JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
GASZTROENTEROLÓGIAI BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY
BETEGTÁJÉKOZTATÓ
NYELŐCSŐ-GYOMOR-NYOMBÉLTÜKRÖZÉS

Tisztelt Betegünk!
A vizsgálat célja:
Az Ön részére ajánlott vizsgálat orvosa számára lehetővé teszi a nyelőcső, a gyomor és a nyombél
nyálkahártyáján kialakult betegségek, rendellenességek felismerését. Gyulladások, fekélyek,
polypok, jóindulatú és rosszindulatúság gyanúját keltő daganatok esetén a diagnózis pontos
felállítása, a megtekintés mellett az elváltozásból szövettani mintavételt tehet szükségessé (biopsia).
Az életet veszélyeztető vérzés (vérhányás, vérszékelés) esetén annak okának és helyének kimutatása
a tükrözés révén alapvető fontosságú. Ez határozza meg a kezelés módját: belgyógyászati, sebészeti
vagy endoscopos. A vizsgálat célja lehet még a fekélyek, gyulladások gyógyulásának ellenőrzése is.
Endoscopos gyógykezelés (pl. vérzéscsillapítás, polyp eltávolítás, idegentest kivétel) is szükségessé
teheti ezt a beavatkozást.
A vizsgálat menete:
Éhgyomorral, legtöbbször a garat érzéstelenítése után oldalfekvő testhelyzetben, modern, hajlékony
eszközt (endoscopot) vezetünk szemünk ellenőrzése mellett a szájon át a nyelőcsőbe, majd a
gyomorba és a nyombélbe. Szűkület esetén csak a szűkületig jutunk le! A vizsgálat időtartama
általában kb. 3-15 perc. Szükség esetén a vizsgálat előtt nyugtató injekciót adunk. A betegségek
jobb felismerése végett a vizsgálat során esetenként festést alkalmazunk.
Lehetséges szövődmények:
Teljes kockázatmentesség a legnagyobb gondossággal végzett vizsgálat esetén sem garantálható!
Szövődmény forrása lehet:
1. az érzéstelenítő szer, vagy a nyugtatószer iránti túlérzékenység.
2. a beavatkozással kapcsolatos vérzés (pl. szövettani mintavétel vagy polypeltávolítás esetén)
3. perforáció (tápcsatorna kilyukadása).
A szövődmények előfordulása miatt ritkán, de előfordulhat, hogy műtét válik szükségessé.
Endoscopos vizsgálatot és beavatkozást csak akkor végzünk, ha az esetleges szövődmény
endoscopos és sebészeti elhárításának feltételei adottak.
A szövődmények kialakulásának megelőzése, csökkentése érdekében kérjük, hogy a vizsgálat előtt
tájékoztassa vizsgáló orvosát és endoszkópos asszisztensét, ha:




van valamilyen vérképzőszervi betegsége / túlzott vérzékenysége (pl. gyakran vérzik az orra,
hajlam sérülésre)? szed valamilyen vérhígító gyógyszert (mint pl. Syncumar, Kumarin,
Aspirin, Heparin)?
van valamilyen allergiája (mint pl. asztma, szénanátha), vagy allergiás-e a jódra, kontraszt
anyagra, gyógyszerekre, ragtapaszra, helyi érzéstelenítőkre, pl. Lidocain?
szülő korban lévő asszonyoknál: terhes lehet-e?
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