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Przygotowanie do gastroskopii. 

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie do badania prosimy o uważne przeczytanie 

poniższych informacji i zaleceń. 

1. Jeżeli badanie odbędzie się do południa, w dniu badania, aż do chwili jego wykonania 

ZABRANIA SIĘ przyjmowania jakichkolwiek posiłków i picia płynów. Jeżeli badanie odbywa się 

w godzinach popołudniowych – na śniadanie należy zjeść kisiel lub galaretkę, popijając słabą 

herbatą lub wodą. Później do czasu badania pozostać na czczo.  

 

2. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. na 

nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczkę i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną 

dawkę leku popijając niewielką ilością wody. 

 

3. Osoby chorujące na cukrzycę powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do 

badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka. 

 

4.  

a)  Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi takie jak: 

- Acenocumarol, Sintrom, Ticlid powinny odstawić je TYLKO za zgodą lekarza prowadzącego, 

lekarz w zamian powinien przepisać heparynę drobnocząsteczkową  

- Aspiryna, Acard, Acesan itp. Pacjent może odstawić sam na 7 dni przed badaniem. 

 

b) Osoby przyjmujące leki na żołądek (np. Polprazol, Controloc  i inne) powinny odstawić te leki 

na 14 dni przed badaniem. 

 

5. Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób           

przygotowywania do badania. 

 

6. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji 

medycznej np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań 

endoskopowych, EKG, echokardiografia itp. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki 

przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. 

 

7. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.  

 

8. Badanie zostanie wykonane przy znieczuleniu miejscowym (zostanie znieczulona tylnia ściana 

gardła) 

 

9.  Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania zabiegów jest trudny 

do przewidzenia. 

DO PRZYJĘCIA PROSIMY ZGŁOSIĆ SIĘ Z WYMIENIONYMI DOKUMENTAMI: 

Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego inny dokument tożsamości  

zawierający PESEL pacjenta). 
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