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Ендоскопски преглед - Гастроскопија



ВОВЕД

Гастроскопијата е често изведувана процедура со која се овозможува директна
визуелизација на внатрешноста на гастро-интестиналниот тракт
(хранопроводник, желудник и дванаесетпалачно црево). 
Гастроскопијата се изведува со помош на гастроскоп, кој е флексибилен, 
совитилив инструмент.
Денешните гастроскопи ги пренесуваат сликите електронски, додека
постарите типови на гастроскопи ги пренесуваат сликите со помош на фибер-
оптички систем.
Гастроскопија е иницијална процедура за потврдување на рефлуксен езофагит
(рефлуксна болест), потврда на чир на желудникот и дуоденумот, но и за
откривање на карцином на желудникот и хранопроводот.
Прегледот се изведува со ендоскоп, во случајов наречен гастроскоп.



Примена на гастроскопија
Гастроскопијата се применува при многу состојби. 
Покрај тоа што со гастроскопија се врши детален 
преглед на слузокожата на хранопроводот, 
желудникот и дуоденумот и можат да се откријат 
воспаление, чир, стеноза (стеснување) на 
хранопроводот, исто така, доколку има потреба 
може за време на гастроскопијата да се отстранат 
полипи (бенигни тумори), да се сопре крварење, на 
пример при „прскање“ на чир на желудник и да се 
земе примерок од сомнителната промена на 
слузницата (биопсија), за понатамошно испитување.



Припрема на пациентот

Пред прегледот пациентот не смее ништо да јаде и пие. Со 
тоа ќе се овозможи задоволителна визуелизација, но ќе се 
избегне и повраќање во текот на процедурата. Во болницата 
ЛИВ гастроскопијата се изведува со анестезија односно 
интравенска седација на пациентот , по која што тој несмее 
да управува со моторно возило се до наредниот ден.
Гастроскопијата се изведува во болница, како амбулантска 
процедура, односно пациентот не се хоспитализира за 
изведба на гастроскопија. Обично, доколку пациентот 
примил средство за смирување треба да остане уште 3 часа 
по процедурата во болница.



Мерки на претпазливост

• има тешка срцева, белодробна или бубрежна 
болест,
• има дијабетес,
• има намален имунитет,
• има лимфом, или прима хемотерапија,
• има заболување на срцевите залистоци, 
пејсмејкер,
• многу лесно крвари или зема лекови против 
згрутчување на крвта како аспирин.
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