraber standart bir vakada kardiyopulmoner bypass (KPB) için 80 

kg bir hastada hazırlık şu şekilde yapılmaktadır; 

Prime solüsyonu:  

 Sterofundin ISO 1/1 E ISO 500cc 

 Ringer laktat veya Gelofundin ISO 40mg/ml 500cc 

 Maksimum 500cc olmak üzere mannitol: 250 cc  



 Toplam:1250cc 

Çoğu vakada “retrograd otolog priming” yapılıyor (500cc) 

Pompaya heparin yapılmıyor. Heparin-kaplı hatlar ve sistemik yapılan heparin yeterli. 

Kardiyopleji için: 

 Blutkardiplegie nach Buckberg solüsyonu 

 A ve B şişeleri karıştırılıp ¼ kan kardiyoplejisi olarak veriliyor (soğuk) (Şekil 11) 

 

Şekil 11. Kardiyopleji solüsyonları 

 Soğutma pompadaki aparat yardımı ile yapılıyor (Şekil 12) 

 

Şekil 12. KPB'ta kardiyopleji-kan karışımı ve soğutulması 

 180-190mmHg basınç ile (antegrad) başlanarak 150mmHg basınç ile devam ediliyor (4 dakika boyunca) 



 30dk period ile 2şer dakika süre ile idame sağlanıyor. 

 350cc ilk shot’ta, 90 cc diğer periodlarda verilen kardiyopleji solüsyon miktarı. 

 Htc: pompada 35’in altına düşülmüyor. Hot shot kullanılmıyor. Lokal soğutma ve sistemik soğutma 

yapılmıyor.  

Kalbin boşaltılabilmesi için “aktif suction” kullanılıyor.  

Perfüzyon bitiminde rezervuarda kalan kan (genellikle 400-800cc) anestezi tarafından infüzyon şeklinde hastaya 

geri veriliyor (protamin uygulanması sırasında) 

HASTANE DIŞI REHABİLİTASYON 

Kalp cerrahisinin belki de cerrahın yaptığı işten sonraki en önemli kısmı rehabilitasyon konusu peri-operatif 

dönemde çok ciddiye alınan bir uygulamadır.  

Aşağı Saksonya eyaletindeki en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birisi “Klinik Fallingbostel Rehabilitasyon 

Merkezi” Hannover’ın 50km kuzeyinde yer alan 400 yataklı bir kliniktir. Bu klinikte pre-operatif dönemde nakil 

bekleyen hastalar nakil çıkıncaya kadar operasyona uygun hale getirildiği gibi, post-operatif dönemde de tüm 

hastaların en az 8 hafta boyunca yatılı olarak kaldıkları ve bu dönemdeki tüm eğitimlerinin verildiği bir 

merkezdir (Şekil 13). 

 

Şekil 13. Klinik Fallingbostel 

Klinik 3 kısımdan oluşmaktadır.  

1. Tedavi Merkezi 

2. Klinik Merkez 

3. Servisler 

Post-operatif dönemde taburculuk sonrası her hasta bu merkeze yönlendiriliyor. Klinikte sabahtan öğleden 

sonraya kadar hastanın genel durumuna göre çeşitli egzersizler fiziksel tıp ve rehabilitasyon doktorları 

tarafından belirlenerek fizyoterapistler eşliğinde yaptırılmaktadır. Ayrıca belirli periodlarda klinik içerisinde 



bulunan polikliniklerde; muayene, EKG, ekokardiyografi, rutin kan tahlilleri ve akciğer röntgeni gibi rutin 

poliklinik sonuçları kardiyologlar tarafından yorumlanmaktadır.  

Rutin bir program şu şekilde işlemektedir; 

Sabah kahvaltısı sonrası her hasta Tedavi Merkezi’nde  

1. Yürüyüş egzersizi (Şekil 14) 

 Hastane bahçesinde 30dk yürüyüş. Sıkıntı olduğu durumda walkie tolkie ile doktorlara 

haber!  

 

Şekil 14. Yürüyüş alanı 

2. Body-building (Şekil 15) 

 30dklık sürede ekstremite hareketleri, tırmanma egzersizi vs. 

 

Şekil 15. Body-building 

3. Jimnastik (Şekil 16) 

 30dk süre ile sternotomi yapılan hastalarda bacak egzersizleri 



 

Şekil 16. Jimnastik 

4. Bisiklet (Şekil 17) 

 30dk süre ile EKG kontrollü bisiklet sürme 

 

Şekil 17. Bisiklet 

5. Yüzme (Şekil 18) 

 30 dk süre ile yüzme egzersizleri 



 

Şekil 18. Yüzme 

6. Üst ekstremite ve denge egzersizleri (Şekil 19) 

 30 dk süre ile üst ekstremite kuvveti ve denge için egzersizler 

 

Şekil 19. Üst ekstremite ve denge egzersizleri 

Öğle yemeği sonrası Klinik Merkez’de hasta kontrolleri başlamaktadır. Rutin muayene sırası verilen hastalar 

muayene odalarına gelerek kan alma, EKG, ekokardiyografi, solunum fonksiyon testleri, akciğer röntgeni gibi 

tahlil ve tetkikleri yapılmaktadır. INR(Coagucheck ile) ve immünsupresif ilaç dozları ayarlanmaktadır. Dikkatimi 

çeken bir şey de bir hastanın yaşı, geçirdiği ameliyatın büyüklüğü ve yaşına rağmen tek başına bu işleri 

yapabilecek kapasiteye gelme süresi olmuştu. 31.08.1923 doğumlu bir hastaya 20 gün önce aort kapak değişimi 

yapılmış ve hasta sadece walkerı ile muayeneye gelerek tüm işlerini yapabilecek duruma gelmişti.  

