
Що таке гастроскопія?
  Езофагогастродуоденоскопія (або гастроскопія) – це метод 
обстеження стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки за 
допомогою ендоскопа.

Для чого проводять 
езофагогастродуоденоскопію?

  Процедуру виконують, аби з’ясувати причини травних нездужань. 
Таких як:
- біль у шлунку;
- нудота;
- блювота;
- печія;
- труднощі у ковтанні їжі.
  Гастроскопія найкращий метод для діагностики:
-  запальних захворювань;
-  виразкової хвороби;
-  наявності новоутворень верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.
  Під час обстеження є можливість візуально оглянути слизову 
обстежуваних органів, а також за необхідності виконати біопсію 
(взяття шматочків слизової для гістологічного дослідження).
  За необхідності можна буде виконати малоінвазивні ендоско-
пічні лікувальні маніпуляції, про які напередодні повідомить 
лікар ендоскопіст.

Яка необхідна підготовка перед гастроскопією?
  Напередодні дослідження рекомендується легка вечеря за               
2-4 години перед сном. Зранку та протягом усього часу до дослід-
ження необхідно відмовитися від їжі, рідини (в тому числі: ліків, 
цукерок, жувальних гумок).   
  Мінімальний період відмови – за 6-8 год. до обстеження (тільки 
для невідкладних випадків).
  Перед проведенням ендоскопічного дослідження необхідно 
ознайомити лікаря з результатами попередніх обстежень, особли-
во рентгенологічних з використанням контрасту, ендоскопічних чи 
інших.
 Якщо Ви регулярно приймаєте певні ліки, важливо запитати у 
Вашого лікуючого лікаря, як і в яких дозах прийняти потрібні Вам 
ліки в день дослідження.
 Також необхідно повідомити лікаря про стан свого здоров’я (про 
перенесені та наявні захворювання, алергії, перенесені операції на 
органах черевної та грудної порожнини тощо).

Як проходить дослідження
   В ході дослідження лікар акуратно проводитиме гастро-
скоп (тонку гнучку трубку) по стравоходу, шлунку та дванад-
цятипалій кишці. Візуально оглядаючи слизові оболонки, та 
фіксуючи стан тканин. Якщо в процесі будуть виявлені 
патологічно змінені тканини – лікар одразу зможе взяти 
шматочок на дослідження (біопсія). Певні хворобливі стани 
також можна буде усунути одразу – зупинити кровотечу  або 
видалити поліпи. 

Що відбувається після дослідження?

  Одразу після закінчення гастроскопії лікар розповідає пацієнту 
про результати обстежень, видає висновок. При взятті біопсії 
заключний діагноз можна отримати через 10 робочих днів. При 
необхідності повторних оглядів лікар у кожному конкретному 
випадку призначає повторні обстеження.
  Після процедури інколи буває відчуття здуття живота через 
повітря, яке було введене під час обстеження або неприємні 
відчуття в горлі. Ці симптоми зникають протягом доби.
    При цукровому діабеті дослідження рекомендовано проводи-
ти в максимально ранній час. Тому обов’язково повідомити про 
такий діагноз працівника кол-центру або адміністратора, аби 
узгодити найбільш зручний час для проведення процедури.

  
    Усі маніпуляції проводяться не тільки з метою покращити 
самопочуття і травлення, але й для запобігання виникненню 
передракових станів.
  Гастродуоденоскопія в клініці Медібор під медикаментоз-
ним сном триває у часовому проміжку від 30 хвилин до         
40 хвилин – залежить від стану шлунку й стравоходу, 
наявності у них «знахідок» та необхідності виконання 
лікувальних маніпуляцій.
   Рекомендовано проводити процедуру в стані медикамен-
тозного сну, що забезпечує повний комфорт пацієнту під час 
проведення ендоскопії і більш якісне дослідження слизової 
оболонки досліджуваних органів лікарем.
  Пацієнт повністю розслаблений фізично та емоційно, а всі 
його відчуття притуплені, а по закінченню процедури – 
спогади про неї відсутні.

Важливо! 
При проведенні процедури у медикаментозному                 

сні не можна сідати за кермо протягом 12 год.,                          
тому варто подбати наперед про транспорт додому.

Важливо! Зверніть увагу!

  Будь-які неприємні симптоми шлунково-кишкового тракту 
після гастроскопії повинні відстежуватися лікарем, адже 
можуть допомогти у постановці правильного діагнозу та 
призначенні лікування. Термінового звернення до лікаря 
вимагають такі симптоми:
-  різкий біль у животі;
-  чорний кал;
-  блювота з домішками крові;
-  лихоманка.
  У випадку наявності будь-якого симптому із списку необхід-
но негайно звернутися до лікаря або викликати швидку 
допомогу!


