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   Przygotowanie do badania gastroskopii 
 
W dniu badania: 

 Jeśli termin zaplanowano w godzinach porannych,  w tym dniu od rana NIE NALEŻY 
jeść, pić, palić papierosów i żuć gumy. NALEŻY BYĆ NA CZCZO. 

 Jeśli termin zaplanowano w godzinach popołudniowych, wówczas 6-8 godzin przed 
badaniem NIE NALEŻY nic jeść, pić, palić papierosów i żuć gumy. 

 Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania  leków (np. 
nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć 
poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody. 

 Osoby chorujące na cukrzycę sposób przygotowania do badania powinny skonsultować  
z lekarzem oraz poinformować o cukrzycy rejestrację Centrum Medycznego doktorA. 

 Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintron, ticlid 
lub aspiryna i inne) powinny o tym poinformować lekarza wykonującego badanie. 

 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. 

 Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią sposób przygotowania do badania powinny 
skonsultować z lekarzem. 

 Istnieje możliwość wykonania badania w krótkim znieczuleniu ogólnym. Lekarz 
kierujący na badanie może stwierdzić czy u pacjenta nie występują przeciwwskazania 
do badania w znieczuleniu ogólnym. Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent 
zasypia około kilkanaście minut i budzi się po zakończeniu badania. Jest to płytkie 
znieczulenie, które nie wymaga założenia rurki dotchawiczej.  

 Dodatkowe badania nie są konieczne, chyba że lekarz kierujący na badanie gastroskopii 
zdecyduje inaczej. 

 Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe. 
 Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą. 
 Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta. 
 Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej 

dokumentacji medycznej np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów 
poprzednio wykonanych badań endoskopowych, EKG, echokardiografii. Pacjenci 
powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis.  
 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z  Dyrektorem Medycznym 
Centrum Medycznego doktorA Alicją Zielińską, pod nr tel. 602 114 441. 


