WIELKOPOLSKA ONKOLOGIA: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów
demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki

PIECZĘĆ PORADNI

SKIEROWANIE NA BADANIE GASTROSKOPOWE
IMIĘ:

NAZWISKO:
PESEL:

PRZEBYTE CHOROBY : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRZYJMOWANE LEKI (ZWŁASZCZA LEKI PRZECIWKRZEPLIWE I PRZECIWPŁYTKOWE) :…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
UCZULENIA NA LEKI : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PIECZĘĆ I PODPIS LEKARZA

W CELU USTALENIA TERMINU BADANIA PROSIMY O KONTAKT OSOBISTY LUB TELEFONICZNY :
SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84, 60-569 POZNAŃ
WEJŚCIE C, ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH : 7.30- 14.30
POD NUMEREM TELEFONU: 514 198 895
INFOLINIA: 514 198 499

INFORMACJE O BADANIU GASTROSKOPOWYM
W ramach projektu „Wielkopolska Onkologia” realizowane są darmowe badania w zakresie profilaktyki
nowotworów układu pokarmowego. Badania gastroskopowe skierowane są do osób po 40 roku życia,
u których występują objawy dyspeptyczne.
 W RAZIE REZYGNACJI Z BADANIA PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE REJESTRACJI.
 MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE WYSTĄPI OPÓŹNIENIE CO DO GODZINY ROZPOCZĘCIA BADANIA (CZAS TRWANIA
BADAŃ JEST TRUDNY DO PRZEWIDZENIA) – PRZEPRASZAMY.
 NA BADANIA PACJENT POWINIEN ZABRAĆ ZE SOBĄ WCZEŚNIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ (KARTY
WYPISOWE ZE SZPITALI, WYNIKI BADAŃ- ZWŁASZCZA WYNIKI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH).
nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, Osiedle Rusa 55
tel. centrala: 61 854 90 00, tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl
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NA CZYM POLEGA BADANIE ?

Gastroskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną oceniającą górną część przewodu pokarmowego:
śluzówkę przełyku, żołądka oraz początkowego odcinka jelita cienkiego. Badanie wykonywane jest za
pomocą gastroskopu-giętkiej rurki grubości małego palca, która wprowadzana jest przez usta i gardło. Przed
zabiegiem znieczula się gardło środkiem miejscowo znieczulającym w żelu lub sprayu. Pacjenta układa się
w pozycji leżącej (na lewym boku). Badanie trwa zwykle kilka minut i jest bezbolesne, lecz część Pacjentów
odczuwa je jako nieprzyjemne ze względu na odruchy wymiotne i odbijania. W czasie badania możliwe jest
wykonanie biopsji, czyli pobranie wycinków do badania histopatologicznego (lub do oceny obecności
bakterii Helicobacter pylori). Pozwala to ocenić pod mikroskopem charakter obserwowanych zmian, w tym
wykryć nowotwór. Jednak trzeba pamiętać, że pobranie wycinków odbywa się z wielu powodów i nie musi
oznaczać, że widoczna zmiana jest podejrzana o nowotwór. Biopsję wykonuje się małymi kleszczykami
wprowadzanymi przez gastroskop – jest to bezbolesne. Podczas badania lekarz ma również możliwość
usuwania polipów znajdujących się w przewodzie pokarmowym (większe i liczne polipy usuwa się
w warunkach szpitalnych) oraz zniszczenia zmian naczyniowych (najczęściej za pomocą elektrokoagulacji).
To także jest bezbolesne.


CZY BADANIE JEST BEZPIECZNE DLA ORGANIZMU ?

Gastroskopia jest badaniem bezpiecznym. Powikłania występują bardzo rzadko. Najczęstsze
i najpoważniejsze z nich to: krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii, perforacja (przedziurawienie)
przewodu pokarmowego. Leczenie powikłań może wymagać hospitalizacji Pacjenta oraz wykonania zabiegu
operacyjnego.
Dezynfekcja wysokiego stopnia, której poddawany jest po badaniu gastroskop zapewnia Pacjentowi pełne
bezpieczeństwo przed zakażeniem drobnoustrojami. Jest ona prowadzona zgodnie z bardzo restrykcyjnymi
regułami z użyciem skutecznych środków dezynfekcyjnych oraz nowoczesnych myjek automatycznych.


JAKIE SĄ PRZECIWSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA ?

Przeciwskazaniem do wykonania badania gastroskopowego jest: świeży zawał serca, ostra niewydolność
oddechowa i krążeniowa, ostra niewydolność wieńcowa, ciężkie zaburzenia rytmu serca, niewyrównana
koagulopatia.


JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA ?

Na badanie Pacjent musi zgłosić się na czczo – nie wolno przyjmować ani płynów, ani pokarmów stałych.
Dzień przed badaniem Pacjent może odżywiać się normalnie. Jeśli badanie zostało zaplanowane
w godzinach popołudniowych, Pacjent może spożyć lekkie śniadanie wcześnie rano, co najmniej 6 h przed
badaniem. W przypadku równoczesnego wykonywania kolonoskopii, picie wody i preparatu
przeczyszczającego należy zakończyć ok. 4h przed badaniem. Tuż przed badaniem należy wyjąć ruchome
protezy zębowe. Zastosowane podczas gastroskopii znieczulenie zaburza odruch połykania. W związku
z tym przez przynajmniej 1-2 godziny od zakończenia badania nie wolno spożywać płynów i pokarmów, gdyż
istnieje ryzyko zachłyśnięcia. W przypadku biopsji (lub polipektomii) należy do końca dnia unikać gorących
pokarmów i napojów.
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