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MEDICINOS CENTRAS: ..........................................................................  DATA: .............................................................. 

PACIENTO VARDAS IR PAVARDĖ .................................................................................GIMIMO DATA:............................ 

Endoskopijos tyrimo esmė, pobūdis, tikslas: šis tyrimas atliekamas, kai gydytojui reikalinga apžiūrėti tiriamą organą iš 
vidaus, įvertinti to organo būklę, paimti gleivinės audinio ištyrimui, atlikti gydomąsias procedūras. Endoskopinis 
virškinamojo trakto ištyrimas būtinas, siekiant nustatyti tikslią diagnozę, skirti efektyviausią gydymą ir pasiekti 
geriausių gydymo rezultatų. Dažniausiai atliekami endoskopijos tyrimai:  

• Anoskopija - išeinamosios angos kanalo gleivinės tyrimas endoskopu; 

• Rektoskopija - tiesiosios žarnos gleivinės tyrimas nelanksčiu endoskopu; 

• Sigmoidoskopija - faktiškai yra nepilna kolonoskopija, kurios metu apžiūrima iki nusileidžiamosios storosios 
žarnos. Paprastai atliekama ieškant konkrečios patologijos kairioje storosios žarnos pusėje. Jei atliekama 
profilaktiškai - nėra lygiavertė kolonoskopijai; 

• Kolonoskopijos tyrimo metu specialiu prietaisu (endoskopu - kolonoskopu) tiriama storoji žarna, kai kuriais 
atvejais ir paskutinė plonosios žarnos dalis. Kolonoskopija paprastai atliekama su narkoze; 

• Fibrogastroduodenoskopija – viršutinės virškinamojo trakto dalies tyrimas, kurio metu apžiūrima stemplė, 
skrandis ir dalis dvylikapirštės žarnos.  

Prašome pasirinkti, kuris endoskopijos tyrimas bus atliekamas: 

 Anoskopijos  Rektoskopijos  Sigmoidoskopija  Kolonoskopijos 
 

 Fibrogastroduodenoskopijos  KITA: ................................................................................................................................. 

Pasirašydamas (-a) šį dokumentą, patvirtinu, kad: 

• man yra žinoma procedūrą atliekančio specialisto profesinė kvalifikacija, vardas ir pavardė; 

• esu informuotas (-a) apie tai, ar procedūros metu bus taikomas nuskausminimas (kitaip, anestezija) ir tokiu 
atveju taikomą anestezijos atlikimo būdą ir jai naudojamus medikamentus, riziką bei galimas komplikacijas po 
jos;  

• esu informuotas (-a) apie numatomos atlikti procedūros esmę, ypatumus, pobūdį ir tikslus apie galimas 
pasekmes, jei procedūra nebūtų atlikta; 

• man atsakyta į visus klausimus, susijusius su procedūra bei esu informuotas apie: 
Žinomas ir dažnai pasitaikančias komplikacijas – širdies veiklos, kvėpavimo sutrikimai, kraujospūdžio pakitimai, 
rankų tirpimas, galvos svaigimas, pykinimas, pašalinis medikamentų poveikis ar alerginė reakcija; stemplės, 
skrandžio, dvylikapirštės žarnos perforacija (minėtų organų sienelės prakiūrimas), kraujavimas po darinių 
šalinimo; 
Apie konkrečiai man galimas komplikacijas, įvertinus mano sveikatos būklę.  

• esu informuotas (-a) apie kitas svarbias aplinkybes įvertinus mano sveikatos būklę, kurios gali turėti įtakos 
mano apsisprendimui sutikti ar atsisakyti procedūros. 

• esu informuotas, kad procedūros metu, reikalui esant, gali būti paimamas mėginys biopsijai atlikti, helicobacter 
pylori bakterijai nustatyti, pašalinamas rastas (-i) polipas (-ai);  

• sutinku, kad tuo atveju, kai procedūros metu, man esant be sąmonės ar negalint išreikšti valios,  paaiškėja 
nenumatytos ligos diagnozės, dariniai ar komplikacijos procedūrą atliekantis asmens sveikatos priežiūros 
specialistas savo nuožiūra gali atlikti papildomus veiksmus tikslesniam diagnozės nustatymui, patologinio 
audinio šalinimui ar mano gyvybei gelbėti.  

Gavęs (-usi) aukščiau minėtą informaciją, sutinku/nesutinku dėl procedūros atlikimo: 

 SUTINKU   
NESUTINKU 
 

   Taip pat šiuo sutikimu patvirtinu, jog esu susipažinęs su „Ką pacientui būtina žinoti apie endoskopiją“ 

Jei anketą užpildėte už pacientą, t. y. atstovavote pacientą bei veikėte jo vardu ir interesais, prašome nurodyti 

atstovavimo pagrindą bei pateikti tai patvirtinantį dokumentą: ........................................................................................ 

 

   

(pasirašančiojo asmens vardas, pavardė)  (parašas) 
 


