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Sayın Editör,
Elektif olarak ameliyat edilmesi planlanan hastaların
hastaneye yatırılmadan girişim için hazırlanmaları,
ameliyat günü hastaneye kabul edilmeleri ve aynı
gün taburcu edilmeleri son yıllarda kabul görmüş
efektif bir ameliyat hazırlık biçimidir (1). Çeşitli yerli
ve yabancı kaynaklı literatürde ‘ambulatuar cerrahi,
outpatient surgery, same-day surgery, dış vaka,
office-base surgery’ olarak da anılmaktadır. Çeşitli
genel cerrahi ve proktoloji vakaları, üroloji, göz,
ortopedik cerrahi vakaları benzer şekillerde ameliyata
hazırlanabilmektedir. Günümüzde Amerika Birleşik
Devletleri’nde elektif cerrahi prosedürlerin % 60’ı bu
şekilde gerçekleştirilmektedir (2). Önümüzdeki
dekatta otörler bu rakamın % 75 civarında
gerçekleşeceğini tahmin etmektedirler (2). Bizim
deneyimimizde de tamamı anal fissür, fistül,
kondilom, apse drenajı, biopsi, sinüs pilonidal gibi
perianal bölgenin benign lezyonlarını içeren ve dış
vaka olarak müdahale edilen 216 hastanın 195’i aynı
gün taburcu olabildi.
Günümüzde minimal invaziv cerrahi tekniklerin
giderek popülarize olması, kısa etkili anestezik
ajanların gelişimi ve sağlık hizmetlerinin daha
ulaşılabilir olmasına bağlı olarak elektif vakaların
dışvaka şeklinde gerçekleştirilmesi giderek yaygınlık
kazanmaktadır. Böylece maliyet düşerken, yatak
tasarrufu sağlanmakta ve beraberinde doktorun
zamanını daha efektif kullanmasını gündeme
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gelmektedir. Ancak bununla birlikte bazı riskleri de
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle olgular dış
vaka olarak hazırlanırken bazı hususlar mutlaka
gözönünde bulundurulmalıdır. Dışvaka uygulaması
sağlıklı ve problemsiz insanlar için planlanmalıdır
(3). Küçük çocuklar, çok yaşlılar ile mental kapasite
sorunu olanlar için bu yöntem uygun değildir. Cerrah
ve anesteziyolog hastayı ameliyattan bir hafta önceki
bir dönemde mutlaka bizzat kendisi görmeli,
hastasının her türlü sorusunu cevaplamalıdır.
Preoperatif bilgilendirmede mutlaka kanama diatezi
oluşturabilecek ilaçlar sorgulanmalı, gerekli ise
lavman kullanımı gibi ayrıntılar net bir şekilde
anlatılmalıdır. Adres ve telefon kayıtları alternatifleri
ile birlikte mutlaka kaydedilmelidir. Gönüllü olur
belgesi alınmalıdır. Açlık süresi anlatılmalı,
preoperatif ve postoperatif dönemde kullanılan
ilaçların ne zaman kesileceği, ne zaman başlanacağı,
gerekirse yazılarak belirtilmelidir. Taburcu edilen
hasta özellikle ilk 24 saat her ne sebeple olursa olsun
hekimine ulaşabilmeli, bu konuda kendini güvende
hissetmelidir. Ağrısı için ne kullanacağı açıkça belli
olmalıdır. Yanında mutlaka ailesinden erişkin bir
birey olmalıdır. Hastanın hastanede kalma isteği asla
reddedilmemelidir.
Doktor
hastaneye
yakın,
gereğinde hastaneye gelip hastasını görebilecek
uzaklıkta olmalıdır. Takı ve değerli eşyalar (alyans
dahil olmak üzere) evde bırakılmalı, kontakt lensler,
diş
protezleri
çıkarılmalı,
rahat
kıyafetler
seçilmelidir. Gerekli ise bir gece önceden
anksiyolitik verilmelidir. Hasta girişimden 2 saat
önceden merkeze ulaşmalı, ikamet ettiği yer
kesinlikle hastaneden 1 saatten daha uzak
olmamalıdır. Sağlık karnesi, sevk evrakı gibi resmi
belgelerin unutulmaması bir gün önceden mutlaka
hatırlatılmalıdır. Bekleme odası yeterince konforlu,
mümkünse yataklı olmalıdır. Cerrahiden sonra 1
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saatten az olmamak kaydıyla mutlaka en azından bir
hemşirenin daimi refakatinde cerrahın ve anestezistin
kolay ulaşılabilir, tercihen aynı katta olduğu bir
postoperatif takip odasında tutulmalıdır (3). Yasal
açıdan bir sorunla karşılaşmamak için mutlaka
taburculuktan önce vital bulgular kaydedilmeli,
hastanın oral tolerasyonu mükemmel, ağrısı
katlanılabilir, idrarını yapabilmiş ve mesanesi boş
olmalıdır (4). Hasta taburculuk sırasında mümkünse
yürümemelidir. Sonuç olarak yukarıdaki koşullar
sağlanabildiği taktirde dış vaka prosedürünün
minimal ve geçici problemler dışında hastanın bir
cerrahi girişimi en az sorunla geçirebileceği güvenli
ve efektif bir ameliyata hazırlık biçimi olduğu
kanaatindeyiz.
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