
 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII 

 

 

 Gastroskopia to badanie diagnostyczne,  które pozawala dokładnie ocenić wygląd śluzówki 

żołądka, odźwiernika i  opuszki dwunastnicy. Gastroskopia wykonywana jest przy pomocy 

endoskopu czyli elastycznej rurki zaopatrzonej w tory wizyjne pozwalające na obserwację wnętrza 

przewodu pokarmowego na monitorze. Podczas badanie możliwe jest pobranie wycinka ze 

zmienionej chorobowo śluzówki do badania histopatologicznego i wykonanie testu na Helicobakter 

Pylorii.  Badanie wykonywane jest bez znieczulenia lub w krótkim znieczuleniu dożylnym. 

 

 

Gastroskopia w znieczuleniu miejscowym 

 

 

- W przeddzień badania lekkostrawna kolacja. 

- Na 8 godzin przed badaniem nie wolno przyjmować stałych pokarmów, na badanie należy przyjść 

na czczo. 

 -Na 6 godziny przed badaniem nie wolno przyjmować doustnie płynów, palić papierosów ani żuć 

gumy. 

-Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków 

hypoglikemizujących lub insuliny. Należy poinformować o tym pracownika centrum medycznego 

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

- Osoby chorujące przewlekle wymagające stałego, regularnego przyjmowania leków (np. 

nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, astma i inne) w dniu badania powinny zażyć poranna 

dawkę leku popijając niewielka ilością wody. 

- Osoby przyjmujące leki przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe  (np. Acenocumarol Acard, 

Polocard, Aspiryna, Acesan Sintrom,  Plavix, Agregex, Trombex, Warfin i inne) powinny 

przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem. Należy to jednak wcześniej skonsultować           z 

lekarzem prowadzącym (Lekarz Rodzinny, Kardiolog, Chirurg Naczyniowy). Konieczna może być 

zmiana tych leków. 

- Leki osłaniające błonę śluzową żołądka należy odstawić 14 dni przed badaniem chyba że lekarz 

kierujący na badanie zaleca inaczej. 

- Prosimy o zabranie ze sobą na badanie aktualnej dokumentacji medycznej  będącej w posiadaniu 

pacjenta ( np. opisy poprzednich badań endoskopowych, USG, RTG, KT ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gastroskopia w znieczuleniu dożylnym 

 

Prosimy o zgłoszenie się do placówki 30 minut przed planowaną godziną badania 

 

-Wymagane badania laboratoryjne, obrazowe i konsultacje: 

• Morfologia-wynik ważny 1 miesiąc. 

• APTT; PT/INR; Elektrolity (Na, K); 

• Kreatynina, poziom glukozy na czczo- wyniki ważne 7 dni. 

• W przypadku chorób tarczycy- wynik TSH i FT4 ważny 7 dni. 

 

 

-Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków 

hypoglikemizujących lub insuliny. Należy poinformować o tym pracownika centrum medycznego 

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

porannych. 

 -Osoby chorujące przewlekle wymagające stałego, regularnego przyjmowania leków (np. 

nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, astma i inne) w dniu badania powinny zażyć 

poranna dawkę leku popijając niewielka ilością wody. 

- Prosimy o zabranie ze sobą na badanie aktualnej dokumentacji medycznej  będącej w posiadaniu 

pacjenta ( np. opisy poprzednich badań endoskopowych, USG, RTG, KT ). 

- W przypadku chorób przewlekłych prosimy o zabranie ze sobą zaświadczeń- opinii lekarskich dot. 

braku przeciwwskazań do wykonania badania gastroskopii w znieczuleniu ogólnym (np. kardiolog, 

internista, endokrynolog, neurolog, pulmonolog). 

- W przypadku badania w znieczuleniu dożylnym Pacjent zgłasza się na badanie z osobą 

towarzyszącą. 

 

Inne zalecenia 

 

- Prosimy o niezakładanie biżuterii oraz usunięcie wszystkich kolczyków z ciała przed badaniem, 

- Osoby korzystające z okularów  proszone są o ich zabranie, 

- Osoby korzystające z aparatów słuchowych bądź soczewek kontaktowych będą proszone o ich 

wyjęcie/ usunięcie, 

- Osoby noszące protezy zębowe proszone są o ich usunięcie i zabezpieczenie, 

- Prosimy o usunięcie lakieru do paznokci, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Po badaniu 

 

 - Nie należy spożywać posiłku przez 2 godziny  bezpośrednio po badaniu. 

 - W przypadku, gdy pobierane są wycinki do badania histopatologicznego należy stosować się do 

zaleceń lekarza. 

 - Opis badania ze zdjęciami pacjent otrzymuje zaraz po badaniu. 

 - Jeżeli badanie jest przeprowadzone w znieczuleniu dożylnym pacjent jest przekazywany do sali 

obserwacyjnej Pracowni Endoskopii, gdzie pozostaje ok 60 minut w zależności od stanu ogólnego. 

 - Opuszczenie Pracowni Endoskopii jest możliwe jedynie pod opieką osoby towarzyszącej, po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody personelu medycznego. 

 -  Leki stosowane w trakcie znieczulenia ogólnego spowalniają reakcje, dlatego w ciągu 12 godzin 

po badaniu nie wolno prowadzić samochodu. Nie należy też w tym czasie obsługiwać maszyn  

i urządzeń mechanicznych. Nie powinno się też spożywać alkoholu. 

- Odbiór wyników badań histopatologicznych po ok 3 tygodniach (pacjent otrzymuje informację  

o możliwości odbioru wyników). 
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