K ir augššējā grem
Kas
mošanas sistēmas en
ndoskopijja
(ku
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baude/ ga
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inform
mācija paciientiem
 Endo
oskopijas veiikšanas nepieciešamību nnosaka ārstss.
 Augššējā endosko
opija ir vienīīgā metode gremošanass orgānu izm
meklēšanā unn ārstēšanā, ar kuras
palīd
dzību var izzmeklēt barī
rības vadu, kuņģi un divpadsmitpi
d
irkstu zarnuu "no iekšie
enes" un
nepiieciešamībass gadījumā ve
eikt dažādass diagnostiskaas un ārstnie
eciskas darbīības orgānu iekšienē.
i
 Augššējā endoskkopija, ja to
o veic piereedzējis un prasmīgs
p
ārssts ar modeernu instrum
mentu, ir
pacientam drošaa un nekaitīgga procedūraa.
precīzākā meetode agrīnaai gremošan
nas sistēmass iekaisumu, čūlu un
 Augššējā endoskopija ir visp
audzzēju diagnostikai un ārstē
ēšanai.
 Augššējās endosskopijas laikā ārsts cauur pacienta muti gremošanas sistēēmā ievada augstas
kvaliitātes optisku instrume
entu un deetalizēti apsskata un no
ovērtē barībbas vadu, kuņģi
k
un
divpadsmitpirksttu zarnu no iekšpuses.
e
s ainu dokum
mentēt video
ofilmā un
 Ar jaaunākās paaudzes endosskopiem iesppējams visu endoskopijas
elekttroniski uzglabāt vai pārrraidīt, izman tojot jebkuru mūsdienīgu attēla apsttrādes tehno
oloģiju.
 Lai aaugšējo endo
oskopiju varē
ētu veikt pilnnvērtīgi, vism
maz sešas stundas pirms iizmeklējuma
a nedrīkst
ēst, lietot caur muti ieņemamus medikkamentus un
n divas stun
ndas pirms izzmeklējuma nedrīkst
dzerrt.
 Lai u
uzlabotu endoskopijas kvalitāti
k
un novērstu ne
epatīkamas izjūtas, enddoskopijas la
aikā ārsts
izmaanto speciālu
us medikamentus, ko paarasti iesmid
dzina pacienta kaklā un//vai injicē vē
ēnā. Daži
med
dikamenti vaar izraisīt miegainību un samazināt reakcijas ātrrumu uz vaiirākām stund
dām. Par
med
dikamentu ieevadi pacienttu brīdina pi rms endosko
opijas, un jā
āatceras, ka noteikti jāizvairās no
transporta līdzekkļu vadīšanass vismaz 12 sstundas pēc endoskopijas veikšanas.
oskopijas laiikā, bez paccienta speciāālas iepriekššējās sagatavvošanas, ārssts var veikt dažādas
 Endo
citass darbības, piemēram, po
olipu izgriešaanu, svešķerm
meņu (norīta
as pogas vai monētas) izvvilkšanu.
 Paraasti diagnostiska augšējjā endoskoppija ilgst 10‐20 minūte
es. Kopējaiss medicīnass iestādē
pavaadītais laiks ir apmēram 1‐1,5
1
stunda .
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