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Sevgili çocuklar, bu yazıyı okumaya başladığınıza göre
doktorumuz size endoskopi veya Kolonoskopi işlemini
yapmayı planlamaktadır. Endoskopi ve Kolonoskopi işleminin
ne olduğunu size anlatmak istiyoruz. Anlamadığınız bir nokta
olursa bize sormanızı ve yeterince anladığınızdan emin
olduktan sonra işlemin yapılması için onay vermenizi rica
ediyoruz.

ENDOSKOPİ NE DEMEKTİR?
Endoskopi; doktorunuzun ince ve esnek bir tüp
yardımıyla, ucunda minik bir kamera ve ışık bulunan özel bir
alet ile ağızdan başlayarak yemek borusu, mide ve on iki
parmak bağırsağın bir kısmının ekranda görüntülenerek
incelenmesi işlemidir.

KOLONOSKOPİ NE DEMEKTİR?
Endoskopide kullanılan benzer bir alet ile dışkı
yaptığımız makat bölgesinden başlayarak kalın bağırsağımızın
tümü ve ince bağırsağımızın kısa bir bölümünün incelenmesi
işlemidir.
BU İŞLEMLERE NE ZAMAN GEREK DUYULUR?
Erken doyma, kilo alamama, kusma, ağıza acı su
gelmesi, uzun süreli ve tekrarlayan karın ağrısı , yutma
güçlüğü, uzun süren ishal, kilo kaybı,ağızdan veya makat
bölgesinden meydana gelen kanamaların nedenleri endoskopi
ve kolonoskopi işlemleri ile aydınlatılabilir
BU İŞLEMLER NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Bu işlemler genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir.
Genel anestezi, sizin işlem sırasında gece uykusu gibi
uyumanızı sağlayacaktır. İşlem süresince hiçbir şey
hissetmeyeceksiniz. İşlemi yapan doktorumuz da rahat bir
şekilde işlemi tamamlayacaktır. Öncelikle kullandığınız tüm
ilaçların isimlerini, alerjiniz olan ilaçları, kalp veya diğer
organlarınız ile ilgili özel durumlarınız varsa mutlaka
doktorumuza söylemelisiniz.
Endoskopi yapılırken midenin boş olması gerekir. Bu nedenle
işlemden 1gece önce akşam yemeğini yemeniz ve gece saat
24.00 ten sonra aç ve susuz olmanız gerekmektedir.
Kolonoskopiye hazırlanırken size söylenen diyete uymanız,
tarif edilen ilaçları kullanmanız önemlidir. Çünkü iyi bir hazırlık
bağırsakların net bir şekilde görülmesi açısından çok
önemlidir. Kolonoskopi öncesinde 8–10 saat bir şey yenilip
içilmemelidir.

ENDOSKOPİ VE KOLONOSKOPİ İŞLEMLERİNDEN SONRA
NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Bu tür işlemler bittikten 1-2 saat sonra, önce sıvı sonra katı
gıdalar alınarak beslenmeye başlanır. Kolonoskopi sonrası
nadiren karın ağrısı, gaz gibi şikâyetler olabilir. Bu
yakınmalarınız kısa sürede kaybolacaktır. İşlem sizi
sakinleştirip uyutacak ilaçlar altında yapıldığı için işlem
sonunda anne baba refakatinde dinlenmeniz gerekmektedir.
BU İŞLEMLERİN BEKLENMEYEN SONUÇLARI OLABİLİR
Mİ?
Endoskopi, Kolonoskopi işlemleri güvenilir işlemlerdir. Çok
ender olarak işlem sonunda istenmeyen etkiler görülebilir.
Ancak bu tür olayların olmaması için doktor ve hemşireniz tüm
önlemleri alacaktır..
Bu bilgiler çerçevesinde tüm yazılanları okuyup, anladıysanız
işlemin yapılmasına izin verdiğinizi aşağıya yazı ve imza ile
belirtmeniz gerekmektedir..
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