Servislerde ise rutin hastaların yattığı birimlerin dışında kalp ve akciğer nakli olan hastaların kaldığı özel bir kat 

bulunuyordu (Şekil 20). Bu özel katta peri-operatif bakımlar yapılıyor, özel rehabilitasyon programları 

uygulanıyordu.  



 

Şekil 20. Özel hasta odası 

Hastalar 8 haftalık program ardından sanki hiç ameliyat olmamış gibi bir kondisyonla taburcu edilmekte ve 

kendilerini takip eden hekimlerine bilgi verilmektedir.  

HASTANE İÇİ REHABİLİTASYON 

Hastane içi rehabilitasyon programları hastalar ekstübe olduktan sonra hemen başlamaktadır. Her katın 

sorumlu fizyoterapistleri her sabah saat 8:30’da hastaların mobilizasyonu ile ilgilenmektedirler. Rutin kardiyak 

cerrahi sonrası post-operatif 1. saatte hastalar yatak kenarına oturtulmakta, 3.-4. saatlerde ayağa 

kaldırılmaktadırlar. Post-operatif 1. gün servise çıkarılan hastalar yine servislerdeki fizyoterapistlerce mobilize 

edilmektedirler (Şekil 21).  

 

Şekil 21. Fizyoterapistler eşliğinde mobilizasyon 



Yoğun bakım yatışı uzayan, mobilizasyon sıkıntısı olan hastalar için ise özel programlar uygulanmaktadır. Ayakta 

durması mümkün olmayan ekstübe hastalar “standing chair”  yardımı ile 90 derecelik açı ile ayakta durmayı 

taklit ettirilmektedirler (Şekil 22).  

 

Şekil 22. Standing chair 

Ayakta durması destekle mümkün olan hastalar için “standing table” ile mobilizasyon sağlanmaktadır (Şekil 23). 

 

Şekil 23. Standing table 

 

 Yatağa bağımlı hastaların alt ekstremite hareketleri için “bed-cycle” kullanılmaktadır (Şekil 24). 



 

Şekil 24. Bed-cycle 

Servislerde, genel durumu daha iyi olan hastalar için “kondisyon bisikletleri” bulunmaktadır (Şekil 25). 

 

Şekil 25. Kondisyon bisikleti 

Ayrıca hastanede genel durumu daha iyi olan hastalar için spor salonu bulunmakta, hastalar bu spor salonunda 

fizyoterapistler eşliğinde çalışabilmektedirler. 



Servislerde fizyoterapistlerin yanında “occupational therapist” de bulunmaktadır. Bu terapistler hastanın günlük 

yaşama daha kolay adapte olabilmesi için hastanın tüm gereksinimlerinde (yemek yeme, kıyafet değiştirme, 

tuvalete gitme, vb) hastaya yardımcı olmaktadırlar.  

VENTRICULAR ASSIST DEVICE (VAD) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Hannover Tıp Okulu’nda yapılacak ve yapılan tüm VAD hastalar 4 VAD hemşiresi tarafından takip edilmektedir. 

Hastanede yatan, rehabilitasyon merkezine giden ve taburcu olmuş hastalar takip programında izlenmektedir. 

Kalp nakli hastaları bu izlem dışında tutulmaktadır.  

a. VAD Polikliniği  

VAD polikliniğinde hem VAD hastaları hem de post-transplantasyon hastalar takip edilmektedirler. 

Dr.Haverich’in şefliğinde 3 adet kardiyolog tarafından hastalar takip ediliyor. Tüm rutin tahlil ve tetkikler ile 

rutin kardiyak biyopsiler bu poliklinikte ayaktan yatış şeklinde yapılmakta, biyopsi sonuçları 4 saat 

içerisinde sonuçlanmakta ve tedavi rejimleri düzenlenmektedir. Günde ortalam 6-7 hasta takip ediliyor. 

VAD koordinatörlerinden birisi gün boyu bu polikliniğe gelmekte, VAD hastalarının cihaz takipleri, 

pansumanları vs. yapmaktadır (Şekil 26).  

 

Şekil 26. VAD koordinatörü 

Ekokardiyografi, poliklinik hemşireleri tarafından yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Ölçümleri yine bu 

hemşireler yapmakta ve normal olmayan sonuçlarda kardiyoloğa bilgi verilmektedir.  

