Auggšējā endo
oskopija (gastrosko
(
opija)


End
doskopijas veikšanas
v
nepieciešamīību nosaka ārsts.



Auggšējā endosskopija ir vie
enīgā metodde gremošaanas orgānu
u izmeklēšannā un ārstēšanā, ar
kurras palīdzību
u var izmeklēt barības vvadu, kuņģi un divpadssmitpirkstu zarnu "no iekšienes"
un nepieciešam
mības gadījumā veikt ddažādas diaggnostiskas un
u ārstnieciiskas darbīb
bas orgānu
iekššienē.



Auggšējā endosskopija, ja to
o veic piereedzējis un prrasmīgs ārstts ar moderrnu instrum
mentu, ir
paccientam dro
oša un nekaitīga proceddūra.



Auggšējā endosskopija ir vissprecīzākā m
metode agrī
rīnai gremoššanas sistēm
mas iekaisumu, čūlu un
n
aud
dzēju diagno
ostikai un ārstēšanai.



Auggšējās endo
oskopijas laikā ārsts cauur pacienta muti gremo
ošanas sistēēmā ievada augstas
kvaalitātes optisku instrum
mentu un deetalizēti apsskata un novvērtē barībaas vadu, kuņģi un
divpadsmitpirkkstu zarnu no
n iekšpusees.



Ar jjaunākās paaaudzes end
doskopiem iespējams visu
v endoskkopijas ainu dokumentē
ēt
videeofilmā un elektroniskki uzglabāt vvai pārraidītt, izmantojo
ot jebkuru m
mūsdienīgu attēla
apsstrādes tehn
noloģiju.



Lai augšējo endoskopiju varētu
v
veiktt pilnvērtīgi,, vismaz seššas stundas pirms izme
eklējuma
ned
drīkst ēst, lietot caur muti
m ieņemaamus medikkamentus un
n divas stunndas pirms izmeklējum
i
a
ned
drīkst dzert..



Lai uzlabotu en
ndoskopijass kvalitāti unn novērstu nepatīkama
as izjūtas, eendoskopijas laikā ārstss
manto speciāālus medikaamentus, koo parasti iessmidzina pacienta kaklāā un/vai injicē vēnā.
izm
Dažži medikamenti var izraaisīt miegainnību un sam
mazināt reakcijas ātrum
mu uz vairākkām
stundām. Par medikamen
m
ntu ievadi p acientu brīd
dina pirms endoskopija
e
as, un jāatceras, ka
notteikti jāizvaiirās no transporta līdzeekļu vadīšan
nas vismaz 12
1 stundas pēc endoskkopijas
veikkšanas.



End
doskopijas laikā, bez paacienta specciālas ieprie
ekšējās saga
atavošanas,, ārsts var veikt dažādaas
citaas darbības,, piemēram, polipu izgrriešanu, sve
ešķermeņu (norītas poggas vai mon
nētas)
izvilkšanu.



Parrasti diagnostiska augšē
ējā endoskoopija ilgst 10
0‐20 minūte
es. Kopējaiss medicīnass iestādē
pavvadītais laiks ir apmēram 1‐1,5 stuunda.

