
 

 
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                       YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                  PROTOKOL NO:  
 

Üst Gastrointestinal Sistemi Endoskopi İşlemi Nedir? Yemek borusunun, midenin ve ince bağırsağın ilk kısmının 

endoskop adı verilen ince bükülebilir, küçük bir kamera ile ağızdan geçilerek ekrandan izlenerek incelenmesidir.  

Üst Gastrointestinal Sistemi Endoskopi İşlemi Nasıl Yapılır? Hasta endoskopi odasına alındıktan sonra özel hasta 

önlüğü giydirilir. Sonra, gözlük ve takma dişleri varsa çıkartması sağlanır. Hastanın boğazına lokal uyuşturucu (anestezik) 

sprey sıkılır. İşlemi gerçekleştirecek doktor tarafından uygun görülürse damar yolundan yatıştırıcı da verilebilir. Hastanın 

ağzına bir dişlik yerleştirilip, hasta sol tarafına yatırılarak işleme başlanır. İşlem, ucunda minik bir kamera olan esnek, 

bükülebilir bir cihaz ile yapılır. Endoskopun görüş alanının açılması için düzenli aralıklar ile içeri hava verilir. Endoskop 

çıkartılırken bu hava kısmen geri emilir. İşlem bitiminde emilmeyen hava ağız veya anüs yoluyla tahliye olur. Endoskop ile 

yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının incelenir ve işlem sırasında normal olmayan dokuların incelenmesi için 

küçük örnek alınabilir (biopsi) veya polip adı verilen yapılar tamamen çıkartıla bilinir. Bu işlem yaklaşık  10-25 dakika 

sürmektedir. 

Uygulanacak İşlemlerin Riskleri: 

Lokal Anestezi Riskleri: Uygulanan maddelere bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir ve bu durum hayati tehlike 

oluşturabilir. Ancak gelişme ihtimali çok düşüktür. 

Üst Gastrointestinal Sistemi Endoskopi İşleminin Riskleri, Komplikasyonları: 

Aşağıda anlatılanlar bu işlemde görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır. 

 Yapılacak ağrı kesici, sakinleştirici, spazm giderici ve lokal uyuşturuculara karşı alerjik reaksiyonlar, akciğer veya kalp 

ilişkili hastalık riskleri gelişebilir. ( solunum güçlüğü, kalp krizi, vb.) 

 Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağında nadir de olsa delinme veya yırtık oluşabilir olabilir. Buna bağlı 

olarak, ameliyat gerekebilir. 

 Dalak, karaciğer gibi karın içi organlarında yırtılma veya delinme olabilir. 

 Biyopsi yerinden kanama ya da delinme olabilir. Buna bağlı olarak kanamayı durdurmak için ameliyat gerekebilir. 

 Polip alınan bölgede kanama veya delinme oluşabilir. Buna bağlı olarak ameliyat gerekebilir. 

 İşlemden, alınan polip veya biopsiden kaynaklı ağızdan az miktarda kan gelebilir. 

 Tüm bu komplikasyonlar acil ameliyat gerektirebilirler ve düşük de olsa bir ölüm riski taşırlar. 

 Doktorunuz işlemin zor olacağına karar verirse, işleme devam etmenin hasta sağlığına daha fazla zarar vereceğini 

düşünürse, operasyonu yarıda kesip operasyonu bitirebilir ve başka hastaneye sevk edebilir. 

Üst Gastrointestinal Sistemi Endoskopi İşleminin Alternatif Tedavileri Ve Riskleri:   

 Baryumlu (ilaçlı) mide duodenum grafisi,  veya Batın tomografisi çekilebilir. 

Bu iki işlem esnasında da saptanan lezyonlardan biyopsi alınması veya tedavi edici işlemlerin uygulanması olası değildir. 

Üst Gastrointestinal Sistemi Endoskopi İşlemi Uygulanmazsa Neler Gelişir? Bu işlemi olmadığınız takdirde 

şikayetleriniz daha da artabilir ve mevcut olabilecek hastalığınızın teşhisi gecikir. 

