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Doporučené postupy Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie
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Neendoskopická opatření

1 ESGE doporučuje diagnostické zhodnocení 
stavu založené na pacientově anamnéze a pří-
znacích. ESGE doporučuje fyzikální vyšetření 
zaměřené na klinický stav pacienta a detekci 
případných komplikací (silné doporučení, níz-
ká kvalita důkazů).

2 ESGE nedoporučuje radiologické vyšetření 
u pacientů s impaktovaným soustem neob-
sahujícím kosti a beze známek komplikací. 
Doporučujeme prostý snímek k ověření pří-
tomnosti, velikosti, uspořádání a počtu cizích 
předmětů, jestliže předpokládáme spolknutí 
radiokontrastních předmětů nebo je typ spolk-
nutého tělesa neznámý (silné doporučení, níz-
ká kvalita důkazů).

3 ESGE doporučuje provedení počítačové to-
mografie (CT) u všech pacientů s podezřením 
na perforaci nebo další komplikace vyžadují-
cí chirurgické řešení (silné doporučení, nízká 
kvalita důkazů). 

4 ESGE nedoporučuje báriové kontrastní vy-
šetření vzhledem k riziku aspirace a zhorše-
ní přehlednosti při endoskopickém vyšetření 
(silné doporučení, nízká kvalita důkazů).

5 ESGE doporučuje observaci bez nutnosti 
endoskopické extrakce po spolknutí oblých a 
malých předmětů (s výjimkou baterií a mag-

netů). Observace je možná i ambulantně. (silné 
doporučení, nízká kvalita důkazů).

6 ESGE doporučuje důslednou observaci u 
asymptomatických pacientů s balíčky drog 
v trávicím traktu spolknutými za účelem pa-
šování (tzv. body packing). Endoskopické 
odstraňování není doporučeno. V případě 
podezření na rupturu balíčku, zástavě pasáže 
balíčků nebo střevní obstrukci doporučujeme 
operační řešení (silné doporučení, nízká kva-
lita důkazů).

Endoskopická opatření

7 ESGE doporučuje emergentní (ideálně do 
2 hodin, nejdéle do 6 hodin) terapeutickou 
ezofagogastroduodenoskopii pro cizí tělesa 
působící kompletní obstrukci jícnu a pro ostré 
předměty nebo baterie v jícnu. Doporučujeme 
urgentní (do 24 hodin) terapeutickou ezofa-
gogastroduodenoskopii pro ostatní cizí tělesa 
v jícnu nepůsobící kompletní obstrukci (silné 
doporučení, nízká kvalita důkazů).

8 ESGE navrhuje řešení impaktovaného sous-
ta v jícnu pomocí posunutí sousta jemným 
tlakem do žaludku. Pokud toto není možné 
provést, měli bychom zvážit extrakci sousta 
(slabé doporučení, nízká kvalita důkazů).

9 V případě uvíznutí sousta v jícnu, ESGE kro-
mě terapeutické endoskopie současně dopo-

Tabulka 1: Klasifikace spolknutých cizích těles

Typ

Oblé předměty

Ostré předměty

Dlouhé předměty

Sousto jídla

Ostatní

Příklad

Kulaté předměty: knoflík, mince, hračka

Baterie, magnety

Ostré tenké předměty: jehla, párátko, kost, kousky skla

Ostré nepravidelné předměty: zubní protéza, žiletka

Měkké předměty: struna, provaz

Tvrdé předměty: zubní kartáček, tužka, pero, příbor, šroubovák

S kostí nebo bez

Balíčky nelegálních drog
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Přímý odkaz

ručuje i diagnostiku případného onemocnění 
jícnu, včetně odběru biopsií k histologickému 
vyšetření (silné doporučení, nízká kvalita dů-
kazů).

10 ESGE doporučuje urgentní (do 24 hodin) 
terapeutickou ezofagogastroduodenosko-
pii pro magnety, baterie a ostré, velké nebo 
dlouhé předměty v žaludku. Navrhujeme ne-
urgentní (do 72 hodin) terapeutickou ezofa-
gogastroduodenoskopii pro středně velká oblá 
cizí tělesa v žaludku (silné doporučení, nízká 
kvalita důkazů).

11 ESGE doporučuje použití protektivních po-
můcek k zabránění poranění sliznice a aspira-
ce při extrakci ostrých cizích těles. V případě 
vysokého rizika aspirace bychom měli zvážit 
endotracheální intubaci (silné doporučení, 
nízká kvalita důkazů).

12 ESGE navrhuje použití příhodných ex-
trakčních akcesorií podle typu a lokalizace 
spolknutého cizího tělesa (slabé doporučení, 
nízká kvalita důkazů).

13 Po úspěšné a nekomplikované endosko-
pické extrakci cizího tělesa může být pacient 
propuštěn. Pokud nelze cizí těleso extrahovat, 
navrhujeme individuální přístup reflektující 
velikost a typ spolknutého cizího tělesa (slabé 
doporučení, nízká kvalita důkazů).

http://www.esge.com/assets/downloads/pdfs/guidelines/2016_s_0042_100456.pdf

