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I Kliniğimizde bir mide endoskopisi yaptırmak için karar vermiş bulunmaktasınız. Tedavinizi 
yapacak olan hekim bu nedenle sizinle randevu kararlaştırarak bir aydınlatma konuşması yapacaktır. 
Bu konuşmada size yapılacak olan muayenenin tam olarak nedeni, muayenenin uygulama şekli, rizi-
koları ve yan etkileri hakkında bilgi verilecektir. Bu bilgi broşürü ile size hekim tarafından yapılacak olan 
aydınlatma konuşmasına ilave olarak sizi yapılacak olan muayeneye en iyi bir şekilde hazırlamak için 
mide endoskopisi hakkında spesiyal, bakım için önemli olan enformasyonlar verilmek istenmektedir.
Mide gastroskopisi için endoskopi kullanıyoruz. Bu cihazların yaklaşık 9 mm lik bir çapı bulunmakta ve 
böylelikle yemek borusuna kolayca yerleştirilebilmekte ve mide- ve bağırsak bölgesini tam olarak görü-
lebilmesini sağlamaktadırlar. Cihazlarımız her kullanımdan sonra hijyenik olarak hazırlanmakta aralıksız 
olarak hastane hijyeni bölümü tarafından kontrol edilmektedir.
Mide endoskopisinin yapılacağı gün lütfen ev doktorunuz tarafından düzenlenmiş olan bir sevk belge-
sini ve tarafınızdan doldurulmuş ve imzalanmış olan rıza beyanını lütfen beraberinizde getirin. Ayrıca 
dört haftadan eski olmayan laboratuvar değerlerine (kan tahlili göstergesi, pıhtılaşma) ihtiyacımız 
bulunmaktadır. Mide endoskopisi sizin korunmanız ve mideye daha iyi bakılabilmesi için hiçbir şey ye-
memiş olmanız durumunda yapılmaktadır. Bu nedenle en son muayeneden en azından altı saat önce 
yemek yemiş olmanız gerekmektedir. Muayenenin yapılacağı gün lütfen sıvı almayın ve nikotin kullan-
mayın. Düzenli olarak kullanmakta olduğunuz ilaçların muayene günü sabahı kullanıp kullanmamanız 
gerektiğini hekiminiz ile konuşmanız gerekmektedir. Mide endoskopisi esnasında doku örneği alına-
bilmesinin sağlanması için kan pıhtılaşması sağlayan ilaçların muayeneden beş gün önce bırakılması 
gerekli olabilir (Örn. Ass100, Marcumar, Iscover, Plavix). Bu durumu lütfen muayeneyi yapacak olan 
hekiminiz ile konuşun.

Sevgili Bayan Hastamız, sevgili Bay Hastamız,  

Klinik für Gastroenterologie,  
Stoffwechselerkrankungen und  
Internistische Intensivmedizin 
(Medizinische Klinik III)



Alınmış olan doku örneklerinin inceleme neticelerini muayeneden yaklaşık yedi gün sonra sizi 
tedavi etmekte olan hekiminize gönderilmektedir. 

I Mide endoskopisi çok az komplikasyonu bulunan bir muayenedir, ağrı 
meydana getirmemektedir ve genel olarak sadece birkaç dakika sürmektedir. Yutulmasının ön-
lenmesi için mevcut olan diş protezlerinin muayeneden önce çıkartılması gerekmektedir. Olgun 
muz tadında olan ve midedeki görüntünün daha iyi olmasını sağlayan bir köpükleşmeyi önleyici 
bir çözülüm içmeniz gerekmektedir. Kan dolaşımınızın gözetimi için bir ekrana bağlanacaksınız, 
bu ekrandan muayenenin tamamı süresince nabız, nefes alıp verme ve kan basıncınız kontrol 
edilecektir. Dişlerinizin ve cihazlarımızın korunması için ağzınıza endoskopi süresince bir ısırma 
halkası yerleştirilecektir. Mide endoskopisi esnasında sol tarafınıza yatacaksınız. Bu şekilde 
yatmakla tükürük yutmanız önlenmiş olacaktır. Cihazın içeriye yerleştirilmesi esnasında hafif 
bir boğaz kaşıntısı hissedebilirsiniz; bu nedenle boğazınıza muayene başlangıcından önce üst 
yüzeye etki yapacak bir uyuşturma spreyi sıkılacaktır. Endoskop cihazını yemek borunuza yer-
leştirmeye başladığımızda kuvvetli bir şekilde yutkunmanız ve ondan sonra normal bir şekilde 
nefes alıp vermeye devam etmeniz gerekir. Midenin kendisini iyi açması ve en iyi bir görüntünün 
sağlanması için endoskopun içerisinden ilave hava verilmektedir. Bu havanın büyük bir kısmı 
muayenenin sonuna doğru tekrar emilmektedir. Geride kalan miktar ise doğal yoldan tekrar vü-
cuttan çıkmaktadır.

I Lütfen şunlara dikkat edin:  Arzu ettiğiniz takdirde size, sizi mide endos-
kopisi muayenesi süresince uyutacak olan muayene süresi için bir sakinleştirici iğnesi yapılabilir.  
Bu işlem için size mide endoskopisi muayenesi başlamadan önce bir damar yolu açılmakta 
ve burun üzerinden oksijen verilmektedir. Muayeneden sonra tamamen uyanıncaya kadar ve 
taburcu edilecek duruma gelinceye kadar ayrı bir uyanma odamızda kalacaksınız. Fakat reak-
siyon kabiliyetiniz buna rağmen daha uzun süre kısıtlı kalmaktadır. Bu nedenle muayeneden 
sonra 24 saat süre içerisinde kendinizin araç, makine kullanmamamınız ve alkol almamanız 
gerekmektedir. Ayrıca evinize güvenli bir şekilde varabilmeniz için bir refakatçi organize etmeniz 
gerekmektedir. Mide endoskopisinden yaklaşık 30 dakika sonra uyuşturucu sprey etkisini kayıp 
etmektedir ve tekrar yemek yiyebilir ve içebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde muayene neticesini ve 
bir iş görememezlik belgesini muayene bölümünün çıkışındaki müracaattan alabilirsiniz.
Sorularınızın cevaplandırılması ve bir randevu kararlaştırılması için severek hizmetinizdeyiz. Bu 
işlem için lütfen aşağıdaki konuşma saatlerimize dikkat edin:
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