
www.fraserhealth.ca 
Ang impormasyon na ito ay hindi kapalit ng payo na ibinigay sa iyo ng iyong health care provider. 

Catalogue #266273 (May 2021) Tagalog 
To order:patienteduc.fraserhealth.ca 

Pagkatapos ng isang Gastroscopy After a Gastroscopy 
Royal Columbian Hospital ♦ Eagle Ridge Hospital 

Paano alagaan ang iyong sarili sa tahanan 
(Caring for yourself at home) 
• Pagbalik mo sa iyong tahanan, magpahinga sa

natitirang panahon ng araw na iyon.
• Maaari kang dumighay, magkaroon ng

pananakit sa tiyan at karamdaman na parang
puno ang iyong tiyan. Ito'y normal.

• Maaaring magkaroon ka ng masakit na
lalamunan, makating lalamunan, o tuyong
ubo nang 1 o 2 araw.
Subukan mag-suck o mag-iwan ng lozenges sa
bibig, o magmumog ng mainit-init na tubig na
may asin.
 Ginamitan ka ng topical spray upang 

gawing manhid ang likod ng iyong 
lalamunan. 
Huwag kumain, uminom, ngumuya ng 
gum nang 1 oras pagkatapos ng iyong 
procedure. Oras na nawala na ang 
pamamanhid, ligtas nang kumain at 
uminom. 

 Binigyan ka ng sedative na gamot. 
Dapat may taong manatili sa tabi mo para 
sa susunod na 12 hanggang 24 na oras. 
Maaaring antukin ka sa susunod na 24 na 
oras.  

Kahit na hindi ka inaantok, para sa 
susunod na 24 na oras: 
 Huwag magmaneho o magpaandar ng

makinarya.

 Huwag uminom ng alak o cerveza.

 Huwag pumirma ng anumang mga
legal na dokumento o gumawa ng
anumang mga mahahalagang desisyon.

Mga Resulta (Results) 
 Mayroon kang hiatus hernia. 

 Mayroon kang ulcer. 

 Mayroon kang inflammation/iritasyon ng 
iyong esophagus at ito'y tinatawag na 
esophagitis. 

 Ang iyong esophagus ay dilated. 

 Nag-apply o naglagay ng esophageal 
bands. 

 Mayroon kang  

 Kinuhanan ka ng mga biopsy. 

* Tingnan ang pahina 2 *

Follow-up 
 Walang kinakailangang follow-up sa GI 

doctor. 

 Makipagkita sa GI doctor sa _______ 
linggo. 

Mga gamot (medications) 
 Binigyan ka ng doktor ng reseta para sa 

isang antacid na gamot.  
Mangyaring bilhin ang niresetang gamot at 
inumin ang gamot tulad ng iniutos. 

 Kung umiinom ka ng blood thinner 
(anticoagulant): 
I-restart o simulan muli ang gamot na ito sa

Tagalog 
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Magpunta sa pinakamalapit na Emergency Department kapag ikaw ay mayroong alinman sa mga 
sumusunod: 

- panlalamig o lagnat na
mas mataas sa 38.5 C
(101.3 F)

- nahihirapang lumunok
- nahihirapang huminga

- pagsusuka (vomiting) na
hindi umaalis pagkatapos
ng 6 na oras

- pananakit sa dibdib

- pananakit sa tiyan na
lumalala o hindi bumubuti
sa katagalan ng panahon

- itim o malagkit na dumi
(tae)
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