
 
 

 

Gastrofibroskopické  
vyšetrenie 

v celkovej anestézii 

 
 

 

 

 

 

 
 
POZOR!!!!  
V deň vyšetrenia odovzdáte: 

1. Interné predoperačné vyšetrenie /staré 14 - 21 dní/ 

2. Anesteziologický dotazník 

3. 30 € režijný poplatok  

 
 
Gastrofibroskopické vyšetrenie  
 
Čo je gastrofibroskopia? 

GFS je endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika za účelom diagnostiky a liečby ochorení 

uvedených orgánov. /zavedenie ohybného optického prístroja (hadice - gastrofibroskopu) cez ústa do žalúdka, 

resp. tenkého čreva/ 

 

Kedy sa GFS vykonáva? 

• pri krvácaní z hornej časti tráviacej sústavy 

• pri bolesti za hrudnou kosťou pri prehĺtaní 

• pri bolesti v hornej časti brucha /epigastriu/ 

• pri pálení záhy /pyróza/ 

• pri vracaní sa stravy zo žalúdka do pažeráka /regurgitácia/ 

• pri opakovanom zvracaní 



• pri diagnostike celkových ochorení / chudokrvnosť, celiakia…./ 

• pri podozrení na nádorové ochorenie 

 

Počas tohto vyšetrenia je možné: 

• stanoviť rôzne ochorenia /zápal, vred, polypy-výrastky, nádorové ochorenia/ 

• odobrať vzorku na vyšetrenie /histológia, prítomnosť Helicobacter pylori/ 

• vykonať liečebný zákrok /zastavenie krvácania, odstránenie malých výrastkov, zaviesť sondu na 

výživu pacientov, ktorý nie sú schopní prijímať potravu cez ústa/ 

•  

Čo treba dodržať pred vyšetrením: 

• v prípade ak užívate lieky na „riedenie krvi“ je potrebné ich vysadenie na 5 – 7 dní pred zákrokom v 

spolupráci s indikujúcim lekárom /hematológ, kardiológ, internista/ 

• ak si aplikujete LMWH/Fraxiparine, Clexane…/ v deň zákroku je potrebné rannú aplikáciu vynechať a 

podať túto dávku podľa pokynov lekára 

• ak užívate preparáty obsahujúce železo je potrebné ich vysadiť 7 dní pred zákrokom 

• ak užívate lieky na cukrovku postupujte podľa pokynov lekára 

 

Ako sa pripraviť na vyšetrenie ? 

• nejesť, nepiť a nefajčiť od 24:00, ráno užite lieky na srdce a tlak najmenej 4 hodiny pred 
vyšetrením /ostatné si prineste so sebou/ 

 

 
Je vyšetrenie bezpečné? 

GFS dnes patrí takmer k bezrizikovým rutinným vyšetreniam, relatívne vzácne sa môžu vyskytnúť tieto 

komlikácie: 

• podráždenie, poranenie sliznice tráviaceho traktu 

• krvácanie po odstránení polypov 

• alergická reakcia po podaní liekov 

• srdcovo – cievne komlikácie a iné 

 

 

Aké pokyny dodržiavať po výkone? 

• PO VÝKONE POTREBUJETE DOPROVOD / nemôžete ísť domov bez 

sprevádzajúcej osoby/ 
• obmedziť telesnú námahu v deň vyšetrenia 

• pri bolestiach brucha, alebo iných ťažkostiach /vracanie, nevoľnosť, krvácanie z konečníka, tmavá – 

čierna stolica/ vyhľadať lekára 

• neviesť motorové vozidlo 24 hodín 

 

 

Ak máte ďalšie otázky, radi Vám odpovieme: 

• e-mail: info@sanitstom.sk 

• telefón: 048/429 99 29 

• adresa:  SanitStom s.r.o. 

                        Spojová ulica č.25 

                        974 04 Banská Bystrica 

mailto:info@sanitstom.sk


 

 

 

 

 

 


