Patsiendi nõusolek gastroskoopia teostamiseks
Lugupeetud patsient!
Teie tervise täpsemaks uurimiseks palume Teie nõusolekut gastroskoopia läbiviimiseks.
Üldinfo
Gastroskoopia on seedetrakti ülaosa uuring, mille käigus saab arst ülevaate söögitoru, mao ja
kaksteistsõrmiksoole seisukorrast. Gastroskoopia käigus viiakse suu kaudu makku elastne instrument –
gastroskoop. Uuring kestab umbes 10 minutit, uuring võib pikeneda biopsia võtmise või
raviprotseduuride teostamise korral.
Uuring võimaldab
 selgitada Teie kaebuste põhjusi (ülakõhuvalu, iiveldus, oksendamine, neelamishäired);
 leida haiguslikke muutusi söögitorus, maos või kaksteistsõrmiksooles (verejooks, haavand,
kasvajad);
 võtta proovitükke (biopsia) diagnoosi täpsustamiseks.
Uuringuks ettevalmistus
 Vähemalt 12 tundi enne uuringut ei tohi süüa ega juua;
 Enne uuringut võtke ära prillid ja hambaproteesid;
 Teavitage arsti enne uuringut, kui tarvitate verd vedeldavaid ravimeid;
 Raviprotseduuride teostamisel on soovitav tulla uuringule saatjaga, kes hoolitseb Teie turvalise
kojujõudmise eest pärast uuringut.
Uuringu teostamine
 Teile võidakse pakkuda kohalikku anesteetikumi ehk valuvaigistit, mis muudab suu ja kurgu
tuimaks, enne seda täpsustatakse allergia olemasolu.
 Uuringu ajal lamate vasakul küljel, püüdke rahulikult lamada ja maksimaalselt lõdvestuda.
 Endoskoobi kaitseks paigaldatakse hammaste/igemete vahele plasthuulik.
 Uuring ei ole valulik, kuid on ebameeldiv tekkiva okse- ja köharefleksi tõttu.
 Suhu tekkivat sülge ei tohiks üritada alla neelata, vaid lasta sellel välja voolata.
 Endoskoobi abil viiakse makku õhku, et magu venituks ja limaskest oleks arstile nähtav. Õhk
maos tekitab täiskõhu tunde, uuringu järgselt võib sisse viidud õhk suu kaudu väljuda.
Uuringu järgselt
 Peale kohalikku tuimestit ei tohi Te süüa ega juua umbes 30 minutit.
 Biopsiate võtmise järgselt vältige kuumade söökide ja jookide tarbimist kuna tekib veritsuse oht;
 Kui raviprotseduuri ajal manustati Teile rahustit, ei tohi Te samal päeval autot juhtida, sest ravim
vähendab reaktsioonikiirust.
Tüsistused
 Gastroskoopial tekivad tüsistused harva. Esineda võib verejooks proovitükkide võtmise järgselt.
 Samuti võib esineda söögitoru või mao seina perforatsioon ehk mulgustus – esineb harva, kuid
vajab kirurgilist ravi.
 Kui Teil tekib peale uuringut palavik, tugev kõhuvalu või verejooks, pöörduge koheselt raviarsti
poole või erakorralise meditsiini osakonda.
Käesolevaga kinnitan, et olen seda dokumenti lugenud ja selle sisust täielikult aru saanud. Olen teadlik
uuringu põhiolemusest ja võimalikest ohtudest.
Olen enne oma nõusoleku andmist saanud mind rahuldavad vastused oma küsimustele selle uuringuga
kaasnevate ohtude ning tüsistuste kohta.
Kui Te ei saa määratud ajal uuringule tulla, siis teavitage sellest esimesel võimalusel oma raviarsti.
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