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GASTROSKOPIJA 
 

Spoštovani! 
Poseg, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, 
možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane zdravstvene oskrbe. 
 

 
PREISKAVA 
Gastroskopija je endoskopska preiskava, kjer s tankim in upogljivim optičnim instrumentom (gastroskopom) 
neposredno pregledamo notranjost požiralnika, želodca in dvanajsternika. 

 

PRED IN MED PREISKAVO 
Najmanj 6 – 8 ur pred preiskavo ne smete jesti in piti, saj mora biti želodec prazen. Zdravniku, ki vam bo 
preiskavo opravil, povejte, če ste morebiti preobčutljivi na zdravila ali lokalne anestetike, in če ste nagnjeni h 
krvavitvam. 
Pred preiskavo bomo vaše žrelo omrtvili z lokalnim anestetikom. V usta vam bomo dali ustnik za zaščito 
endoskopa pred ugrizom. Ležali boste na levem boku, v tem položaju vam bo zdravnik uvedel endoskop. Zaradi 
boljše preglednosti vam med  preiskavo v želodec skozi endoskop vpihavamo zrak. Ves čas preiskave boste 
lahko normalno dihali, preiskava je neboleča in traja 5 – 10 min. 

 

Biopsija pomeni, da med preiskavo odvzamemo koščke tkiva, ki jih pošljemo na histološki pregled pod 
mikroskopom ali pa naredimo test na prisotnost bakterije H. pylori. Odvzemi bioptov so neboleči. 

 

Polipektomija pomeni odstranitev polipa. To naredimo tako, da skozi gastroskop uvedemo električno zanko, 
vanjo ujamemo polip in ga v celoti odrežemo z električnim tokom. Odstranitev je neboleča. Odstranjen polip 
izvlečemo in pošljemo na pregled pod mikroskopom, da ugotovimo njegovo naravo. 

Skozi gastroskop lahko tudi ustavljamo krvavitev iz ran in poškodovanih žil, podvežemo razširjene žile v 
požiralniku, odstranjujemo tujke, širimo zožitve.  

 

MOŽNI ZAPLETI 
Zapleti so pri gastroskopiji izjemno redki. Možna je perforacija (predrtje) z endoskopom ali po polipektomiji. V tem 
primeru je potrebna operacija. Po odstranitvi polipa lahko pride do krvavitve, ki se ponavadi ustavi sama, redkeje 
so potrebni operativni posegi. Ostali zapleti so še redkejši. 
 

PO PREISKAVI 
Po opravljeni gastroskopiji vam bomo povedali rezultat preiskave in vam, če bo potrebno, predpisali zdravljenje. 
Otrdelost grla traja ponavadi pol ure, v tem času ne smete jesti in piti. Rahla bolečina v trebuhu bo minila sama  
 
od sebe. 
Če boste pred preiskavo dobili zdravilo za umiritev, ta dan ne boste smeli voziti avtomobila. 

Histološki izvid vam bomo poslali predvidoma v 14 dneh po opravljeni preiskavi.  
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V primeru naslednjih znakov po preiskavi oz. posegu pa je potreben takojšen posvet z zdravnikom: 

• huda bolečina za prsnico ali v  trebuhu (trd trebuh); 
• kri v izbruhanem ali črno lepljivo blato, omotica, omedlevica; 
• povišana telesna temperatura oz. mrzlica. 

 

OPOZORILO 
Da ne bi prišlo do nepotrebne krvavitve po polipektomiji, prinesite s seboj sveže izvide protrombinskega časa in 
trombocitov.  
En teden pred preiskavo prenehajte jemati zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi, oz. se o tem posvetujte s svojim 
zdravnikom.  

 

Prosimo, da pred preiskavo vprašate zdravnika o stvareh, ki jih iz tega zapisa niste razumeli, ali če želite še 
dodatna pojasnila. 
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