
GASTROSKOPIA

INFORMACJA DLA PACJENTA I ŚWIADOMA ZGODA 
NA BADANIE

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Zaproponowane Państwu badanie endoskopowe ma na celu wyjaśnienie przyczyny Państwa 
dolegliwości tym samym zwiększy szansę na skuteczną terapię. Chcielibyśmy abyście Państwo zostali 
poinformowani o tym jak należy przygotować się do badania, jaki jest jego przebieg oraz o niewielkim, 
związanym z tym badaniem ryzykiem powikłań i następnie dobrowolnie wyrazili świadomą, pisemną 
zgodę na to badanie.

Co to jest endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego?
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego zwana gastroskopią lub EGD (Ezophago - 

Gastro - Duodenoskopia) jest to badanie, które umożliwia lekarzowi ocenę śluzówki przełyku, żołądka i 
dwunastnicy (pierwszego odcinka jelita cienkiego). Badanie wykonywane jest przy pomocy giętkiego 
instrumentu grubości małego palca wprowadzanego do żołądka przez usta.

W jakim celu wykonuje się gastroskopię?
Gastroskopię wykonuje się w przypadku występowania takich objawów jak: Przedłużający się ból 

górnej części jamy brzusznej, nudności, wymioty, zaburzenia połykania lub zgaga. Jest to doskonała metoda 
do zlokalizowania krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Gastroskopia może być także 
użyta do oceny żołądka lub przełyku po zabiegu chirurgicznym. Jest to badanie bardziej czułe niż RTG w 
przypadku zapalenia, wrzodów lub guzów przełyku, żołądka lub dwunastnicy. Gastroskopia pozwala 
wykryć wcześnie nowotwór i rozróżnić pomiędzy guzem nowotworowym i nienowotworowym poprzez 
wykonanie biopsji podejrzanej zmiany. Biopsje wykonuje się specjalnym instrumentem wprowadzanym 
przez gastroskop. Próbki tkanki pobrane podczas biopsji są następnie przesyłane do badania 
histopatologicznego. Pobranie biopsji odbywa się z wielu powodów i nie oznacza że zmiana jest 
nowotworowa. Podczas endoskopii można również wykonać wiele zabiegów terapeutycznych. Lekarz 
wykonujący gastroskopię może poszerzyć zwężenia przewodu pokarmowego, usuwać polipy, połknięte 
ciała obce, zahamować krwawienie z górnego odcinka pe zwodu pokarmowego. Endoskopowe leczenie 
krwawienia powoduje, że mniej pacjentów wymaga transfuzji krwi i leczenia operacyjnego krwawienia.

Przygotowanie do badania:
Żołądek powinien by całkowicie opróżniony. Pacjent powinien nie pić i nie jeść około 6 godzin 

przed badaniem. Zażywane leki mogą być w niektórych przypadkach odstawione. Należy poinformować 
lekarza o wszystkich zażywanych lekach oraz alergiach. Stosowanie leków mających wpływ na krzepnięcie 
krwi oraz Insulina powinno być uzgodnione z lekarzem. Jeżeli wymagasz stosowania antybiotyków przed 
zabiegami stomatologicznymi poinformuj o tym Twojego lekarza gdyż możesz wymagać ich stosowania 
przed gastroskopią. Również w sytuacji jeżeli cierpisz na poważne choroby układu krążenia lub 
oddechowego możesz wymagać specjalnej opieki podczas badania. Przedyskutuj to z Twoim lekarzem 
przed zabiegiem. Podczas badania pacjenci pozostają zwykle pod wpływem leków sedatywnych więc 
będziesz potrzebować kogoś kto odbierze Cię do domu po badaniu. Leki sedatywne mogą wpływać na 
Twoje odruchy przez resztę dnia. W tym dniu nie powinno się prowadzić samochodu ani innych urządzeń 
mechanicznych.

Czego można spodziewać się podczas gastroskopii?
Przed zabiegiem znieczula się gardło środkiem znieczulającym w sprayu oraz podaje się leki 

uspokajające dożylnie. Zwiększa to komfort badania. Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji 
leżącej na wznak lub na boku. Gastroskop jest wprowadzany przez usta do żołądka, a następnie do 
dwunastnicy. Podczas badania do żołądka wdmuchiwane jest powietrze, które pozwala lepiej uwidocznić 
badaną okolicę. Badanie trwa zwykle 10-15 minut. Gastroskop nie przeszkadza w oddychaniu. Większość 
pacjentów zasypia podczas badania i odczuwa jedynie lekki dyskomfort.

Druk: J04-DMfflfNamyslów. tel. 77 4105 529



Czego można oczekiwać po badaniu?
W przypadku badania w sedacji pacjent pozostaje pod obserwacją przez 1 - 2 godziny do momentu 

ustąpienia działania leków sedatywnych. Pacjent może odczuwać niewielki ból gardła przez kilka dni po 
badaniu. Bezpośrednio po badaniu możesz odczuwać wzdęcie, które szybko ustępuje. Jest to spowodowane 
powietrzem wdmuchiwanym do żołądka podczas badania. Po opuszczeniu szpitala/gabinetu możesz 
powrócić do normalnej diety i możesz spożyć Twoje regularne lekarstwa, chyba że lekarz zleci inaczej. 
Również po badaniu lekarz wyjaśnia Ci wyniki badania. Jeżeli podczas badania wykonano biopsję, wyniki 
otrzymuje się po około trzech tygodniach, a wynik testu urazowego na Helikobacter Pylori po około 14 
godzinie. Jeżeli z powodu działania leków sedatywnych lub stresu nie pamiętasz instrukcji udzielonych Ci 
po badaniu, skontaktuj się z Twoim lekarzem w dniu następnym.

