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Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

Gastroscopie Pools 
 

Gastroskopia / Badanie endoskopowe zoladka 
 
Wstęp 
 
Jesteś umówiony na spotkanie na gastroskopię (badanie endoskopowe żołądka). 
Twój lekarz już cię poinformował, jak to badanie przebiega. Tutaj możesz jeszcze 
wszystko na spokojnie przeczytać. 
 
Czym jest gastroskopia? 
Gastroskopia to badanie wnętrza przełyku, żołądka i dwunastnicy. Badanie wykonuje 
się za pomocą gastroskopu. Jest to giętka rurka. Gastroskop jest ostrożnie 
wprowadzany przez usta, ponad językiem do przełyku, żołądka i dwunastnicy. 
Dokładnie jest badana przy tym błona śluzowa. 
 

Przygotowanie 
 
Na czczo 
By poddać się badaniu musisz być na czczo. Oznacza to, że od północy nie możesz 
już jeść, pić ani palić. 
 
Jeśli badanie odbywa się po południu, do godz. 08:00 rano można spożyć jeszcze 
lekkie śniadanie, takie jak filiżanka herbaty z sucharem. Po godz. 8:00 trzeba być na 
czczo. 
 
Leki przeciwzakrzepowe 
Nie jest konieczne odstawienie leków przeciwzakrzepowych, chyba że uzgodniono 
inaczej. 
W przypadku stosowania antagonistów witaminy K (na przykład acenokumarolu, 
fenprokumonu, Marcoumaru) należy pobrać próbkę krwi w dniu badania w celu 
określenia wartości INR (czasu krzepnięcia krwi). 
 
Cukrzyca 
Jeśli bierzesz leki na cukrzycę (tabletki lub zastrzyki), skontaktuj się z pielęgniarką 
diabetologiczną. Przeanalizuje ona z tobą, jak powinieneś przyjmować leki. 
Jeśli bierzesz tabletki, nie należy przyjmować tabletek w dniu badania aż do 
zakończenia badania. Tabletki można ponownie przyjąć po badaniu.leki. 
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Rozrusznik serca lub ICD 
Jeżeli masz rozrusznik serca lub ICD (wszczepialny kardiowerter-defibrylator), to 
będziesz miał spotkanie z technikiem rozrusznika serca, który ustawi rozrusznik 
serca lub ICD, aby badanie mogło odbyć się bezpiecznie. 
 

Badanie 
 
W dniu badania zgłaszasz się o uzgodnionej godzinie na oddział, gdzie odbędzie się 
badanie. Zwróć szczególną uwagę na to, czy musisz zgłosić się na oddział w Venlo 
czy Venray. 
Badanie odbywa się w pracowni endoskopowej. 
 
Tuż przed badaniem 
Zanim badanie zostanie przeprowadzone, trzeba jeszcze wykonać kilka rzeczy. 
 

 Jeśli nosisz protezę dentystyczną, prosimy o wyjęcie jej z ust przed badaniem. 

 Jeśli masz piercing języka, musisz go zdjąć przed badaniem. 

 Być może otrzymasz napój, aby zapobiec tworzeniu się piany w żołądku. 

 Przed badaniem gardło zostaje miejscowo znieczulone sprayem. 
Lekarz zada ci jeszcze kilka pytań kontrolnych, po których można będzie rozpocząć 
badanie. 
 
Badanie 
Kładziesz się na lewym boku na stole badawczym. Do ust zostanie ci włożony 
pierścień zapobiegający ugryzieniu, celem ochrony twojego uzębienia i gastroskopu. 
Lekarz wprowadzi ci przez usta gastroskop do przełyku, żołądka i dwunastnicy. Z 
chwilą wejścia gastroskopu do środka może pojawić się odruch wymiotny. 
Wprowadzenie gastroskopu trwa bardzo krótko. 
Podczas badania możesz normalnie oddychać. 
 
Gaz CO2 
Podczas badania jest wprowadzany przez gastroskop gaz CO2, aby przełyk, żołądek 
i niewielka część jelita cienkiego były lepiej widoczne. Mogą pojawić się wzdęcia i 
odbijanie. 
 
Badanie mikroskopowe 
Jeśli lekarz uzna to za konieczne, może pobrać wycinki błony śluzowej żołądka, 
przełyku lub jelita cienkiego w celu badania mikroskopowego. To nie jest bolesne. 
 
Czas trwania badania 
Całe badanie trwa od 10 do 15 minut. 
 

Po badaniu 
 
Jeśli gardło zostało miejscowo znieczulone sprayem, nie wolno ci jeść ani pić przez 
pół godziny po badaniu. Ma to na celu zapobieganie zadławieniu się. W innych 
przypadkach możesz ponownie jeść i pić po badaniu. 
 
Po badaniu możesz rozpocząć przyjmowanie przepisanych leków, chyba że 
uzgodniono inaczej. 
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Wynik 
 
Wyniki badania otrzymasz od lekarza (pierwszego kontaktu), który skierował cię na 
badanie. 
 

Komplikacje 
 
Gastroskopia jest bezpiecznym badaniem. Pomimo należytej staranności w rzadkich 
przypadkach mogą wystąpić powikłania. 
Krwawienie 
W większości przypadków jest to krwawienie po badaniu. Zdarza się to przede 
wszystkim u ludzi, którzy przyjmują środki przeciwzakrzepowe lub środki 
przeciwbólowe. 
 
Perforacja 
Poważnym powikłaniem jest otwór w ścianie przełyku, żołądka lub dwunastnicy. 
 
Zakrztuszenie się 
Innym rzadkim powikłaniem jest zakażenie dróg oddechowych lub zapalenie płuc. 
Może do tego dojść, jeśli zakrztusisz się i zawartość żołądka trafi do twoich dróg 
oddechowych. 
 

Co robić w przypadku problemów w domu? 

(Venlo i Venray) 

 
Skontaktuj się z Centrum Endoskopii, jeśli jest mowa o: 

 Utracie krwi 

 Bardzo czarnych stolcach 

 Trwałym lub nasilającym się bólu brzucha 

 Gorączce 

 Dusznościach 

 
 

Ratunkowy) 

 

 

Wizyta wyznaczona została na 
 
..........…………….…...dzień..........…………................... 
O ………………… …………………………godzinie 
 
 Oddział Venlo 
 Centrum endoskopii numer trasy 83 
 Oddział Venray 
 Oddział endoskopii numer trasy 23 
 
Idąc do szpitala weź ze sobą kartę szpitalną oraz ważny dokument tożsamości. 
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Pytania 
 
Jeśli po przeczytaniu tej broszury masz jakieś pytania, zapytaj pielęgniarkę 
endoskopową przed rozpoczęciem badania. W przypadku pilnych pytań możesz 
również skontaktować się z: 
Badanie endoskopowe 
 
Oddział Venlo Centrum endoskopii  (077) 320 51 32 
 
Oddział Venray Pracownia endoskopii (0478) 52 22 22 

znak 793-411 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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