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GASTROSKOPIE

endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku

Proč doporučujeme endoskopii
horního zažívacího traktu? Jaká je výhoda?
Nahrazuje vyšetření rentgenové, protože přináší úplnější
a podrobnější informaci.
Oproti rentgenovému vyšetření nezatěžuje pacienta zářením. Výhodou této metody je věrný zvětšený obraz sliznice
na obrazovce monitoru. Je možné odebrat vzorky sliznice k mikroskopickému vyšetření. Odběr je nebolestivý. Při
vyšetření je možno provést celou řadu léčebných výkonů,
odstranit drobné nádorky/polypy, zastavit krvácení z vředu
nebo obnažené cévy.
Je jiná možnost, jak vyšetřit jícen,
žaludek a dvanácterník?
Ano. Jinou možností jsou rentgenové metody s kontrastní
látkou. Jejich nevýhodou je především obdržená dávka záření, menší přesnost, nemožnost odebrat vzorky, nutnost
aplikace kontrastní látky. Celosvětově se dává přednost endoskopickým vyšetřovacím metodám.
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Příprava
Asi 8 hodin před vyšetřením nejezte a nepijte, neužívejte
léky. Pokud máte zubní protézu, je nutno ji před vyšetřením
vyjmout. Před vyšetřením vypijete malé množství přípravku, který zamezí pěnění spolykaných slin. Po domluvě vám
můžeme znecitlivit sliznici kořene jazyka a hltanu sprejovým
anestetikem, po vyšetření pak nemůžete 1 až 2 hodiny jíst
a pít. Možno také po domluvě aplikovat zklidňující injekci,
po vyšetření pak nelze řídit 12 hodin motorové vozidlo nebo
vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a rychlou
reakci.
Vlastní postup
Při vyšetření budete zuby nebo dásněmi přidržovat náustek chránicí váš chrup a endoskopický přístroj. V poloze
na levém boku vám ústy zavede lékař ohebný přístroj
ve tvaru tenké hadice. Vyšetření trvá jen několik minut,
není bolestivé. Nepříjemné navalování na dávení překonáte hlubokým a pomalým dýcháním. průběh vyšetření
usnadní dobrá spolupráce pacienta s lékařem. Snažte se
klidně a pomalu dýchat, dbejte pokynů lékaře a asistující
sestry.
Léčebné výkony
Při gastroskopii lze provést celou řadu léčebných výkonů,
je možno zastavit krvácení (např. z vředů žaludku a/nebo
dvanácterníku, varixů jícnu apod.), odstranit většinu polypů,
vyjmout cizí těleso apod. Tyto výkony se provádějí většinou
za krátké hospitalizace (24– 48 hod.) kvůli sledování po výkonu. Kontroly se stanoví dle nálezu.
Komplikace
Absolutní bezrizikovost nemůže zaručit žádný lékař. Naše
pracoviště je vybaveno moderní technikou a v provádění
diagnostických a léčebných výkonů máme velké zkušenosti. Komplikací může být krvácení při odběru vzorků nebo
při odstraňování polypů. Výjimečnou (s frekvencí na úrovni
promile) komplikací je protržení stěny při terapeutickém výkonu nebo patologicky změněném orgánu, které musí být
ošetřeno chirurgicky.
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