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Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

Gastroscopie Turks 
 

Gastroskopi / Endoskopic mide incelemesi 
 

Giriş 
 
Gastroskopi (endoskopik mide incelemesi) için bir randevunuz var. Doktorunuz bu 
incelemenin sürecini size önceden anlattı. Burada bunların hepsini sakin bir şekilde 
okuyabilirsiniz. 
 
Gastroskopi nedir 
Bir gastroskopi yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağınızın iç yüzeyinin 
incelenmesidir. İnceleme bir gastroskop ile yapılır. Bu ayarlanabilir, bükülebilir bir 
hortumdur. Gastroskop ağızdan girerek, dil üzerinden yavaşça kaydırılarak yemek 
borusu, mide ve onikiparmak bağırsağına yerleştirilir. Bu arada mukoza zarı iyi bir 
şekilde incelenir. 
 

Hazırlık 
 
Yememek ve içmemek 
İncelemeden önce aç olmanız gerekiyor. Bu durum, gece saat 24.00'ten itibaren 
yememeniz, içmemeniz veya sigara kullanmamanız anlamına gelmektedir. 
 
İnceleme, öğleden sonra gerçekleştiği takdirde, sabah saat 08.00'den önce bir 
kahvaltı bisküvisi ve bununla birlikte bir bardak çay gibi hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz. 
Saat 08.00'den sonra aç kalmanız gerekiyor. 
 
Kan sulandırıcı ilaçlar 
Sizle farklı bir şekilde kararlaştırılmadıkça, kan sulandırıcı ilaçları bırakmanıza gerek 
yoktur. 
Ancak vitamin K antagonistleri (örneğin acenocunaral, fenprocumon, marcumar) 
kullanıldığı takdirde, inceleme gününde INR'yi (kanın pıhtılaşma zamanı) saptamak 
için kan alınır. 
 
Diyabet 
Diyabet için ilaç kullanıyorsanız (tablet veya iğne) diyabet hemşirenizle irtibata 
geçiniz. İlaçları nasıl kullanmanız gerektiğini sizle görüşecektir. 
Tablet kullanımı söz konusu olduğunda araştırma gününde araştırma sonrasına 
kadar tablet alınmamalıdır. Araştırma sonrası tabletlerinizi tekrar alabilirsiniz. 
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Pacemaker veya ICD 
Bir pacemaker (kalp pili) veya ICD'niz (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defribilatör) 
mi var? Bu durumda size pacemaker teknisyeniyle randevu verilecektir. İncelemenin 
güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için pacemaker veya ICD'nizi uygun bir şekilde 
ayarlayacaktır. 
 

İnceleme 
 
İnceleme günü belirlenen saatte inceleme yapılacak bölüme başvuracaksınız. Venlo 
veya Venray şubesinde bulunmanız gerektiğine iyice dikkat ediniz. 
İnceleme işlemi, endoskopi odasında gerçekleşecektir. 
 
İncelemenin hemen öncesi 
İnceleme başlamadan önce, daha birkaç hususun yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 

 Diş protezi kullanıyorsanız, bunu incelemeden önce ağzınızdan çıkarmanızı rica 
ediyoruz. 

 Dil pirsinigiz varsa, bunu inceleme yapılmadan önce çıkarmanız gerekmektedir. 

 Mide köpüklenmesini önlemek için size bir şurup verilmesi mümkündür. 

 İnceleme yapılmadan önce boğazınıza bir sprey ile lokal anestezi uygulanacaktır. 
Doktor size birkaç kontrol sorusu sorduktan sonra inceleme başlayabilecektir. 
 
İnceleme 
İnceleme masasında sol tarafınıza yatacaksınız. Dişlerinizi ve gastroskopu cihazını 
korumak amacıyla ağzınıza bir diş halkası yerleştirilebilir. 
Doktor gastroskopu ağızdan yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağına indirir. 
Gastroskop içeriye girer girmez bir öğürme refleksi olabilir. Gastroskopun 
yerleştirilmesi çok kısa sürer. 
İşlem sırasında normal bir şekilde nefes alıp verebilirsiniz. 
 
