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INFORMACJE DLA PACJENTA - PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII  
 

1. GASTROSKOPIA 
 
Gastroskopia jest badaniem pozwalającym lekarzowi na bezpośrednie oglądanie śluzówki 

żołądka, odźwiernika i dwunastnicy. Badanie przeprowadza się przy użyciu endoskopu, 
elastycznej rurki z torami wizyjnymi pozwalającymi na przedstawienie obrazu z wnętrza 
przewodu pokarmowego na monitorze. Zaletą endoskopu jest możliwość w trakcie jednego 
zabiegu ocenienia stanu śluzówki, jak i pobrania do dalszego badania niewielkiego wycinka tkanki 
budzącej podejrzenie zmian chorobowych.  

Badanie można wykonać w znieczuleniu ogólnym. Po podaniu dożylnie środka usypiającego 
pacjent zasypia na czas wykonania badania. Jest to płytkie znieczulenie, nie wymaga za łożenia 
rurki dotchawiczej. 
 
2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA  

 
 Na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść. 
 Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy. 
 Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni poinformować o tym pracownika szpitala 

podczas zapisu na badanie, gdyż w ich przypadku badanie powinno odbyć się w 
godzinach porannych. 

 U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po 
przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą 
krwinek białych bezpośrednio przed badaniem może być niezbędne podanie 
antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz  
kierujący na badanie. 

 U Pacjentów z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. 
na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny za żyć 
poranna dawkę leku popijając niewielka ilością wody na co najmniej dwie godziny przed 
zabiegiem (z wyjątkiem leków przeciwzakrzepowych i leków na cukrzycę). 

 Nie należy przyjmować żadnych leków zobojętniających kwasy żołądkowe, 
 Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe. 

 
W przypadku wykonania badania gastroskopii w znieczuleniu ogólnym należy zabrać ze sobą: 
 

 wyniki badań laboratoryjnych: Morfologia krwi; APTT; PT/INR; Elektrolity (Na, K); 
Kreatynina; P/c anty HCV; Antygen HBs.  

 dokumentację medyczną będącą w posiadaniu Pacjenta (zdjęcia RTG, badania USG, KT, 
opisy poprzednich badań endoskopowych, wyniki innych badań oraz karty informacyjne 
leczenia szpitalnego) z okresu ostatnich 5 lat. 

 zaświadczenia - opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań do wykonania badania 
gastroskopii w znieczuleniu ogólnym – dotyczy Pacjentów chorych przewlekle (np. 
kardiolog, internista,  endokrynolog, neurolog, pulmonolog). Istnieje możliwość 
skorzystania z konsultacji internistycznej w naszym Szpitalu przed wykonaniem badania  
gastroskopii w znieczuleniu ogólnym. 
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3. PRZEBIEG BADANIA 

 
Przed wprowadzeniem endoskopu lekarz bądź pielęgniarka znieczula gardło poprzez użycie 

odpowiedniego środka znieczulającego w sprayu. Złagodzenie nieprzyjemnych objawów 
występujących podczas badania ułatwia skupienie się na spokojnym, głębokim oddychaniu. 
Właściwy rytm oddechu sprawia, że badanie jest łatwiejsze do zniesienia dla pacjenta i pozwala 
lekarzowi na dokładniejsze zbadanie przewodu pokarmowego.  
 
4. POSTĘPOWANIE PO BADANIU  

 
 Przez dwie godziny po badaniu nie należy nic jeść, pić oraz palić. 
 Po zabiegu mogą być odczuwalne nadmierne wypełnienie przewodu pokarmowego 

wdmuchiwanymi gazami (wzdęcie). Nie należy się tego obawiać, jest to normalny objaw, 
który ustąpi samoistnie. 

 W przypadku wykonania badania w znieczuleniu ogólnym, zalecane jest by Pacjent po 
badaniu został w obserwacji przez okres ok. 2 godzin.  

 W przypadku wykonania badania w znieczuleniu ogólnym, w ciągu 12 godzin po badaniu  
nie wolno: prowadzić samochodu, obsługiwać maszyn i urządzeń mechanicznych, 
spożywać alkoholu oraz wystrzegać się podpisywania ważnych dokumentów. Należy 
poprosić osobę towarzyszącą o odebranie ze szpitala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


