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Zgoda na gastroskopię 

W związku z Pana/Pani dolegliwościami zalecone zostało badanie endoskopowe, umożliwiające ocenę 
stanu górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
 

Przygotowanie do badania 
 

W przeciągu 6 godzin poprzedzających badanie nie należy pić i jeść. Na czas badania należy wyjąć 
ruchome protezy. 
 

Przebieg badania 
 

Przed rozpoczęciem badania gardło Pani /Pana zostanie spryskane sprayem 

znieczulającym. Może pozostać po nim uczucie niewielkiego drętwienia w jamie ustnej  

i możliwość zachłyśnięcia w krótkim czasie po badaniu. 

Wprowadzany będzie endoskop - cienki, giętki gładki instrument (średnicy ok. 1,0 .cm) przez 

usta, gardło do przełyku, a następnie do żołądka i dwunastnicy. Będzie możliwe 

uwidocznienie na ekranie monitora błony stażowej i ocena jej wyglądu w poszczególnych 

częściach górnego odcinka przewodu pokarmowego. Do dokładnej oceny wszystkich części 

badanych narządów potrzebne jest wprowadzenie (wdmuchanie) powietrza, co może wywołać 

uczucie niewielkiego wzdęcia i odbijanie. Możliwe jest też, za pomocą specjalnych 

szczypczyków, wprowadzanych, przez kanał w endoskopie, pobieranie malutkich wycinków 

do badania mikroskopowego, co umożliwia postawienie diagnozy. Pobieranie takich 

wycinków jest zupełnie niebolesne, całkowicie bezpieczne i zwykle bardzo sprawne. 

Najczęściej badanie trwa od 5-ciu do 10-ciu minut. . 

Badanie żołądka należy do badań o niskim ryzyku powikłań. Komplikacje zdarzają się 

statystycznie raz na kilka tysięcy badań Należą do nich: 

 skaleczenia, błony śluzowej i mechaniczne uszkodzenia badanego narządu -

(przedziurawienie wole.. 0,55% badań), 

 zaburzenia ze strony układa sercowo- naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, 

zaostrzenie w przebiegu, choroby niedokrwiennej serca I związane z tym bóle 

dławicowe), 

 reakcje uczuleniowe na użyte środki znieczulające, 

 zaburzenia oddechowe. 

 
Po badaniu 

Przez 30-60 min po badaniu-z pobraniem wycinków nic nie jeść i nie pić a przez dwie godziny unikać 

gorących, posiłków i płynów. Ponieważ w związku ze znieczuleniem gardła mogą wystąpić trudności 

w podaniu należy mieć na względzie możliwość zachłyśnięcia – przez kilka godzin jeść ostrożnie  

i powoli. 



Informacje o pacjencie 

Dla pełnego bezpieczeństwa przeprowadzenia badania prosimy o podanie poniższych, 

informacji: 

1. czy występują u Państwa zaburzenia krzepnięcia krwi (skłonność do krwawień, 

łatwe powstawanie dużych siniaków, przedłożone krwawienie po skaleczeniu,  

po ekstrakcji zęba, krwawienie z dziąseł przy myciu zębów)? 

TAK        NIE  

2. czy przyjmujecie Państwo leki p/krzepliwe (Sintrom, Acenokumarol, Polopirynę, 

Aspirynę, Acard, Polocard, Bestpiryn)? 

TAK        NIE 

3. czy występuje u Państwa alergia (jeżeli tak to na co)? 

TAK        NIE 

…………………………………………. 

4. czy występują u Państwa choroby serca/układu oddechowego (jeżeli tak to jakie)? 

TAK        NIE 

…………………………………………. 

 

Zgoda pacjenta 

O przebiegu badania i możliwych komplikacjach zostałem wyczerpująco i zrozumiale 

poinformowany. Dobrowolnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie proponowanego 

badania. 

 

 

…………………………..     …………………………………… 

        Data             Podpis pacjenta 