CO2 gazı 
İnceleme sırasında, yemek borusunu, mideyi ve ince bağırsağın küçük bir bölümünü 
daha iyi görüntülemek amacıyla gastroskopla CO2 pompalanır. Bundan dolayı sizde 
tokluk hissi oluşabilir ve öğürebilirsiniz . 
 
Mikroskopik inceleme 
Doktor gerek duyduğunda, mikroskopik inceleme için mide, yemek borusu veya ince 
bağırsaktan küçük mukoza zarı parçacıkları alabilir. Bu durum, acı verici değildir. 
 
İnceleme süresi 
Tüm inceleme 10-15 dakika sürer. 
 

İnceleme sonrası 
 
Boğazınıza lokal anestezi uygulandıysa, incelemeden sonra yaklaşık yarım saat 
yeme ve içmeniz yasaktır. Bu nedeni, boğulmanızı önlemektir. Diğer durumlarda 
inceleme yapıldıktan sonra normal bir şekilde tekrar yiyip içebilirsiniz. 
 
İnceleme sonrası, sizle başka bir şekilde kararlaştırılmadıkça, reçeteli ilaçlara tekrar 
başlayabilirsiniz. 
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Sonuç 
Başvuruda bulunan (aile) hekiminiz tarafından size inceleme sonucu verilecektir. 
 

Komplikasyonlar 
 

Gastroskopi güvenilir bir incelemedir. Tüm dikkatlere rağmen, nadir durumlarda 
komplikasyonlar ortaya çıkabilir. 
 

Kanama 
Çoğu durumlarda inceleme sonrası bir kanama görülür. Bu çoğunlukla, kan 
sulandırıcı veya ağrı kesici kullanan kişilerde gerçekleşir. 
 

Perforasyon 
Yemek borusu, mide veya onikiparmak bağırsağın duvarında bulunan küçük bir delik 
ciddi bir komplikasyondur. 
 

Aspirasyon 
Bir solunum yolu enfeksiyonu veya zatürre, diğer nadir görülen bir komplikasyondur. 
Boğulacak gibi olduğunuzda, mide içeriğinin solunum yollarınıza kaçmasından dolayı 
ortaya çıkabilir. 
 

Evde sorunlar olduğu zaman ne yapılır? 
(Venlo ve Venray) 
 

Aşağıda belirtilen durumlarda Endoskopi merkeziyle irtibata geçin: 

 Kan kaybı 

 Simsiyah dışkı 

 Kalıcı veya gitgide kötüleşen karın ağrısı 

 Ateşlenme 

 Daralma şikayetleri 

 
Çalışma saatleri  sırasında: (077) 320 51 32 
Çalışma saatleri  dışında: (077) 320 58 10 (Acil Yardım) 

 

 

Randevunuz 
 
..............günü................................ 
saat: 
 
 Venlo Şubesi 

Endoskopi merkezi routenummer (güzergah numarası) 83 
 

 Venray Şubesi 
Endoskopi bölümü routenummer (güzergah numarası) 23 

 
Hastaneye geldiğinizde hastane kartınızı ve geçerli bir kimlik belgenizi 
unutmamanızı sağlayabilir misiniz? 
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Sorular 
 
Bu broşürü okuduktan sonra sormak istediğiniz sorular olduğu halde, inceleme 
öncesi bunları endoskopi hemşiresine sormaktan çekinmeyiniz. Olası acil sorularınız 
olduğunda, aşağıda belirtilen bölümle irtibata geçebilirsiniz: 
Endoskopi incelemesi 
 
Venlo Şubesi  Endoskopi merkezi  (077) 320 5132 
 
Venray Şubesi Endoskopi yataklar odası (0478) 52 2222 

işaret 793-411 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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