Jakie są możliwe powikłania
Gastroskopia i biopsja są badaniami bezpiecznymi w rękach lekarza, który ma odpowiednie 

kwalifikacje. Powikłania s ą rzadkie lecz mogą wystąpić. Należą do nich: krwawienie z miejsca biopsji lub 
polipektomii oraz perforacja ściany przewodu pokarmowego. Transfuzje krwi są rzadko potrzebne. 
Powikłaniem może być również reakcja uboczna na leki uspokajające oraz infekcja w miejscu wkłucia 
dożylnego. Bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie możliwych powikłań i kontakt z lekarzem jeżeli masz 
kłopoty z połykaniem, ból w klatce piersiowej, narastający ból gardła, ostry ból brzucha, gorączkę, dreszcze 
lub krwawienie z odbytu w ilości większej niż pół szklanki.

Badanie w znieczuleniu ogólnym:
U nas istnieje możliwość znieczulenia się do badań endoskopowych oraz wykonywanych zabiegów. 

Znacznie polepsza to komfort podczas badania. Większość z Państwa uważa to badanie za wstydliwe i mało 
intymne, dzięki znieczuleniu nie myślicie Państwo o- tym, a badanie jest przeprowadzone w pełnym 
komforcie. Polega to na tym, że specjalista od znieczulenia - lekarz anestezjolog przed znieczuleniem 
rozmawia z Państwem o rodzaju i sposobie znieczulenia, jego możliwych powikłaniach oraz przebytych i 
aktualnych Państwa chorobach. Wypełniana jest specjalna ankieta po wypełnieniu której zawsze jeszcze 
można porozmawiać z anestezjologiem i zadać pytania, aby rozwiązać Państwa niejasności wynikające z 
ankiety. Potem anestezjolog podaje dożylnie leki, co powoduje, że pacjent na czas badania (lub zabiegu) 
lekko śpi, dzięki czemu wcale nie odczuwa bólu, ani innych nieprzyjemnych odczuć, a po badaniu budzi się 
i po paru minutach może wstać i iść o własnych siłach. W przypadku znieczulenia chory musi przyjść z 
osobą towarzyszącą, która będzie Go mogła odebrać i zawieźć do domu po odczekaniu około godziny po 
badaniu w poczekalni (po znieczuleniu w tym dniu nie można prowadzić samochodu ani innego pojazdu).

Po badaniu:
• Przez 1 - 2 godziny nie wolno przyjmować posiłków.
• W przypadku znieczulenia nie wolno przez 24 godziny prowadzić pojazdów i maszyn 

mechanicznych oraz spożywać alkoholu (w związku z podaniem środków do znieczulenia).

"Informacja o chorobach:
Dla pełnego bezpieczeństwa przeprowadzenia badania prosimy o podanie zarówno w rozmowie z 

lekarzem, jak i przez zaznaczenie w niniejszym dokumencie informacji o istotnych chorobach:
• zaburzenia krzepnięcia krwi, skłonności do krwawień................................................TAK □ NIE □
• czy stosowane są leki p/krzepliwe (Sintron, Acenocumarol, Warfin) lub p/płytkowe (Acard.

Polopiryna, Ticlid. Aclotin)?..........................................................................................TAK □ NIE □
• czy w ciągu ostatniego roku była wykonana koronarografia lub inny zabieg

naczyniowy?..................................................................................................................TAK □ NIE □
• czy wszczepiono sztuczne zastawki serca, stymulatory/defibrylatory serca, protezy naczyniowe

(prosimy zaznaczyć)......................................................................................................TAK □ NIE □
• czy występują choroby serca, układu krążenia lub układu oddechowego (jeżeli tak to

jakie?)............................................................................................................................TAK □ NIE □
•czy występuje alergia lub zdarzały się uczulenia na leki (antybiotyki, leki p/bólowe)jeżeli tak to na 

które?.........................................................................................................................TAK □ NIE □
• czy występują jakiekolwiek inne okoliczności mogące być utrudnieniem w wykonaniu planowanego 

badania (jeżeli tak to jakie?)......................................................................................TAK □ NIE □

* W ankiecie nrosze zaznaczyć właściwa odnowiedź



ZGODA PACJENTA NA BADANIE

Ja............................................................................................................... lat...............
Zamieszkały:................................................................................................................

PESEL..........................................................................................................................

Tel. kontaktowy...........................................................................................................

Wyrażam dobrowolną zgodę na zabieg diagnostyczny - GASTROSKOPIA - i w 

razie konieczności stosowny zabieg terapeutyczny. Zostałem(am) wyczerpująco 

poinformowany(a) o celu i skutkach badania - zabiegu, który zostanie wykonany, jak 

również możliwych powikłaniach i korzyściach wykonywanych procedur medycznych.

Wyrażam również zgodę na inne procedury medyczne, które mogą być konieczne do 

wykonania w trakcie procesu diagnostyczno - terapeutycznego, jak również na 

zastosowanie miejscowo lub ogólnie działających środków anestetycznych. Nie mam 

więcej pytań ani żadnych wątpliwości.

Namysłów, dnia,....................................godz..............

czytelny podpis pacjenta:...........................................

Potwierdzam, że pacjent został poinformowany o planowym zabiegu, celu i po
wikłaniach mogących powstać w wyniku wykonanego zabiegu, jak również w trakcie 
innych procedur medycznych.

pieczątka i podpis lekarza pieczątka pracowni diagnostycznej

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK POWIKŁAŃ PROSZĘ 
O KONTAKT TELEFONICZNY : 77 40 40 238 LUB Z NAJBLIŻSZYM 
SZPITALEM

**Proszę potwierdzić telefonicznie termin badania na tydzień przed planowaną datą. 
Brak potwierdzenia będzie rozumiany jako rezygnacja z badania.