Driveline giriş yeri fotoğrafları her poliklinik ziyaretinde çekilmekte, hastanın sistemdeki dosyasına 

kaydedilmektedir.  

b. VAD-Transplantasyon Yoğun Bakımı 

Yoğun bakımda VAD ve transplantasyon hastalarını takip eden asistanlar farklıdır. VAD ve transplantasyon 

hastalarının rutin ilaç düzenlemeleri aşağıda belirtilmiştir.  

VAD: 

Flucloxacillin 4x1 gr IV (7-10 gün) 

Meropenem 3x1 gr IV (7-10 gün) 



Metamizol 3x1 gr IV 

Paracetamol 1x1 gr IV 

Piritramid 1x5mg IV 

Klopidogrel 1x75mg PO (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) 

Heparin infüzyonu (ACT ilk gün 140-160 arası, sonraki günler 160-180 arası olacak şekilde) 

Pantoprazol 1x40mg IV 

Asetilsalisilik asit rutin olarak hastalara verilmiyor.  

Coumadinizasyon drenlerin alınması sonrası hedef INR üzeyi 2.00-3.00 olacak şekilde başlanıyor.  

Kalp Nakli: 

Metilprednizolon : 

 Ameliyat sırasında 1 gr IV puşe 

 12.saatte: 250mg, 24.saatte: 250mg, 36. Saatte:250mg IV 

 Ardından 0.5mg/kg oral doza geçiliyor (sabah 2/3ü, akşam 1/3ü veriliyor) 

  Salı-Cuma günleri 5er mg düşülerek 10mg’da sabitleniyor.  

MMF: 3x500mg başlanarak hedef doz 75kg üstü hastalar için 2x1500mg, 75kg altındaki hastalar için 

2x1000mg’da sabitleniyor.  

Takrolimus: 2x2mg PO şeklinde başlanıp hedef seviye ilk yıl için 12-16ng/ml olacak şekilde ayarlanıyor. 1. yıl 

sonrası hedef seviye 8ng/ml ile hastalar takip ediliyor. 

Asiklovir: 3x250mg tb PO (1 yıl sonra stop) 

Amphotericin B: 1x1 ml (Rehabilitasyon merkezine gidene kadar hastane içinde alıyor) 

Flucloxacillin 4x1 gr IV (14 gün) 

Meropenem 3x1 gr IV (14 gün) 

Metamizol 3x1 gr IV 

Paracetamol 1x1 gr IV 

Piritramid 1x5mg IV 

Heparin infüzyonu (servise çıkana kadar) 

Pantoprazol 1x40mg IV 

Hasta eğer iKMP ise asetilsalisilik asit 1x100mg PO ve pravastatin 1x20mg PO  

Diltizem sadece takrolimus düzeyleri düşük gelirse doz yükseltmeye yardımcı olması amacı ile 

verilmektedir.  



Siklosporin’e eğer takrolimus yan etkileri gözlemlenirse geçilmektedir. 

Everolimus’a ise eğer diğer iki ilacın dozlarını düşmek gerekirse geçilmektedir.  

c. Driveline Pansumanları 

Hastanede yatan tüm VAD hastalarının pansumanları VAD koordinatörleri tarafından yapılmakta ve 

fotoğraflanarak kayıt altına alınmaktadır. Pansuman için Polyhexanide 200 mg, Macrogolum 4000 15 mg 

içeren “Decontaman Liquid” isimli bir solüsyon kullanılıyor. Driveline etrafı bu solüsyonla steril bir şekilde 

temizlendikten sonra Excilon AMD Antimikrobial gaz ile driveline kapatılıyor ve driveline sabitleyici 

kullanılarak hareket minimuma indiriliyor (Şekil 27). 

 

Şekil 27. Driveline sabitleyici 

Driveline dikişleri post-operatif 10.gün alınıyor. Şimdiye kadar yapılan 550 VAD hastasında driveline 

enfeksiyonu sonrası cihaz değişimi gereken 6 hasta olmuş.  

ECMO 

ECMO hastane içinde çok sık kullanıldığı gibi, çevre merkezlerde ECMO ihtiyacı olan hastalar için de mobil 

ECMO ünitesi ile o merkezlere gidilip ECMO takılması sonrası hastaların Hannover’a getirilmesi de mümkün 

olmaktadır. Hastalarda rutin diyebileceğimiz sayıda femoral arter-ven yolu ECMO uygulaması yapılmaktadır. 

Yine tüm hastalarda distal perfüzyon kateteri de kullanılmaktadır (Şekil 28).  

 

Şekil 28. Sağ Femoral A.V. ECMO ve distal perfüzyon kateteri 



ECMO cihazı olarak “Maquet-HLS Module Advanced 7.0” kullanılmaktadır. Bu cihazın özelliği mobil olması ve 

sahip olduğu sensör sayesinde hematokrit seviyesi, venöz oksijen satürasyonu gibi özellikler de okuyabilmesidir 

(Şekil 29).  

 

Şekil 29. ECMO 

TEŞEKKÜR 

Destekleri için; 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 

Hocam Prof.Dr.Mustafa Paç 

Eğitim Görevlilerim Doç.Dr.Zeki Çatav ve Doç.Dr.Ümit Kervan’a 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

 


