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Informacija apie endoskopijos tyrimą 
    

Endoskopijos tyrimas pasirenkamas atlikti, kuomet gydytojui reikalinga apžiūrėti tiriamą organą iš vidaus, įvertinti to 

organo būklę, paimti gleivinės audinio ištyrimui, atlikti gydomąsias procedūras. Endoskopinio tyrimo pagalba galima 

tirti įvairias kūno sritis, pagal tai skiriami tokie endoskopijos tyrimai kaip anoskopija (išeinamosios angos kanalo 

gleivinės), rektoskopija (tiesiosios žarnos gleivinės), kolonoskopija (specialiu endoskopu – kolonoskopu tiriama storoji 

žarna),  sigmoidoskopija (apžiūrima riestinė žarna),  gastroskopija, kitaip fibrogastroduodenoskopija (viršutinės 

virškinamojo trakto dalies tyrimas, kurio metu apžiūrima stemplė, skrandis ir dalis dvylikapirštės žarnos).  

 
1. Gastroskopijos tyrimas 

 

Gastroskopija, kitaip fibrogastroduodenoskopija ar ezofagogastroduodenoskopija - tai tyrimas, kuomet, naudojant 

lankstųjį endoskopą, šis per burną įvedamas į viršutinę viršinamojo trakto dalį (stemplė, skrandis, dvylikapirštė žarna), 

apžiūrimas virškinamojo trakto vidus ir paimama biopsija, šalinami polipai/galimi iki vėžiniai pažeidimai, stabdomas 

vidinis kraujavimas iš skrandžio ir/ar dvylikapirštės opų.  Dažniausiai šis tyrimas skiriamas tais atvejais, kuomet 

reikalinga patikslinti diagnozę arba atlikti gydomąją procedūrą. 

Pasitaiko atvejų, kuomet tyrimo metu įvyksta komplikacijos ar aptinkami vadinamieji netikėti radiniai. Tokiu atveju, 

nepriklausomai ar procedūra atliekama diagnostiniais, ar gydymo tikslais, procedūrą atliekantis specialistas gali keisti 

procedūros tikslus bei procedūrų eigą, t. y. stabdomas kraujavimas, imama biopsija, pradedamas gaivinimas ir kt.  

*Pasiruošimas tyrimui: mažiausiai 6 val. iki procedūros negalima valgyti. Kuomet procedūros metu numatyta taikyti 

intraveninė anestezija -  galimi suvalgyti lengvi pusryčiai, kuomet procedūra planuojama atlikti vakare.  Tačiau jei bus 

taikoma bendroji anestezija -  procedūros atlikimo dieną valgyti negalima.  

Procedūrą atliksiantį sveikatos priežiūros specialistą būtina informuoti apie vartojamus vaistus, ypač kuomet  

reguliariai vartojamas aspirinas, varfarinas ar kiti kraujo krešumą kontroliuojantys ar kiti steroidiniai/ nesteroidiniai 

vaistai.  

Visos procedūros metu griežtai negalima dėvėti dantų protezų, kontaktinių lęšių, akinių.  

Labai svarbu: jei pacientui paskirtas gastroskopijos tyrimas su bendrine nejautra, į procedūrą pacientas privalo atvykti 

su lydinčiu asmeniu. Priešingu atveju procedūra su bendrine nejautra atliekama nebus.  

 

2. Kolonoskopijos tyrimas 

Tai tyrimas, kuomet naudojant lankstųjį endoskopą apžiūrima storoji žarna. Tyrimo metu, esant reikalui, gali būti 

paimamas mėginys biopsijai atlikti,  stabdomas kraujavimas, šalinami gleivinės ir/ar pogleivio dariniai.  

 Dėl tyrimo specifiškumo, kuomet storoji žarna spazmuojama ir į žarnyną pučiamas oras galimas jausti pilvo pūtimas, 

pykinimas, silpnumas. Šie pojūčiai trumpalaikiai, praeina savaime.  

Tyrimo trukmė nėra apibrėžta, gali trukti nuo 20 min iki 1 val., ji priklauso nuo turimų nusiskundimų, įtariamų anomalijų 

ir kt.  

*Pasiruošimas tyrimui: 

Kad kolonoskopijos rezultatai būtų tikslūs, būtina tinkamai paruošti žarnyną.  
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➢ 5–7 dienos iki tyrimo - negalima vartoti geležies preparatų, gali tekti nutraukti kraujo krešėjimą mažinančių vaistų 

vartojimą – dėl to pasikonsultuokite su savo gydytoju. Kartais, jeigu kraujo krešėjimą mažinančių vaistų vartojimo 

nutraukti negalima, tenka juos pakeisti kitais. Dauguma kasdien vartojamų vaistų geriami kaip įprasta; 

➢ 5 dienos iki kolonoskopijos tyrimo - negalima valgyti termiškai neapdorotų daržovių ir vaisių, sėklų, riešutų 

(duonos gaminių su grūdais, kruopų košės, uogienės), raudonos, violetinės spalvos maisto ir gėrimų. 

Galima valgyti pieno produktus be priedų, majonezą, baltą duoną, makaronus, baltus ryžius, kiaušinius, baltą žuvį ir 

vištieną be odos, bulves be lupenų, baltą šokoladą, ledus be priedų; 

➢ 1 para iki tyrimo – negerti ir nevalgyti.  

Kuomet kolonoskopijos tyrimas planuojamas atlikti taikant nejautrą  – 24 val. iki tyrimo atlikimo negalima vartoti 

skysčių.  

Visą ruošimosi kolonoskopijos tyrimui laikotarpį negalima vartoti – alkoholio, vaisių kokteilių, pieno ir jo gaminių, 

nepermatomų, su tirščiais sulčių, sriubų, raudonos, violetinės spalvos gėrimų. Dieną prieš tyrimą pradedami gerti ir 

vaistai, skirti žarnynui išvalyti. Dėl konkrečių vaistų vartojimo/dozavimo būtina pasitarti su procedūrą skiriančiu 

gydytoju! 

 

Po gastroskopijos ir/ar kolonoskopijos  atlikimo 24 val. neleidžiama:  
 
➢ vairuoti automobilio ar kitos transporto priemonės (jei Jums taikyta bendroji anestezija). 

                         
                        Po gastroskopijos ir/ar kolonoskopijos  atlikimo 24 val. nerekomenduojama:  

 

➢ užsiimti intensyviu sportu; 

➢ lankytis pirtyje; 

➢ pasirašyti svarbių dokumentų.  

Prasidėjus kraujavimui/karščiavimui/pilvo ar dubens  skausmui – nedelsiant kreiptis į skubiosios pagalbos skyrių! 

 

 

*tinkamas pasiruošimas tyrimui - kiekvieno paciento atsakomybė.  

**Apie susipažinimą su šiame dokumente pateikta informacija turėsite pažymėti prieš procedūrą F-LC-LT-062 
Paciento sutikime dėl endoskopijos tyrimo atlikimo.  
 


