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ANESTEZİ (uyutma) SONRASI NELER BEKLENİR? 
Bademcik ameliyatı genellikle 20-60 dakika anestezi gerektirir. Hasta ameliyat sonrası birkaç 

saat huzursuz olabilir. Anesteziye bağlı olarak günün çoğunu uyuklayarak geçirebilir. Bulantı 

kusma görülebilir. Genellikle tedavi gerektirmeden ameliyat akşamına kadar şikayetler kaybolur. 

 

AMELİYAT SONRASI NE YAPILMALIDIR? 

 Hasta ameliyat sonrası ilk gün birkaç kez kanlı kusma görülebilir. Bu ameliyat esnasında 

yuttuğu kanlardır. Telaş edilmemelidir. 

 Ameliyat sonrası ilk gece, ateş 38 derece civarı olabilir. Bu anesteziye bağlıdır, 

telaşlanmamalıdır. 

 Kanama olabileceğinden hasta öksürmemeli ve boğazını temizlemeye çalışmamalıdır. Genzini 

zorlamamalı ağzına gelenleri yutmadan tükürmelidir. Ağızdan kan geldiği takdirde bir torba 

içine buz konarak, torba boğaz altına konulur. 

 Ameliyattan çıktıktan 3 saat sonra hastaya soğuk süt, soğuk su ve dondurma verilmelidir. 

Kola ve portakal suyu gibi asitli gıdalar ağrıyı arttıracağında verilmemelidir. Hasta mutlaka 

ağızdan beslenmeye ikna edilmelidir. 

 10 -14 gün süreyle ağır egzersiz ve işlerden kaçınılmalı, sigara ve alkollü içecekler 

içilmemelidir. 

 10. günün sonunda  hasta kendini iyi hissedecek ve 3 hafta sonra tamamen iyileşecektir.7-10 

gün sonra işine veya okuluna gidebilir. 

 Hastaya verilen antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar dışında başka bir ilaç kullanmamalı özellikle 

aspirin almamalıdır. Döküntüsü olursa doktor aranmalıdır. Ağrı 5-12 gün sürecektir. Bu nedenle 

ağrı kesici ilaca devam edilmelidir. Kulak ağrısı olabilir, bu ağrı boğazdan kulağa yansıyan 

ağrıdır. 

 Ameliyattan 1- 2 gün sonra boğaza bakıldığında beyaz renkli iltihaba benzer bir alan 

görülecektir. Bu iyileşme kabuğu olup korkmanıza gerek yoktur, kendiliğinde kaybolacaktır. 

 Dişlerinizi 10 gün fırçalamayınız. 

 

AMELİYAT SONRASI BESLENME NASIL OLMALIDIR? 

 

AMELİYAT GÜNÜ: Dondurma, süt su 

AMELİYATTAN SONRA 1.GÜN: Dondurma, süt, su, şeftali, kayısı ve elma suyu 

(VİŞNE SUYU İÇİRMEYİNİZ). 

AMELİYATIN 2. GÜNÜ: Süzülmüş soğuk çorbalar, kaymağı alınmış tatlı yoğurt, soğuk et 

suyu ve tavuk suyu 1. gün alınan gıdalar. 

AMELİYATIN 3. GÜNÜ: 1. ve 2. güne ilaveten patates püresi, yoğurtlu makarna, ayran, 

mikserden geçirilmiş sütlaç muhallebi ve puding. 

AMELİYATIN 4. GÜNÜ: 1.2.3. güne ilave sulu gıdalarda eritilmiş ekmek içi verilebilir. 

AMELİYATIN 5. GÜNÜ:  Yukarıdaki gıdalara sebze püreleri ve ezme çorbaları da 

eklenebilir. 

AMELİYATIN 6.7.8 GÜNLERİ: Hasta yukarıdaki besinlerden bolca yemeli ve 8. 

günden sonra normal gıdalara geçilmelidir. 
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NOT: VİŞNE SUYU İÇİRMEYİNİZ. TARHANA VE EKMEK DIŞI GİBİ 

SERT GIDALAR, ACI, EKŞİ BESİNLER, KOLA GİBİ ASİTLİ 

İÇECEKLER TÜKETİLMEMELİDİR. 

 

DOKTORU NE ZAMAN ARAMALISINIZ? 
Nadir de olsa şikâyetler olabilir; 

 Kanama  

 Taze kan tükürme 

 Yeteri kadar sıvı içmeme ve idrar çıkışından azalma  

 Uykuya meyil 

 39 derece ve üzeri yüksek ateş durumlarında hemen doktorunuzu arayınız. 

Anormal bir durum yoksa ameliyattan 10 gün sonra kontrole geliniz. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


