
INFORMACJA O GASTROSKOPII 
 

 
Przeprowadzenie badania 
 
Badanie jest zwykle przeprowadzane w pozycji leżącej na lewym boku. Wcześniej należy usunąć 
ewentualne protezy zębowe lub aparat słuchowy, jeśli znajduje się w lewym uchu.  
Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy w areozolu pielęgniarka zakłada między 
szczęki plastikowy ustnik w celu ochrony gastroskopu.  
Następnie badający lekarz wprowadza do jamy ustnej i gardła fiberoskop średnicy około 1cm, 
prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego. Moment ten może być nieprzyjemny i dawać 
uczucie duszenia; wymaga wsółpracy pacjenta z lekarzem wykonującym badanie. 
Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego jest w pewnym stopniu nieprzyjemne, ale w zasadzie 
bezbolesne, podobnie, jak pobieranie wycinków. 
Instrument służący do badania jest każdorazowo specjalnie dezynfekowany, dlatego też 
zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej 
pobiera się streylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem. 
 
Możliwe powikłania 
 
Powikłania gastroskopii zdarzają się bardzo rzadko. Niemniej jednak pełnego powodzenia tego 
badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden 
lekarz. Wyjątkowo może nastąpić przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego lub 
krwawienia, głównie po pobraniu wycinków. Powikłania takie mogą wymagać interwencji 
chirurgicznej.  
 
Postępowanie po badaniu 
 
Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez 2 godziny po badaniu nic jeść ani 
pić, aby uniknąć zadławienia.  
Proszę także informować swojego lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin będzicie Państo odczuwać 
silne bóle jamy brzusznej, bądź zaobserwujecie czarny stolec. Również wystąpienie innych 
niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. 
 
 
UWAGA! 
 
Przed badanie należy pozostać na czczo (bez jedzenia i picia) conajmniej 6 godzin. 
Wszystkie planowe leki nasercowe, przeciw nadciśnieniu, astmie, padaczce, należy przyjąć na 
3 godziny przed badaniem  popijając  małą ilością wody. 
 
 
Ze względu na różny czas badania, długotrwałą dezynfekcję i niekiedy konieczność wykonywania 
pilnych badań poza kolejnością, zaplanowany termin endoskopii może ulec niewielkiemu 
przesunięciu. Prosimy więc o zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu. 
 
 
 
 
 
 
 



Zabrze, dn. ............................................... 
 
 

 
Oświadczenie pacjenta 

 
 

Wyrażam zgodę na wykonanie proponowanego badania  
 
 
....................................................................................... 
 
Wyjaśniłem/am wszystkie wątpliwości dotyczące badania. 
 
 
 
.......................................................................................... 
Nazwisko i imię badanego  
 
 
 
 
 
.......................................................................................... 
Data, czytelny podpis badanego lub prawnego opiekuna 
 
 


