BETEGTÁJÉKOZTATÓ
A gyomor tükrözéses vizsgálata
Cél:
- a nyelőcső, gyomor, nyombél betegségeinek felismerése
- biopsziás mintavétel (szövettani vizsgálat , Helicobacter pylori meghatározás céljából )
- gyógykezelés elvégzése (pl:vérzés csillapítása, idegentest,daganat eltávolítása,)
A vizsgálat előtt:
- A vizsgálat éhgyomorral a reggeli órákban történik. Javasolt hogy a vizsgálatot megelőző
napon 18 óra után már ne egyen, vizet éjfélig ihat
- A vizsgálat előtt ne dohányozzon, rágógumit ne fogyasszon.
- Amennyiben vérnyomás csökkentőt vagy nyugtató szed, azt reggel kevés vízzel beveheti, de
ez legalább 2 órával a vizsgálat előtt történjen meg.
Amennyiben rendszeresen véralvadás gátlót szed, arról feltétlenül tájékoztassa a vizsgálatot
végző orvost.
Cukorbetegek a reggeli inzulint csak a vizsgálat után adják be.
- A rendszeresen szedett gyógyszerek listáját valamint a kórelőzményeket tartalmazó korábbi
dokumentációkat, leleteket , zárójelentéseket a vizsgálatra feltétlenül vigye magával és
vizsgálat előtt az asszisztensnek adja le.
A vizsgálat menete:
Éhgyomorra, a garat helyi érzéstelenítést követően történik . Az esetleges sérülések elkerülése
érdekében a beteg egy fogvédő csutorát kap, melyet fogai vagy ínye között kell tartani a
vizsgálat alatt. A csutorán keresztül egy hajlékony , 9-10 mm átmérőjű száloptikás műszer (
endoszkóp ) kerül levezetésre , a szájon át a nyelőcsövön, gyomron keresztül a nyombélbe. Az
eszköz levezetését a beteg felszólításra történő nyeléssel segíti. A műszer levezetése után nyelés
már nem javasolt, ekkor a feljövő váladékot, nyálat a beteg egy papírvattára csorgatja. Az
eszköz video monitorhoz kapcsolt, melynek segítségével a vizsgáló orvos és asszisztens
valamint érdeklődés esetén akár a beteg is megtekintheti a vizsgált szervek belső felszínét . A
vizsgálat az eszközön keresztüli levegő befújása mellett történik. A levegő befújás célja az
üreges szervek feltágítása, melynek következtében a nyálkahártya körkörösen jól láthatóvá
válik. Amennyiben szükséges a műszeren keresztül lehetőség van mintavételekre ( biopszia,
cytologia) , kisebb jóindulatú daganatok ( polypusok ) eltávolítására , vérzéscsillapításra . A
vizsgálat és az esetlegesen szükséges beavatkozások, mintavételek fájdalommal nem járnak .
A garatérzéstelenítés következtében a torokban gombóc-érzet jelentkezhet, mely kb 20-30
percig tart . Az eszköz garaton való átvezetése öklendezési, köhögési ingert válthat ki. Ezen
kellemetlenség az alkalmazott garatérzéstelenítés mellett minimálisra csökkenthető. A befújt
levegő miatt böfögés is együtt járhat a vizsgálattal. A vizsgálat során az orvos és az asszisztens
által adott instrukciók segítik a vizsgálat okozta kellemetlenség leküzdését. A vizsgálat
fájdalommentes, ideje kb. 3-10 perc. A beteg- amennyiben garatérzéstelenítés történt- a
vizsgálat után 30 percig nem étkezhet.
Lehetséges szövődmények:
- az alkalmazott gyógyszer iránti túlérzékenység
- a beavatkozással kapcsolatos vérzés
- perforáció ( a vizsgált üreges szervek falának átlyukadása )
- a tükrözéses művelet kapcsán fellépő szövődmény miatt 10.000 vizsgálatra átlagosan 1
esetben sürgős műtét válhat indokolttá.

Szokatlan panasz esetén forduljon a vizsgáló orvosához, ill. a vizsgálatot végző osztályhoz.
Az esetleges szövődmények csökkentése érdekében kérjük válaszoljon az alábbi kérdésekre!
- Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről? IGEN
NEM
…………………………………………………………………………………..
- Tud-e vérzékenységről? IGEN - NEM ………………………………………..
Szed-e véralvadásgátlót? IGEN – NEM ………………………………………...
Van-e epilepsziája? IGEN- NEM
Van-e beültetett szívritmus szabályozója? IGEN - NEM
Fennáll-e terhesség? IGEN - NEM
Egyéb említésre méltó betegsége:………………………………………………..
Szóbeli tájékoztatás az Ön kórtörténeti előzménye, leletei birtokában adható. Ha maradt
valamilyen kérdése, tegye fel a vizsgáló orvosának, vagy az asszisztensnek.

Az Ön előjegyzésének időpontja : …………….
FONTOS !
Amennyiben a vizsgálaton az előjegyzés időpontjában nem tud megjelenni, kérjük azt
előzetesen – a vizsgálat előtt legalább 2 nappal jelezni telefonon a 06-1-297-12-10 /106
melléken, vagy az elojegyzes.gasztro@18euszolg.hu e-mail címen !

BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT
A betegtájékoztató elolvasása és szóbeli tájékoztatás után, a javasolt gyomortükrözésbe
BELEEGYEZEM .
………………………….
Endoszkópos asszisztens

…………………………….
Vizsgáló orvos

…………………...
Beteg

A részletes felvilágosítást megértve, a beavatkozásba NEM EGYEZEK BELE .
…………………...
Beteg
Budapest, 2012………………

