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“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. 
 

ÜST GİS ENDOSKOPİSİ İÇİN 
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

 
 
Hasta Adı                                        Dosya No                                      Tarih / Saat 
 
 
 
Değerli Hastamız ; 
 
Sizi muayene eden Doktorunuz tarafından ,size üst Gastrointestinal Sistem ( Yemek 
Borusu,Mide,İnce Barsak)Endoskopisi yapılması uygun görülmüştür. 
 
Yöntem:  

Bu işlem . ucunda kamera olan ince ve bükülebilen bir boru yatdımıyla ağızdan 
girilerek,yemek borusu ,mide ve oniki parmak barsağının bir kısmının incelenmesi 
işlemidir.Bu işlemden önce  boğazınıza lokal anestezik (uyuşturucu) bir sprey 
sıkılacaktır.Doktorunuz tarafından gerekli görülürse sizi rahatlatmak için  damardan yatıştırıcı 
ilaçlar da yapılabilir . 
 
Endoskopik inceleme ile yemek borusu ,mide ve oniki parmak barsağının bir kısmı 
incelenecek ,eğer varsa yemek borusu varisleri,özafajit,gastrit gibi iltihabı 
hastalıklar,ülserler,tümörler ve diğer hastalıklar video ile görüntülenecektir.Yine gerekli 
görülürse bu lezyonlardan parça alınarak incelenmesi, polip denilen küçük tümörlerin  
çıkarılması,darlıkların çeşitli araçlarla genişletilmesi,varislere iğne tedavisi,kanamalara 
müdahale,yabancı cisimlerin çıkarılması ve diğer tedavi amaçlı girişimler uygulanabilecektir. 
 
Genel riskler ve komplikasyonlar 
Tüm bu uygulamalar sırasında,çok nadir de olsa, incelenen ya da girişim yapılan bölgelerde 
perforasyon (yırtılma),kanama,uygulanan ilaçlara bağlı alerjik reaksiyonlar,enfeksiyon, 
hastalığa ait bozukluk ya da hastalığın atlanması, bu komplikasyonlara  bağlı ölüm gibi riskler 
ortaya çıkabilir.Bu komplikasyonlar fark edildiği anda  size hemen gerekli  cerrahi ve tıbbi 
girişimler ve tüm müdahaleler yapılacaktır. 
 
Lütfen endoskopiye gelirken en az 6 saat aç geliniz, varsa akciğer –kalp-karaciğer hastalığı 
gibi sistemik hastalıklarınızı, kullandığınız ilaçları(aspirin.coumadin, plavix…gibi),ilaç 
alerjinizi mutlaka belirtiniz.Endoskopiden sonra da ateş,yutma güçlüğü,bulantı ve 
kusma,göğüs ve midede ağrı,ağızdan kan gelme,büyük abdestte siyahlaşma gibi durumlar 
olursa Doktorunuza başvurunuz. 
 
Endoskopi ile ilgili istediğiniz her şeyi,girişim yapacak Doktorunuza önceden sorabilirsiniz. 
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“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. 
 

 
Onam Doğrulama : 
 
Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı 
cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da 
istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum. 
 
 
 
Tarih / Saat : ___________ /_________ 

 

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________ 

    

İmzası: _____________  

 

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : ___________ ___________ 

  

Çalıştığı Kurum:  

 

İmza : _____________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


