
 
 
 
POSTOPEK GASTROSKOPIJE:  
 
 

1. Priprava na preiskavo: 
    -  Bolnik  napotnico  pošlje ali prinese v ambulanto. O datumu je obveščen pisno  
       ali ustno. 

- Bolnik pride na preiskavo popolnoma tešč ali vsaj 6 ur naj ne uživa hrane in 
tekočine 

 
      2 .Preiskava: 

- Pred preiskavo si bolnik prebere navodila že v čakalnici in nato podpiše soglasje. 
- Bolniku še 1x razloži endoskopska sestra  celoten postopek in ga pomirim, 

povpraša  po alergijah in če nima alergij in astme se mu žrelo omrtviči z 
       lokalnim anestetikom.  

- Nato se bolnik vleže na levi bok, razrahlja hlače, sleče zg. del oblačila. Okrog 
vratu se mu nadene zaščitna podloga in odstrani zobno protezo, očala in v usta 
dobi plastičen ustnik. . 

- Nato se uvede gastroskop skozi usta. Z gastroskopom 9mm širokim mehkim 
upogljivim aparatom se potuje po požiralniku, želodcu in 12niku. Med.sestra 
bolnika med samo preiskavo vodi kako naj diha in ga pomirja. Ves čas bolnik 
normalno diha skozi ustnik ali nos. Zaradi draženja v žrelu je pogosto prisotno 
siljenje na bruhanje. Poseg traja okrog 5 minut. 

- Med preiskavo se vzame tekočina želodca za merjenje kislosti, vzorec sluznice 
za določanje okužbe z bakterijo in vzorci ran ali polipov. 

- Bolnik po preiskavi še nekaj minut počiva na preiskovalni mizi 
- Pol ure po posegu ne sme uživati hrane in tekočine 
- Poseg je ambulanten in po preiskavi bolnik zapusti ambulanto lahko brez 

spremstva in vozi avto. 
 

    Biopsija:z drobnimi kleščicami se odvzame med pregledovanjem želodca    vzorec 
sluznice ali tkiva za preiskavo z mikroskopom( histologija). Sam  poseg je neboleč. 
 
     Polipektomija pomeni med posegom odstranitev izrastkov na sluznici z električno 
zanko tako,da skozi kanal endoskopa  uvedemo zanko in ga odrežemo z električnim 
tokom. Poseg je prav tako neboleč.  
 
    3. Zapleti: 
- Zelo redko imajo lahko krčevite bolečine zaradi napihnjenega zraka med preiskavo 
- Možne so krvavitve po jemanju vzorcev in odstranitvi polipov 
- Opisane so v 0,1 % in v literaturi tudi opisano predrtje požiralnika ob divertiklih in 
tumorjih požiralnika. 
 
 
 


