
INFORMACJA DLA PACJENTA I FORMULARZ ZGODY
NA GASTROSKOPIĘ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Pacjent (imię i nazwisko): …........................................................................................
Gastroskopia jest badaniem, które polega na wprowadzeniu specjalnego wziernika (gastroskopu) przez jamę
ustną do przełyku, a następnie do żołądka i dalej do dwunastnicy. Celem zabiegu jest optyczna ocena śluzówki
tej  części  przewodu  pokarmowego  oraz  jeśli  istnieje  taka  potrzeba  pobranie  wycinków  do  badania
mikroskopowego ze znalezionych tam zmian. W przypadku krwawienia z tej części przewodu pokarmowego
wykonuje się próbę endoskopowego opanowania krwawienia.
W  trakcie  gastroskopii  pomimo  zachowania  zasad  sztuki  medycznej  rzadko  możliwe  jest  wystąpienie
następujących powikłań:
· Perforacja (przedziurawienie) przełyku, odma i zapalenie śródpiersia
· Perforacja żołądka lub dwunastnicy, zapalenie otrzewnej
· Krwotok z przewodu pokarmowego lub krwotok do jamy otrzewnej
· Omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym
·  Chociaż  wszystkie  zabiegi  wykonywane  są  sprzętem jednorazowego  użytku  lub  sprzętem poddawanym
każdorazowo sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć możliwości zarażenia wirusami zapalenia wątroby
(m. in. HBV i HCV)  lub innymi wirusami
·  Część  z  ww.  powikłań  może  wymagać  operacyjnego  otwarcia  jamy  brzusznej  lub  klatki  piersiowej,
przetoczenia krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
·  Niekiedy  wystąpić  mogą  powikłania,  których  nie  sposób  przewidzieć  np.  reakcja  uczuleniowa  na  lek
znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej, swędzenia, po wstrząs anafilaktyczny)
· Ponieważ część z tych powikłań jest poważna to mogą się one, wyjątkowo rzadko, zakończyć zgonem
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

• Na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść.
• Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
• 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 kierujący na badanie.

• Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta.. Przed badaniem należy wyjąć protezy 
zębowe.

• Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej 
np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisowy poprzednio wykonanych badań endoskopowych. 
Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. 

OŚWIADCZENIE PACJENTA
W pełni zrozumiałam/em informacje zawarte w tym formularzu. Zapewniono mi nieograniczone możliwości 
zadania pytań i na wszystkie udzielono mi odpowiedzi i wyjaśnień w sposób dla mnie zrozumiały i niebudzący 
żadnych wątpliwości. Po zapoznaniu się z treścią tego formularza i rozmowie wyjaśniającej z lekarzem 
spełnione zostały wszelkie moje wymagania co do informacji na temat dających się przewidzieć następstw 
zastosowania wspomnianego wyżej badania albo ewentualnych skutków jego zaniechania w przypadku mojego
schorzenia. Znane mi są możliwe powikłania związane z tym badaniem. 
Poinformowany/a o możliwości wystąpienia powyższych powikłań, wyrażam zgodę na gastroskopię oraz na 
ewentualne pobranie wycinka/ów z przełyku, żołądka lub dwunastnicy do badania histopatologicznego, jeśli w 
trakcie badania lekarz uzna to za konieczne.
Ponadto wyrażam zgodę na zabieg tamowania krwawienia przy użyciu endoskopu w przypadku, gdy w trakcie
zabiegu stwierdzone zostanie krwawienie.
Wyrażam również zgodę na wgląd w obraz gastroskopowy lekarzom szkolącym się  w wykonywaniu  tego
zabiegu. 
        
Data.................................

Podpis pacjenta …………………………...….. Podpis lekarza …………..............................................

Podpis uprawnionego opiekuna.........................................................


