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Badanie, które Pani/Panu proponujemy wymaga Pani/a zgody. Aby ułatwić tą decyzją informujemy w tej ulotce oraz w 

ewentualnej rozmowie wyjaśniającej o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania. 

 
Czemu służy badanie ? 

Na podstawie wykonanych dotychczas badań i wywiadu lekarskiego podejrzewamy u Pani/a istnienie zmian chorobowych 

w obrąbie przełyku, żołądka lub dwunastnicy. W celu dokładnego określenia tych zmian lub wykluczenia ich istnienia przed 

ewentualną terapią należy wykonać badania diagnostyczne. Proponowane Pani/Panu badanie jest najskuteczniejszą metodą 

diagnostyczną dla oceny wymienionych części przewodu pokarmowego. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość 

pobrania wycinków celem stwierdzenia obecności Helicobacter pylori, lub też w celu oceny mikroskopowej w przypadku 

stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych zmian. Ma to zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia. Nie 

ma obecnie innego badania o takich możliwościach diagnostycznych. 

 
 

Sposób przygotowania do badania 
Przygotowanie do badania jest bardzo proste i w zasadzie od pacjenta wymagane jest tylko bycie na czczo co najmniej 6 

godzin przed badaniem. Najczęściej badanie przeprowadzane jest w godzinach przedpołudniowych, więc badanemu zaleca się 

zrezygnowanie z kolacji dnia poprzedniego i zgłoszenie się do pracowni zupełnie na czczo.  

 

Opis badania 
W pracowni badanemu znieczula się gardło aerozolem lignokainowym i prosi o położenie na lewym boku na stole 
endoskopowym, opierając głowę na niewielkiej poduszce tak, aby leżała ona w osi długiej ciała. Między zęby wkładany jest 
plastikowy ustnik chroniący gastroskop przed przypadkowym przegryzieniem. Następnie lekarz wprowadza końcówkę 
fiberoskop ponad językiem do gardła i prosi badanego do wykonania odruchu połykania, który umożliwia wsunięcie go do 
przełyku. Ten moment może być nieprzyjemny i wywoływać uczucie duszenia. Zadaniem badanego jest w tym momencie 
tylko spokojne leżenie i miarowe oddychanie. Nie należy się przejmować odruchami wymiotnymi, odbijaniem i wypływającą z 
ust śliną- jest to normalne zjawisko. Oglądanie wnętrz przewodu pokarmowego trwa zaledwie kilka minut, jest nieco 
nieprzyjemne, ale w zasadzie niebolesne. Również pobranie wycinków jest niebolesne. Instrument służący do badania jest 
specjalnie dezynfekowany. Z tego powodu zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki 
błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.  

 

 

 

 

 

Jak należy zachowywać się po badaniu ? 

• Przez ok. 2 godziny po badaniu należy ograniczyć przyjmowanie pokarmów i płynów doustnych oraz ograniczyć 

wykonywanie zwykłych czynności dopóki nie ustąpią następstwa znieczulenia. 

• W przypadku wystąpienia bólów brzucha, nadmiernego krwawienia – czarny stolec, gorączki lub innych nietypowych 

objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
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Możliwe powikłania po badaniu:  

Powodzenie badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Powikłania zdarzają 

się jednak niezmiernie rzadko. Należą do nich: przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (zwłaszcza przełyku – około 0,5% 

badań), krwawienie (szczególnie po pobraniu wycinków). Powikłania te zwykle wymagają pilnego leczenia operacyjnego. Bardzo 

rzadko dochodzi do objawów ze strony innych narządów lub układów, jak zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub 

padaczki, nawet zatrzymanie akcji serca. Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia i przedziurawienia jelita 

oraz zmniejszyć ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających, prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

  

1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność 

do    krwawień,    zwłaszcza    po    drobnych 

skaleczeniach, po usunięciu zębów bądź do  

       powstawania sińców po niewielkich urazach 

mechanicznych?    

tak - nie 

           

2. Czy   podobne   objawy (jak wymieniony w pkt 1)    

        występowały   wśród  członków Pani/Pana rodziny? 

tak – nie 

 

 

3. Czy   pobiera Pani/Pan  leki  wpływające  na 

krzepliwość krwi (np.  aspiryna,  dikumarol, 

itp.)? 

tak-nie 

 

4. Czy jest Pani/Pan uczulona/y na jakiś 

leki, pokarmy lub inne środki? 

 

tak-nie 

 

5.   Czy choruje Pan/Pani na oczy (jaskrę)? 

 

tak-nie 

 

Proszę pytać, jeżeli Pan/i nie wszystko zrozumiał/a, albo jeśli chce wiedzieć więcej o tym badaniu, 

wymienionych powikłaniach, bądź innych nurtujących problemach związanych z proponowanym 

badaniem. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z ulotką i udzielono mi wyczerpujących informacji związanych  

z nurtującymi mnie pytaniami dotyczącymi proponowanego badania.  

 

 

……………………………………………………                                              ………………………………………………….. 
                           (data)                                                                                                (podpis pacjenta) 


