
Důležité je také upozornění na možná rizika výkonu. Gastroskopické 
vyšetření je velmi vzácně provázeno komplikacemi, které si mohou vyžádat 
přijetí do nemocnice, prodloužení hospitalizace, nebo i chirurgický výkon. 
Je však zapotřebí říci, že diagnostický a terapeutický přínos gastroskopie 
vysoce převyšuje míru rizika vyšetření.
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 MÁM POČÍTAT S NĚJAKÝM OMEZENÍM?

  při nekomplikovaném vyšetření je možno při odeznění 
  účinku sedativ opustit nemocnici s doprovodem 
  z okruhu svých blízkých. V den vyšetření není 
  dovoleno účastnit se silničního provozu jako řidič 
  a vykonávat činnost a obsluhovat přístroje, které 
  vyžadují zvýšenou pozornost.
  V případě rozsáhlejšího vyšetření závisí další omezení 
  na konkrétním případu

GASTROSKOPICKÉ 
VYŠETŘENÍ

 A KDE NÁS NAJDETE?

  = Gastroenterologická 
         ambulance

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!



 CO MĚ PŘI VYŠETŘENÍ ČEKÁ?

  do úst vám bude podán sprej k místnímu znecitlivění
  případná aplikace nitrožilní injekce se sedativem 
  omezí pohyblivost trávicí trubice a omezí vnímání 
  nepříjemných pocitů při vyšetření
  v poloze na levém boku vám lékař zavede ústy přes 
  ochranný kroužek mezi zuby přístroj do jícnu, žaludku 
  a dvanáctníku.
  pokud je nález v pořádku, vyšetření končí po vytažení 
  přístroje. Případně je možné v rámci vyšetření odebrat 
  vzorky sliznice či na sliznici aplikovat látku, což pomáhá 
  k upřesnění diagnózy. Obě tato vyšetření jsou pro vás 
  nebolestivá.

CO DĚLAT PŘED VYŠETŘENÍM?

  informujte sestru či lékaře o případných 
  alergických reakcích na léky a závažných 
  onemocněních
  před vyšetřením vyndejte a uložte snímatelné 
  zubní protézy

 CO MÁM DĚLAT BĚHEM VYŠETŘENÍ?

  během vyšetření je velmi důležitá vaše spolupráce 
  dle pokynů lékaře
  dýchejte klidně ústy, sliny nepolykejte a vypouštějte
  je do připravené buničiny
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GASTROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ

JAK DLOUHO VYŠETŘENÍ TRVÁ? 

Vyšetření trvá v průměru 15 minut, 
při léčebném výkonu o něco déle.

JAK SE MÁM NA VYŠETŘENÍ PŘIPRAVIT?

  alespoň 8 hodin před výkonem doporučujeme 
  nejíst. Pokud tedy jdete na vyšetření v 8 hodin ráno, 
  jezte nejpozději o půlnoci.
  k utišení žízně pijte jen čiré tekutiny, nejpozději 
  však 3 hodiny před výkonem
  pokud tak určí doporučující lékař, doneste 
  výsledky krevního obrazu, Quickova testu a APTT
  pokud užíváte léky zvyšující riziko krvácivých
  komplikací (Warfarin, Heparin, Anopyrin a jiné léky), 
  je nutné se o jejich užití a případném přechodném 
  vysazení poradit s doporučujícím lékařem
  neváhejte se o všem poradit s vaším 
  ošetřujícím lékařem

CO MOHU OČEKÁVAT, KDYŽ JDU 
NA GASTROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ?

Pokud máte předepsané vyšetření na gastroskopii, 
důvodem je podezření na onemocnění jícnu, žaludku 
či dvanáctníku. Během výkonu je možno odebrat vzorek 
k mikroskopickému vyšetření, či provést léčebný zákrok.


