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ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİSİ 

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

 

Hasta Adı                                        Dosya No                                      Tarih / Saat 
……………………….                        ……………………….                      ………………..…………. 
 

Yöntem:  

Üst sindirim sistemi kanalının içinin görülerek incelendiği teşhis yöntemine gastroskopi adı 

verilir. Gastroskopi sırasında ağızdan geçilerek yemek borusu (özofagus), mide, oniki parmak 

bağırsağının ilk iki bölümü (bulbus ve duodenum 2. kıta) muayene edilebilir. Ağızdan 

girilerek inceleme yapılır. İşlem sırasında rahatça nefes alınabilir, ağrı hissedilmez, ancak 

verilen havanın gerginliği hissedilir. Gastroskopun görüş alanının açılması için mide içine 

doğru aralıklarla hava üflenir. Gastroskopun çıkartılması sırasında üflenen bu hava kısmen 

geri emilir. İşlem sonrası geri kalan hava ağız ve anüs yoluyla çıkartılan gaz ile tahliye edilir. 

Alternatifler: 

Baryumlu mide duodenum grafisi ve batın tomografisidir. Ancak bu tetkikler endoskopinin 

yerini tam olarak tutamamaktadır. 

Genel riskler ve komplikasyonlar  

Bu işlem sırasında %2 oranında yan etkiler ( kanda oksijen azalması, nabzın düşmesi, 

tansiyon düşmesi, enfeksiyon bulaşması, kanama, solunum yoluna sıvı kaçağı, bilinç 

bozuklukları, yemek borusunda delinme, dişlerin dislokasyonu vs ) meydana gelebilmektedir. 

Tedavi Olmazsanız: 

Üst gastrointestinal sistemi ilgilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisinde hata veya gecikme, 

bunun sonucunda hayati tehdit edici sonuçlarla karşılaşılabilir. 

Özel Durumlar: 

Eğer islem öncesi sakinlestirici verildiyse sakinlestiricinin etkisinin çoğu geçene kadar 

gözlem altında tutulursunuz. Boğazınız hafifçe yanabilir ve karnınızda siskinlik 

hissedebilirsiniz. Bu his; islem sırasında verilen havadan kaynaklanmaktadır. Aksi 

söylenmedikçe islem sonrası normal yeme ve içmenize geri dönebilirsiniz Sizden sorumlu 

olacak bir kisinin refakatinde evinize geri dönmelisiniz. Herhangi bir problem ortaya 

çıktığında gece/gündüz size bakım verebilecek sorumlu bir eriksinin yardımını alın. İlaç 

kullanıldığı için islemden sonra 24 saat süreyle tasıt ya da makine kullanmayınız. İslemden 
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sonra 24 saat süreyle herhangi bir yere imza atmayınız, önemli kararlar vermeyiniz. İslemden 

sonraki 24 saatte alkol almayınız. 

Fotoğraf/İzleyiciler: Yapılacak işlemin, vücudumun uygun kısımları dahil olmak üzere 

bilimsel, tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanmasına ya da videoya kaydına resimlerin 

kimliğimi ortaya koymaması şartıyla onam veriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi 

geliştirmek yararına işlem esnasında işlem odasına nitelikli gözlemcilerin alınmasını 

onaylıyorum. 

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 : _____________ 


