GASTROSKOPI -INFORMACJE DLA PACJENTA
CO TO JEST GASTROSKOPIA?
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego zwana gastroskopią jest to badanie
które umożliwia lekarzowi ocenę śluzówki przełyku, żołądka i dwunastnicy. Badanie
wykonywane jest przy pomocy giętkiego instrumentu grubości małego palca wprowadzanego
do żołądka przez usta.
W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ GASTROSKOPIĘ?
Gastroskopię wykonuje się w przypadku występowania takich objawów jak przedłużający się
ból górnej części jamy brzusznej, nudności, wymioty, zaburzenia połykania lub zgaga. Jest to
doskonała metoda do zlokalizowania miejsca krwawienia z górnego odcinka przewodu
pokarmowego. Gastroskopia może być także użyta do oceny żołądka lub przełyku po zabiegu
chirurgicznym. Gastroskopia pozwala wykryć wcześnie nowotwór i rozróżnić pomiędzy
guzem nowotworowym i nienowotworowym poprzez wykonanie biopsji podejrzanej zmiany.
Biopsje wykonuje się specjalnym instrumentem wprowadzanym przez gastroskop, próbki
tkanki pobrane podczas biopsji są następnie przesyłane do laboratorium do oceny pod
mikroskopem. Pobranie biopsji odbywa się z wielu powodów i nie oznacza że zmiana jest
nowotworowa
Podczas endoskopii można również wykonać wiele zabiegów terapeutycznych. Lekarz
wykonujący gastroskopię może poszerzyć zwężenia przewodu pokarmowego, usuwać polipy,
usuwać połknięte ciała obce, zahamować krwawienie z górnego odcinka przewodu
pokarmowego.
JAKIE PRZYGOTOWANIE JEST WYMAGANE PRZED BADANIEM?
Żołądek powinien być całkowicie opróżniony. Należy wstrzymać się od przyjmowania
płynów i pokarmów na 6-7 godzin przed badaniem. Nie należy również w tym czasie palić
tytoniu i żuć gumy do żucia
Leki zażyć stale przyjmowane leki. Należy poinformować lekarza wykonującego badanie o
lekach mających wpływ na krzepnięcie krwi (Syncumar, Acenokumarol, Warfin, Pradaxa,
Xarelto)

CZEGO MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PODCZAS GASTROSKOPII?
Przed zabiegiem znieczula się gardło środkiem znieczulającym w sprayu lub płynie .
Zwiększa to komfort badania. Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej na
boku. Gastroskop jest wprowadzany przez usta do żołądka a następnie do dwunastnicy.
Podczas badania do żołądka wdmuchiwane jest powietrze, które pozwala lepiej uwidocznić

badaną okolicę. Badanie trwa zwykle 5-10 minut. Gastroskop nie przeszkadza w
oddychaniu.
CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ PO BADANIU?
Po badaniu pacjent może odczuwać niewielki ból gardła przez kilka dni po badaniu.
Bezpośrednio po badaniu możesz odczuwać wzdęcie które szybko ustępuje. Jest to
spowodowane powietrzem wdmuchiwanym do żołądka podczas badania. Po opuszczeniu
gabinetu możesz powrócić do normalnej diety. Po badaniu lekarz objasni Ci wynik badania.
Jeżeli podczas badania wykonano biopsję, wyniki otrzymuje się po ok. 3 tyg.
JAKIE SĄ MOŻLIWE POWIKŁANIA?
Gastroskopia i biopsja są badaniami bezpiecznymi w rękach lekarza który ma odpowiednie
kwalifikacje. Powikłania są rzadkie lecz mogą wystąpić. Należą do nich krwawienie z
miejsca biopsji lub polipektomii oraz – niezmiernie rzadko - perforacja ściany przewodu
pokarmowego. .
Jeżeli masz pytania odnośnie wskazań do badania, jego przebiegu i wyników nie wahaj się
zadać tych pytań lekarzowi.

