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Çok ender görülmesine karşın, rejyonel anestezi 
uygulamasından sonra bazı sorunların meydana 
gelme olasılığı yine de bulunmaktadır. Erken 
dönemde saptanması durumunda, çok önemli 
sorunlar genellikle önlenebilir. Aşağıda açıklanan 
belirtilerden herhangi birinin sizde oluşması 
durumunda, en kısa süre içinde hastaneyle 
ilişkiye geçmeniz gerekmektedir.

Telefon numaraları aşağıda belirtilmektedir.

Baş Ağrısı
Baş ağrınızın aşağıda açıklanan belirtileri 
göstermesi durumunda, hastaneyle 
ilişki kurun:
• kendinize bakma yeteneğinizi kıstlaması

• dinlendikten, bazı içecekler ya da parasetamol 
gibi hafif ağrı kesiciler aldıktan sonra da 
geçmemesi

• otururken ya da ayakta dururken daha fazla 
ağrıması ancak, yatmanız durumunda ağrının 
hafiflemesi/geçmesi

• ensede sertlik ya da işitmede değişiklikler 
(çınlama ya da duymada tıkanıklık gibi) 
ya da gözlerinizde sorunlar oluşması gibi 
belirtiler de görülebilir.

Sırt Ağrısı
Epidural ya da alt omurga enjeksiyonu yapılan 
sırt bölgesinde ağrı duymakta olmanız ve 
özellikle aşağıda açıklanan belirtilerin bulunması 
durumunda hastaneyle ilişki kurun:
• ağrının yeni başlamış ya da kötüleşmekte 

olması – (örneğin; ağrının, omurganın üst 
bölümüne ya da alt tarafa kalçaya ve bacaklara 
doğru yayılması)

• ağrının iltihaplaşmaya bağlı bulunması – 
(bölgede sıcaklık duyulabilir ya da kızarıklık 
oluşabilir ve bazen sızıntı ya da akıntı 
meydana gelebilir)

• bunların yanısıra ateş ya da üşüme 
de duyulabilir.

Bedeninizin alt bölümünde 
duyarlığın değişiklik göstermesi

Kalça ve bacaklarınızda herhangi bir 
değişiklik oluşması durumunda, hastane ile 
ilişki kurunuz. Olabilecek değişiklikler aşağıda 
belirtilmektedir:

• güçsüzlük

• uyuşukluk

• iğnelenmek.

Hastanede bulunduğunuz süre içinde sorunların 
saptanması olasıdır ancak, altı hafta sonraya 
kadar da çok ender olarak belirtiler görülebilir.

İlişki Kurulacak Telefon 
Numaraları
the Women’s hastanesindeki Akut Ağrı Servisi 

Pazartesi ile Cuma günleri arası 
saat 8:00’den 16:00’ya kadar
Telefon 8345 2389

Bu numaranın yanıt vermemesi durumunda sesli 
olarak mesajınızı bırakın. Bu aramanıza 4 saat 
içinde yanıt alamamanız durumunda, çalışma 
saatleri sonrasında kullanılacak aşağıda belirtilen 
telefon numarasını lütfen arayın.

Çalışma satleri dışında
  8345 2000 telefon numarasını arayın ve 

nöbetçi Anestezi Görevlisi ile görüşmek 
istediğinizi bildirin.

Rejyonel anestezi-alt omurga seviyesinde 
gerçekleştirilen enjeksiyon- (Epidural/Spinal) 
işleminden sonra eve gidiş
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