
GastrosD<opEa
Szanowny Pacjencie!

Zaproponowane
Paristwu badanie ma
na celu wyjaŚnienie
przycz;Wy Pa stwa
dolegliwoŚci i tym
samym zwiększy
Szansę na skuteczne
leczenie.

Wziernikowanie Żołądka łączrie z przeĘkiem i początkowym odcinkiem
dwunastnicy, nazywane gastroskopią jest jedną z najczęściej stosowanych i
najwazniejszych metod badania g rnego odcinka przewodu pokarmowego.

Badanie nie jest bolesne, choć towarzyszą mu nieprzyjemne doznania, zwłaszcza
odruchy wymiotne podczas wprowadzania instrumęntu do przeĘku. Badanie
wykonuje się w pozycji leŻącej na lewym boku, przy zastosowaniu giętkiego
gastroskopu.

Endoskop jest wprowadzany przez jamę ustną i gardłowo przełyku. Lękarz
wzrokiem kontroluje przebieg badania, przesuwając endoskop do żołądka i
dwunastnicy' Żołądek zostanie w1pełniony powietrzem w celu poprawy
widoczrrości.
W trakcie badania uż)'tę mogą być dodatkowę instrumenty (np. szcz:spczyki do
biopsji), umoŹliwiające bezbolesne pobranie pr bek tkanki do badania
mikroskopowego.

Samo badanie trwa około 5 minut.

Ryzyko badania gastroskopowego jest nięwięlkie. Wykonuje się je rutynowo u
bardzo wielu pacjent w, z reguŁy bez jakichkolwiek powikła,h. Lęknz konkoluje
przebieg badania wzrokiem, więc uszkodzęnia i przebicia (perforacja) ściany
przeĘku, Żołądka, dwunastnicy zdarzają się sporadycznie. Krwawienia po pobraniu
wycinka lub usunięciu polip w mogą wystąpić u pacjentow zę szczeg lnymi
skłonnoŚciami do krwawieri. Pojawiające się po badaniu trudnoŚci w poĘkaniu,
lekka chrypka lub wzdęcia ustępują samoistnie po kilku godzinach.

Nalezy bezwzględnie
przestrzegać!

Przed badaniem:

Do badania pacjent zgłasza się na czczo.8 godzin przed badaniem nie
wolno jeść ani pić.
Prosimy poinformować |ekarza o przyjmowanych lekach i
skonsultowac z nim czy w dniu badania moŻna przyjąć,leki.

UWAGA! osoby. kt re prz}'jmują na stałe leki przeciwkrzepliwe
Acenocumarol lub ACARD powinn}' się zgłosić do swojego lekarza
rodzinnego lub lekarza kierującego na gastroskopię (co najmniej na
tydzieri przed badaniem) w celu odstawienia leku.

Po badaniu:

Poniewaz po badaniu odruchy połykowe i kaszlowe są upoŚledzone lub
zniesione' przez 2 godziny po badaniu nie na|eĘ niczego jeść, pić,
nie'wolno r wnież palić,.Przezjeden dziefinie wolno wyĄężać głosu.

W przypadku wystąpienia złego samopoczucia (np. zawroty głowy,
mdłości)' gorączki' btÓlrÓw brzuchao krwawienia lub trudności w
oddychaniu, naleĘ natychmiast powiadomić lekarzao nawet jeŚli te
dolegliwoŚci pojawią się dopiero w klika dni po badaniu!

Zakup nowoczesnego sprzętu do Pracowni Endoskopowej był możliwy dzięki
wsp łfinansowariu przez Unię Europejską ze Środk w Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego otaz ze środk w budżetu paristwa w ramach projektu:
Nowoczesna pracownia endoskopowa w ALDEMED Centrum Medyczne.
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