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Ameliyat öncesi tarama (POS) hakkında
bilgi,Yakında ameliyat olacaksınız
Yakında Spaarne Gasthuis'de ameliyat olacaksınız. Buna, uzman doktorunuzla birlikte karar
verdiniz. Ameliyat için anestezi veya genel anestezi (narkoz) gerekir. Bu broşürde ameliyat
öncesi tarama polikliniğinde neler bekleyebileceğinizi okuyabilirsiniz. Bu broşürü okuduktan
sonra herhangi bir sorunuz var mı? O halde bunu anestezi uzmanına veya uzman POS
görevlisine iletin.

Ameliyat öncesi tarama (POS)
Siz ve ilgili hekiminiz bir ameliyat olacağınıza karar verdikten sonra, ameliyat öncesi tarama
için bir randevu alınır. Bu randevu genelde telefonla alınabilir ve hastaneye gelmeniz
gerekmez. Sizden önce özel bir sorular listesini doldurmanız istenir. Bu sorular listesi size
dijital olarak MijnSpaarneGasthuis aracılığıyla gönderilir. Ve başka bir seçenek olmadığında,
sorular listesi size kağıt üzerinde gönderilir.
Henüz MijnSpaarneGasthuis'ü kullanmıyor musunuz? Bunu nasıl ayarlayabileceğinizi
https://spaarnegasthuis.nl/mijnspaarnegasthuis adresinden öğrenin veya hastanedeki
görevliye sorun.

Randevunuz
Bu poliklinikte anestezi ekibinden biriyle bir görüşmeniz olacaktır. Bu kişi, genelde özel olarak
eğitilmiş POS görevlilerinden birisidir. Ancak, bu kişi aynı zamanda eğitim gören bir anestezi
uzmanı veya bir anestezi uzmanı da olabilir. Anestezi uzmanı, ameliyatla ilgili çeşitli anestezi,
ağrı kesici ve yoğun bakım şekillerinde uzmanlaşmış bir doktordur. Eğitim gören anestezi
uzmanı ve POS görevlisi, anestezi uzmanının sorumluluğu altında çalışır.
Diğer hususların yanı sıra, şu konular hakkında soruların sorulduğu bir görüşmeniz olur:

olası önceki ameliyatlar ve o zaman anesteziye nasıl yanıt verdiğiniz hakkında

fiziksel durumunuz

kullandığınız ilaçlar
Randevu için hastaneye gelmeniz gerektiğinde kalbiniz de dinlenir ve tansiyonunuz ölçülür.
POS ziyaretiniz veya telefon randevunuz yaklaşık 20 dakika sürer. POS görevlileri size birkaç
soru sorar. Bazen bir soruyu daha önce yanıtlamış olduğunuz görülür. Soruların tekrarlanması
bilinçli olarak yapılır. Bu husus, sağlık hizmetlerinde hataları önler. Bu konu, güvenliğiniz için
önemlidir.
Dikkat
Randevunuzu alırken, size yaklaşık olarak ne zaman aranacağınız söylenir. Bu saatlerde
sakin bir şekilde özel bir görüşme yapabilir olabileceğinizi lütfen unutmayın. 2 kez aradıktan
sonra size ulaşamıyor muyuz? O halde ameliyatın devam edememe ihtimali yüksektir. Bu
durumda yeni bir randevu alınmalıdır ve bu, ameliyat tarihinin değiştirilmesi gerektiği anlamına
gelebilir.

Anestezi türleri
Anestezi "duyu yitimi" anlamına gelmektedir. Size anestezi verilmesinin nedeni, vücudunuzu
ameliyattan kaynaklanan stresin zararlı etkilerinden korumaktır. Anestezi uzmanı (tıp uzmanı),
anestezi görevlisi ile birlikte anestezi altında yapılan bir ameliyatın güvenliğini sağlar. Belirli bir
anestezi türü için siz kendi tercihinizi görüşebilirsiniz.
Farklı anestezi türleri vardır:





Genel anestezi veya narkoz
Bölgesel anestezi
Lokorejyonel anestezi
Yukarıdakilerin bir kombinasyonu

Tıbbi geçmişiniz ve olacağınız ameliyatın türü değerlendirildikten sonra, anestezi seçenekleri
sizinle görüşülür.
POS veya telefon randevusu ziyaretinizden sonra sizinle yaptığınız kişisel anlaşmalar size
kâğıt üzerinde verilebilir. Bunları evde istediğiniz zaman tekrar okuyabilirsiniz.
MijnSpaarneGasthuis hesabınız var mı? O halde bu anlaşmalar akşam saat 19:30'dan itibaren
dosyanızda olur ve onları orada okuyabilirsiniz. Ameliyattan önceki gün bu bilgileri tekrar
okuyunuz. Bu şekilde hastaneye iyi hazırlanmış şekilde gelmiş olursunuz.

Anestezi ve ameliyat günü
Ameliyat günü hakkında bilmek istediğiniz her şeyi içeren genel bilgiler Spaarne Gasthuis web
sitesinde dsg-1239 Anestezi ve ameliyat günü başlıklı broşürde bulabilirsiniz.
POS görevlisi ile randevunuzdan önce bu bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu durum, sorularınızı
sormanıza yardımcı olabilir.
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Bize nasıl ulaşabilirsiniz?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Zuid
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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