
• Pacientul este rugat să aducă dosarul medical cu investigații anterioare (inclusiv investigații imagistice înregistrate în 
format electronic CD/DVD etc.)

• Pacientul va petrece în medie 3-4 ore în cadrul departamentului (fie toată dimineața, fie toată după amiaza).

• Pacientul va efectua procedura de înregistrare la recepția departamentului (Etaj 1) cu 60 minute anterior programării.

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

• Se va efectua înregistrarea cu datele personale în sistemul informatic în concordanță cu cardul de identitate 
+/- cardul de sănătate.

• Se vor înmâna fișele de informare în vederea obținerii consimțământului atât pentru procedura endoscopică 
(ecoendoscopie), cât și pentru sedarea profundă. Pacientul va consimți efectuarea procedurii dupa ce va 
parcurge toate aceste informații. Medicul gastroenterolog, va furniza informații suplimentare înainte de 
procedură, în timpul completării consimțământului informat.

PROCEDURA DE PREGĂTIRE

• Pacientul va fi preluat din sala de așteptare de către asistentul de endoscopie. 

• Se va monta o brățară de identificare. 

• Pacientul va purta pe perioada procedurii echipamentul oferit de personalul medical.

• Se va monta o linie venoasă necesară administrării substanțelor sedative (numai după ce pacientul a semnal acordul 
informat pentru sedare și procedură). 

• Ulterior, pacientul va fi condus în sala de endoscopie.

• Se va efectua înregistrarea parametrilor vitali (tensiune arterială, SatO2, frecvența cardiacă).

• Înainte de procedură va avea loc o discuție cu medicul gastroenterolog +/-medicul anestezist (în funcție de 
timpul sedării).

PROCEDURA DE ECOENDOSCOPIE

• Procedura va dura circa 30-60 minute și va fi efectuată de medicul gastroenterolog cu sedare profundă sub 
supravegherea  medicului  anestezist.

• La final, pacientul încă sedat va fi transportat în sala de Refresh unde parametrii vitali vor fi monitorizați de către 
asistentul de endoscopie.

• Linia venoasă va fi îndepărtată atunci când efectele sedării au dispărut. 

• Pacientul va părăsi departamentul de endoscopie ÎNSOȚIT, nu va putea conduce automobilul timp de 24 de ore, 
și numai  după ce medicul a înmânat raportul medical  oferind detalii despre procedură și recomandări. 

• Dacă pe parcursul procedurii s-a efectuat biopsie (puncție fină aspirativă bioptică) pacientul nu va putea consuma 
lichide sau solide 4 ore postprocedural. În cazul În care biopsia nu a fost efectuată pacientul nu va consuma lichide 
sau solide 2 ore postprocedural.

• Pacientul va fi îndrumat către recepția departamentului pentru închiderea procedurii administrative.
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