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ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
SUPERIOARA

Endoscopia digestivã superioarã
Se mai numeºte ºi esofago-gastro-duodenoscopie ºi reprezintã examinarea
vizualã a esofagului, stomacului ºi a primei pãrþi din intestinul dumneavoastrã.
Aceastã se realizeazã trecând cu un mic, lung ºi flexibil tub ce conþine fibre
optice, prin gurã pânã în intestin. Medicul va putea sã observe orice
anormalitate prezentã. Dacã va considera necesar, foarte mici pãrþi de þesut
pot fi prelevate (biopsii ), fãrã a simþi durere în timpul recoltãrii ºi acestea vor
fi date laboratorului de anatomie patologicã spre a fi examinate în detaliu.
Unele tratamente pot fi efectuate prin endoscop. Acestea includ dilatãri în
anumite zone stricturate ale esofagului, stomacului sau duodenului,
indepartarea polipilor sau a obiectelor înghiþite, tratarea vaselor sangvine care
sângereazã ºi a ulcerelor prin mici injectãri sau aplicare de cãldurã (utilizând
diatermia electricã),laser.
Pregãtirea
Înaintea oricarei endoscopii digestive, pacientul nu trebuie sã mãnânce
cu cel puþin 7 ore înainte. Dacã luaþi sau aþi luat orice fel de medicament
(tratament ) în ultima lunã, vã rugãm aduceti-le cu dumneavoastra in ziua
efectuarii endoscopiei.
.
Cum se desfasoara endoscopia digestiva superioara ?
Medicul ºi/sau asistenta vã va explica procedura ºi va rãspunde întrebãrilor
dumneavoastrã. Vã rugãm sã le comunicaþi dacã aþi mai fãcut altã examinare
endoscopicã, ºi dacã aveþi alergii sau aþi avut reacþii adverse la medicamente.
Veþi fi rugat sã semnaþi un formular de consimþãmânt prin care vã daþi
.
acceptul la efectuarea endoscopiei digestive superioare.
Veþi fi rugat sã luaþi loc pe un pat special, culcat pe partea stângã, sã vã
îndepartaþi ochelarii, lentilele de contact, protezele dentare. Un spray
anestezic local va fi pulverizat în interiorul gâtului dumneavoastrã pentru
a amorþi zona pe unde vã trece endoscopul. În anumite cazuri, va putea sã
vã fie datã medicaþie de sedare prin venã, pentru a fi mai relaxat in timpul
examinãrii. Dacã nu doriþi acest lucru, endoscopia digestivã superioarã ar
.
putea fi efectuatã ºi fãrã sedarea dumneavoastrã.
Dupã ce aþi luat loc confortabil pe partea stângã, medicul va trece cu
endoscopul prin gurã, pe gît în jos. Un cãluº va fi pus în gurã pentru a va fi
.
protejaþi dinþii.
Endoscopul nu va interfera în nici un fel cu respiraþia dumneavoastrã, ºi nu
va cauza nici un fel de durere. Examinarea dureaza între 10-30 minute.

Dupã examinare
Veþi rãmâne sub observaþie în unitul de endoscopie atât cât va fi nevoie,
pânã când efectele medicamentaþiei administrate vor dispãrea definitiv.
Puteþi simþi gâtul uºor amorþit sau uºor iritat. Nu aveþi voie sã mancaþi sau
sã beþi cel puþin o orã dupã examinare. Dupã aceasta perioadã veþi putea
relua alimentarea obiºnuitã dacã nu aþi primit alte sfaturi de la medicul
.
examinator.
Aþi putea sã vã simþiþi mai balonat ca de obicei datoritã aerului care a
.
fost introdus prin endoscop; dar aceastã senzaþie va trece repede.
Dacã a fost nevoie sã vi se administreze injecþie pentru sedare, cineva
din familia sau prietenii dumneavoastrã ar trebui sã vã insoþeascã înapoi
acasã. Pentru ziua ce a rãmas dupã sedare, ar trebui sã ºtiþi cã nu aveþi voie
sã conduceþi nici un fel de autovehicul, sã lucraþi cu maºini, sau sã luaþi
decizii importante-deoarece sedarea afecteazã reflexele ºi judecata
dumneavoastrã.

Riscuri
Sunt foarte reduse ( mai puþin de 1 la 1000 de examinãri ) ºi sunt: reacþii la
medicaþie, perforarea intestinalã sau sângerare. Acesteã necesitã tratament
urgent sau chiar operaþie. Posibilitatea complicaþiilor este mai mare dacã
.
endoscopul este utilizat în scop terapeutic nu doar diagnostic.
Vã rugãm sã ne informaþi dacã apare orice fel de durere, scaune negre la
culoare, vomã-în urmatoarele ore sau zile dupã endoscopie.

