GASTROSKOPIA – informacje dla pacjenta
Na czym polega gastroskopia?
Gastroskopia jest badaniem przełyku, żołądka i dwunastnicy za pomocą specjalnego wziernika (endoskopu).
Wziernik wprowadza się przez usta. Podczas badania ogląda się błonę śluzową górnego odcinka przewodu
pokarmowego, jest też możliwe pobranie wycinków z błony śluzowej. Pobieranie wycinków jest całkowicie
bezbolesne.

Czy badanie jest bolesne?
Gastroskopia nie jest bolesna, chociaż wprowadzanie endoskopu do przełyku może być nieprzyjemne. Przed
badaniem gardło znieczulane jest za pomocą środka znieczulającego w żelu lub aerozolu. Podczas badania do
żołądka podawane jest powietrze, co może powodować odbijanie i uczucie rozpierania w nadbrzuszu.
Pobieranie wycinków jest całkowicie bezbolesne.

Jakie powikłania mogą wystąpić podczas gastroskopii?
Powikłania związane z gastroskopią występują bardzo rzadko, jednak nie można ich wykluczyć. Wyjątkowo
może dojść do przedziurawienia ściany, szczególnie przełyku, które wymaga leczenia operacyjnego. Pobieranie
wycinków bardzo rzadko może spowodować krwawienie, zwykle minimalne, które zwykle ustępuje samoistnie.

ZGODA NA BADANIE
Pacjent:
Imię i nazwisko …………………………………………..

Pesel………………………

Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączoną informacją o badaniu i rozumiem, że pomimo
starannego przeprowadzenia badania w sposób zgodny z zasadami sztuki lekarskiej, istnieje ryzyko
powikłań. Miałem/am możliwość zadawania pytań na temat badania/zabiegu i otrzymałem/am
wyczerpujące odpowiedzi.
Wyrażam zgodę na gastroskopię i (w razie potrzeby) pobranie wycinków.
Przyjmuję leki zmniejszające krzepliwość krwi (wymienić): ….....................................
Nie przyjmuję leków zmniejszających krzepliwość krwi, w tym także aspiryny.

………………… ……………
data

……………….. …………….......…
czytelny podpis pacjenta

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA GASTROSKOPII
Przed gastroskopią należy pozostać na czczo (nie jeść i nie pić od czasu kolacji
poprzedniego dnia). Jeżeli badanie odbywa się w godzinach popołudniowych,
odstęp od ostatniego posiłku i napoju powinien wynosić co najmniej 7 godzin.
Należy przynieść ze sobą wyniki wcześniejszych badań endoskopowych.
Ważne jest, aby zgłosić lekarzowi przyjmowanie leków wpływających na krzepnięcie
krwi (m.in. Acard, Polocard, Sintrom, Acenokumarol, Wargin, Clopidogrel, Areplex,
Plavix).
Przed badaniem między zęby zakłada się specjalny ustnik. Po badaniu przez około
pół godziny występuje uczucie zdrętwienia gardła, w tym czasie nie należy jeść ani
pić ze względu na możliwość zachłyśnięcia.
Uwaga: Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent jest uczulony na lignokainę
(m.in. stosowaną do znieczuleń w stomatologii).

