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Endoskopija želuca – gastroskopija
Endoskopiju želuca je neophodno između ostalog sprovesti
kada je u pitanju gorušica, nejasni bolovi u oblasti želuca – i
gornjem delu stomaka, osećaj prisustva stranih tela kao i
kod anemije i nedostatka gvožđa. Takođe je moguće
razjasniti sumnja na postojanje čireva na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Kod postojanja porodične anamneze
(kancer) smisaono je izvršiti preventivni pregled.
Tokom gastroskopije vrši se precizan pregled sluzokože
jednjaka. želuca i dvanaestopalačnog creva pomoću
gastroskopa. Po potrebi je moguće na odgovarajućim
delovima bezbolno uzeti uzorke sluzokože. Postojeći polipi
se takođe bezbolno uklanjaju. Svi uzroci se nakon toga radi
analize šalju specijalizovanoj laboratoriji.

Priprema za gastroskopiju
Najkasnije do šest sati pre pregleda dozvoljeno je da nešto lagano pojedete,
dakle u pitanju su jela koja se lako vare i koja ne sadrže masti.
Šolja čaja ili čaša vode dozvoljeni su do tri sati pre pregleda. Ne biste trebali
da pušite, uzimati lekove koje vezuju želudačnu kiselinu i ne žvakati žvakaću
gumu.

Tok gastroskopije
Na dan pregleda očekujemo Vas da nas posetite u našoj ordinaciji po dogovorenom terminu. Naše radne aktivnosti planiramo da bi se koliko je god
moguće izbeglo čekanje. U razgovoru koji prethodi pregledu lekar će Vam u
celosti objasniti kliničku sliku i odgovoriti na sva pitanja ili razjasniti nedoumice.

Serbisch/Srpski

Da bi pregled prošao što udobnije, dobićete lek za opuštanje (sredstvo kratkotrajnog sna) koji će obezbediti da se pregled obavi tečno i bezbolno.
Sam pregled traje oko 15 minuta. Nakon toga ponovi sledi razgovor sa lekarom koji će Vam objasniti nalaz i odgovoriti pitanja.

Nakon pregleda
Molimo da za ovaj termin ne dolazite kolima. Neka neko pođe sa Vama jer
lekove koje ćemo Vam dati umanjuju sposobnost za upravljanje vozilom.
Neposredno nakon pregleda možete opet uobičajeno konzumirati hranu i
piće, ukoliko to lekar nije drugačije propisao.
Rezultati pregleda će Vam odmah nakon toga biti saopšteni. Procena često
uzetih uzoraka tkiva traje jedan do tri dana. Ukoliko ovde ima bitnih naznaka
bićete o tome odmah obavešteni. U svakom slučaju izveštaj će biti prosleđen
Vašem kućnom lekaru.
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