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GASTROSKOOPIA
INFOLEHT/NÕUSOLEK PROTSEDUURI TEOSTAMISEKS
Teie arst soovib Teile teha uuringut, mida nimetatakse gastroskoopiaks. See infoleht aitab Teil
valmistuda nimetatud uuringuks ja selgitab Teile protseduuri olemust, kuidas gastroskoopiat tehakse ja
mida Te võite oodata enne protseduuri, selle ajal ja pärast seda.
Mis on gastroskoopia?
Gastroskoopia on seedetrakti ülaosa endoskoopia, mis võimaldab arstil uurida söögitoru, magu ja
kaksteistsõrmiksoolt painduva torukujulise optilise instrumendi (endoskoobi) abil. See uuring võimaldab
selgitada teie kaebuste (näiteks ülakõhuvalu, iiveldus, oksendamine, neelamishäired) põhjuseid ja/või
leida silmaga nähtavaid haiguslikke muutusi söögitorus, maos või kaksteistsõrmiksooles (näiteks
verejooks, haavand, kasvaja). Gastroskoopia on täpsem kui röntgenuuring ning võimaldab vajadusel
võtta uuringu käigus proovitükke (biopsia), mida hiljem saab mikroskoobiga uurida.
Milline ettevalmistus on vajalik?
Gastroskoopia läbiviimiseks peab magu olema tühi,
seetõttu ei tohi Te süüa, juua ega suitsetada 6-8 tundi enne
uuringut. Eemaldatavad hambaproteesid, keeleneedid,
huulerõngad jms tuleb enne uuringut ära võtta.
Kuidas uuringut tehakse ja mida Te tunnete uuringu
ajal?
Uuringu läbiviimiseks tuleb Teil lamada vasakul küljel.
Endoskoop viiakse suu kaudu söögitorusse, makku ja
kaksteistsõrmiksoolde ning nimetatud organeid õhuga
laiendades on võimalik leida haiguslikke muutuseid.
Uuring kestab umbes 10-15 minutit ega tekita Teile valu.
Uuringu ajal võib olla ebamugavustunne ülakõhus ning
tekkida öökimistunne. Samuti võite uuringu ajal tunda
ebamugavustunnet kõris, kuid Teie hingamisteed on vabad
ja hingamistakistust ei ole.
Vajadusel viiakse uuring läbi narkoosis. Sellisel juhul
süstib narkoosiarst Teile enne uuringut veresoonde
uinutavat ravimit.
Mis juhtub peale uuringut?
Peale gastroskoopiat võite Te tunda kerget kurguvalu ja täiskõhutunnet õhu viimise tõttu makku.
Enamasti mööduvad kaebused mõne tunni jooksul. Juhul, kui Teie arst ei ole Teid teisiti instrueerinud,
võite kohe peale uuringut süüa ja juua.
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Juhul, kui uuring viidi läbi narkoosis, siis võite peale uuringut tunda narkoosiravimite toimel unisust ning
peate jääma 30-60 minutiks meditsiinilise jälgimise alla. Sama päeva jooksul ei ole Teile soovitatav
juhtida autot, kasutada keerukaid aparaate või tööriistu ega teha tähtsaid otsuseid (allkirjastada juriidilisi
dokumente vms).
Millised tüsistused võivad tekkida?
Gastroskoopia on ohutu protseduur, tüsistused tekivad harva ja võivad olla järgmised:
 verejooks proovitükkide võtmise järgselt on enamasti minimaalne ega vaja vereülekandeid või
kirurgilist ravi;
 söögitoru või mao seina perforatsioon ehk mulgustuse teke on väga haruldane, kuid vajab
kirurgilist ravi.
Juhul, kui Teil peale uuringut tekib palavik, tugev kõhuvalu või verejooks, siis pöörduge koheselt valveõe
või raviarsti poole, või Pärnu Haigla EMO-sse.
Patsiendi kinnitus
Tõendan oma allkirjaga, et olen käesolevat infolehte lugenud ja selle sisust täielikult aru saanud.
Kinnitan, et mind on informeeritud gastroskoopia protseduurist ning võimalikest ohtudest. Tulenevalt
eeltoodust:

☐

Olen nõus eeltoodud tervishoiuteenuse
osutamisega.

☐

Keeldun eeltoodud tervishoiuteenusest, olles
teadlik selle osutamata jätmise võimalikest
tagajärgedest.

(Valiku tegemisel teha vastavasse kasti x).
Patsiendi (esindaja) ees- ja perekonnanimi:
Kuupäev:

Allkiri:

Olen ülalnimetatud isikule gastroskoopia teostamise korda ja seonduvat infolehes kirjeldatud
teavet selgitanud.
Ees- ja perekonnanimi:
Ametikoht:
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