
Przygotowanie do gastroskopii żołądka i 
dwunastnicy. 

Jeśli stale przyjmujesz leki wpływające na 
krzepnięcie krwi skonsultuj się ze swoim 
lekarzem prowadzącym w celu modyfikacji 
schematu leczenia 

 

W dniu badania 

Aby wynik badania gastroskopowego był 
wiarygodny, żołądek i dwunastnica powinny być 
zupełnie puste. Dlatego na 6-8 godzin przed 
badaniem nie należy jeść ani pić. 

Jeśli termin Twojego badania wyznaczono na 
godziny poranne, to w tym dniu od rana niczego 
nie jedz i nie pij. Nie żuj też gumy ani nie pal 
papierosów. 

Jeżeli natomiast Twoją gastroskopię 
zaplanowano w godzinach popołudniowych, to 
wcześnie rano możesz zjeść jedynie małe, 
lekkostrawne śniadanie, bez produktów 
mlecznych. Możesz też pić, jednak pamiętaj, że 
ostatni płyn może być wypity nie później niż 6-8 
godzin przed badaniem. 

Jeśli stale przyjmujesz leki np. z powodu 
nadciśnienia tętniczego lub choroby 
niedokrwiennej serca, to zażyj je wcześnie rano 
i popij minimalną ilością wody.  

Jeśli używasz okularów do czytania, 

zabierz je ze sobą – przydadzą się 

podczas wypełniania dokumentacji 

medycznej.  

 

Po badaniu  

Po wykonanym badaniu nie jedz i nie pij przez 
około 1 godzinę. Możesz natomiast od razu 
wrócić do wykonywania swoich codziennych 
czynności.  

 

Jeśli gastroskopię przeprowadzono w 
znieczuleniu ogólnym, to pamiętaj o 
wcześniejszym zapewnieniu sobie 
pomocy w powrocie do domu. 
Powinna Ci towarzyszyć dorosła osoba. 
W tym dniu nie możesz prowadzić 
samochodu.  

 

 

 

 

 

 

Na badanie należy zgłosić się z wymienionymi 
dokumentami: 

Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu 
może być inny dokument tożsamości 
zawierający PESEL) 

*Skierowanie do szpitala celem gastroskopii 

Dotychczasowa dokumentacja medyczna np. 
wcześniejsze wyniki badań, wypisy z 
poprzednich hospitalizacji, konsultacje 
lekarskie, dokument potwierdzający grupę krwi. 

*) Dokument potrzebny tylko jeśli korzystasz z 
badania w ramach ubezpieczenia NFZ 

UWAGA! 

Ze względów od nas niezależnych, nie możemy 
przeprowadzić badania u osoby, która w dniu 
badania nie będzie miała przy sobie tych 
dokumentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gastroskopia jest badaniem, pozwalającym na 
dokładne obejrzenie wewnętrznych ścian 
przełyku, żołądka i dwunastnicy. Przeprowadza 
się je przy użyciu giętkiego endoskopu 
wprowadzanego przez usta  i przełyk. 
Wykonujący badanie lekarz, ma równocześnie 
możliwość wykonania dodatkowych testów i 
pobrania wycinków z miejsc budzących 
podejrzenia.  

Badanie nie jest bolesne, ale część osób określa 
je jako nieprzyjemne. Przed wprowadzeniem 
gastroskopu do przełyku gardło znieczulane jest 
środkiem w sprayu. Spokojne oddychanie i 
współpraca z personelem przeprowadzającym 
badanie pomogą zmniejszyć dyskomfort. 
Czasami w trakcie badania pobierane są małe 
wycinki do badania histopatologicznego, co jest 
zupełnie bezbolesne. 

Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym nie jest 
bolesna, a Pacjent nie odczuwa związanego z nią 
dyskomfortu.  

Badanie wnętrza przewodu pokarmowego na 
tym odcinku trwa zwykle od 5 do 15 minut.  

Wyznaczona godzina badania może ulec 

niewielkiemu przesunięciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli z jakiegoś powodu, nie będą mogli 
Państwo zgłosić się na wyznaczony termin 
badania, uprzejmie prosimy poinformować nas 
o tym jak najszybciej, aby umożliwić innym 
osobom skorzystanie z wolnego terminu. 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO 

BADANIA 

 
 

GASTROSKOPIA 
 

 

 

Data badania:.……………………………………………………………. 

Godzina badania:……………………………………………………….. 

Zgłoś się do:……………………………………………………………….. 