Tehlikeleri olabildiğince azaltmak için, sizden aşağıdaki soruları cevaplandırmanızı rica ediyoruz. 

1. Herhangi bir nedenle sürekli kullandığınız ilaçlar var mı? 

        Hayır                           Evet   

(Cevabınız “evet” ise lütfen kullandığınız ilaçları belirtiniz) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ufak yaralanmalarda veya diş çekilmesinden sonra aşırı kanama eğiliminiz var mı ya da vücudunuzda kolayca 

morartılar meydana geliyor mu? 

        Hayır                           Evet   

3. Alerjik hastalıklarınız, gıda maddelerine, ilaçlara, flaster ya da bölgesel uyuşturucu maddelere karşı hassasiyetiniz 

var mı? 

        Hayır                           Evet 

4. Doğurma çağındaki kadınlar için; hamile olabilir misiniz? 
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Hayır                           Evet 
 

5. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, akciğer hastalığı, bronşiyal astım gibi hastalıklarınız var mı? Kalp pili taşıyor 

musunuz? 

        Hayır                           Evet 

6. Süreğen (kronik) bir hastalığınız var mı? 

        Hayır                           Evet 

7. Şimdiye kadar kalp, akciğer, mide ve bağırsak ameliyatı oldunuz mu? 

        Hayır                           Evet 

Üst Gastrointestinal Sistemi Endoskopi İşlemi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir? 

 Eğer işlem öncesi sakinleştirici verildiyse sakinleştiricinin etkisinin çoğu geçene kadar gözlem altında tutulursunuz. 

Boğazınız hafifçe yanabilir ve karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz. Bu his; işlem sırasında verilen havadan 

kaynaklanmaktadır. 

 Aksi söylenmedikçe işlemden 2 saat sonrası normal yeme ve içmenize geri dönebilirsiniz. 

 İşlemden sonraki 10 gün içinde şiddetli karın ağrısı, ateş, kusma, şişkinlik gibi şikâyetler olduğunda hemen en yakın 

sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. 

 İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde önerdiği zamanda ve önerdiği sürede alınız. Kontrol randevularınızı 

aksatmayınız.  

HASTAYA ÖZEL DURUMLAR: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

HASTALARIN DİKKATİNE: 

GASTROSKOPİ HASTALARI 

 Randevudan 1 (bir) gün önce gece saat 22.00’ den sonra yemek yemeyiniz, su içebilirsiniz. İşlemin uygulanacağı sabah 

almanız gereken zorunlu ilaçlarınız var ise az bir miktar su ile alabilirsiniz. 

 Doktorunuz bir öneride bulunmadığı taktirde, işlem yapıldıktan 2 (iki) saat sonra yemek yiyebilirsiniz. 

 İşlem raporunuzu almayı unutmayınız. Parça alınması durumunda patoloji sonucunuzu 15 gün sonra patoloji 

laboratuvarından alınız. 

Hastanın izni tamamlandıktan sonra hekim tarafından doldurulacak kısım: 

Yukarıda anlatılan işlem, riskler, olabilecek komplikasyonlar, umulan sonuçlar, tedavinin olmadığı durum dahil tedavi 

seçenekleri hakkında hastanın veya onun izni öncesinde hastaya veya hukuksal sorumlusuna benim tarafımdan anlatıldığını 

onaylıyorum. 

İşlemin Tahmini Süresi:……………………………….. 

Lütfen kendi el yazınızla ‘hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay 

veriyorum” yazınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                         ÇEVİRMEN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                  TARİH/Saat:                                                                         

İMZA:                                                                                             İMZA:        

 

VASİ / YAKINI ADI-SOYADI:                                                    TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                   TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                              İMZA: 

 

Ben “Rıza Belgesi” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde aktardım. 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
 

   HAZIRLAYAN      KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
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