
INFORMACJA DLA PACJENTA I FORMULARZ ZGODY
NA KOLONOSKOPIĘ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Pacjent (imię i nazwisko): …........................................................................................

Co bada się za pomoca kolonoskopii i jak przebiega badanie: Badanie polega na delikatnym wprowadzeniu
giętkiego i gładkiego aparatu przez kanał odbytu do poszczególnych coraz głębszych części jelita. Możliwe jest
obejrzenie  wszystkich  tych  części  i  ocena  wyglądu  błony  śluzowej,  ukształtowania  fałdów i  wykluczenie
obecności  zmian chorobowych takich  jak:  zapalenie  błony śluzowej,  nadżerki,  owrzodzenia,  krwawienia,
polipy,  guzy  nowotworowe  czy  malformacje  naczyniowe.  Badaniu  może  towarzyszyć  nieprzyjemne
odczuwanie w związku z  potrzebą wdmuchiwania powietrza,  które  umożliwia lekkie  rozdęcie  jelita  i  tym
samym  dokładną  ocenę  śluzówki.  Pod  koniec  badania  zwykle  usuwamy  nadmiar  powietrza.  Uczucie
dyskomfortu jednak często pozostaje jeszcze przez kilka godzin. W razie potrzeby możliwe jest też pobranie za
pomocą sondy biopsyjnej,  wprowadzanej  przez  odpowiedni  kanał  w aparacie,  malutkich  wycinków błony
śluzowej do badania histopatologicznego. Umożliwia to precyzyjną ocenę stwierdzonych zmian. Znalezione
polipy usuwane są w całości szczypcami biopsyjnymi lub specjalną techniką elektroresekcji, z użyciem pętli
diatermicznej.  Wszystkie  te  zabiegi  nie  są  bolesne  (błona  śluzowa  nie  ma  czucia),  wiążą  się  jedynie
z minimalnym ryzykiem krwawienia.  Tylko nieznacznie wydłużają czas badania, który zwykle wynosi 15-30
minut.

Możliwe komplikacje : Wysokiej jakości sprzęt, nowoczesna aparatura używana do dezynfekcji endoskopów
i sterylizacji  akcesoriów  oraz  coraz  większe  doświadczenie  w  wykonywaniu  badań  jakim  obecnie
dysponujemy,  pozwala  na uniknięcie  większości  z  teoretycznie  rozważanych i  zdarzających  się  niezwykle
rzadko powikłań. Endoskopia jelita grubego należy do badań o niskim ryzyku powikłań (0,35%). Komplikacje
zdarzają się statystycznie raz na kilkaset badań. Należą do nich:
- skaleczenia błony śluzowej (krwawienie 0,008% ) i mechaniczne uszkodzenia badanego narządu 
(np. przedziurawienie  0,14-0,18%),  które zwykle wymagają natychmiastowej operacji.
- zaburzenia ze strony układu sercowo - naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, nasilenie bólu okolicy serca)
- reakcje uczuleniowe na użyte środki znieczulające 
- przeniesienie zakażenia (w tym wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C), co jednak przy nowoczesnych,
stosowanych w naszym ośrodku standardach dezynfekcji sprzętu, nie powinno się zdarzyć
-  zaburzenia  związane  ze  spadkiem  wymiany  tlenowej  w  organizmie  -  w  razie  potrzeby  możliwe  jest
kontrolowanie poziomu tlenu we krwi za pomocą odpowiedniego przyrządu -pulsoksymetru oraz wykonanie
badania EKG.
Po badaniu : 
Pacjent powinien być pod opieką kogoś bliskiego.
Nie  należy  wstrzymywać  gazów.  Wiąże  się  to  z  szybszym  ustąpieniem  wzdęcia  brzucha  i  dolegliwości
bólowych.
Nie wolno przez 12 godzin prowadzić pojazdów i maszyn mechanicznych oraz picia alkoholu.

Przygotowanie do kolonoskopii
Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne 
przeczytanie poniższych informacji i zaleceń. 

 Na 3 dni przed badaniem należy wykluczyć z diety pokarmy  pestkowe (np. winogrona, pomidory
kiwi, truskawki) oraz pestek siemienia lnianego i maku.

 Następnie  na 2 dni  przed badaniem powinno się  spożywać  dietę  ubogoresztkową,  to  jest  :  ryż,
makaron, bulion, gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbatę i napoje niegazowane lub płynną
w przypadku występujących przewlekłych zaparć  to jest : herbata z cukrem, soki i galaretki owocowe,
buliony, przecedzone zupy i soki, napoje niegazowane. Należy spożywać duże ilości płynów, jest to
szczególnie ważne przy stosowaniu środków przeczyszczających (aby uniknąć odwodnienia). 

 W dniu poprzedzającym badanie należy  zgodnie z instrukcją, przygotować odpowiedni preparat :
14.00 – wypić jedną butelkę odpowiedniego preparatu 
20.00 – wypić drugą butelkę odpowiedniego preparatu 

 Od  chwili  wypicia  odpowiedniego  preparatu  nie  należy  nic  jeść.  Można  pić  dowolną  ilość
NIEGAZOWANEJ wody mineralnej (minimum 4 litry łącznie).

 Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia
prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.

 Przed  zastosowaniem  odpowiedniego  preparatu  prosimy  o  przeczytanie  ulotki  informacyjnej
dołączonej do preparatu.

 W dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, natomiast wodę można pić
do 4 godzin przed badaniem.



Proszę zgłosić się na badanie o wyznaczonej godzinie do Pracowni Endoskopii Szpitala  SP ZOZ w Leżajsku,
Leśna 22. W ramach znieczulenia  przed badaniem pacjent  otrzymuje środki po których oczekuje od 0,5-1
godziny na czas działania leków. Po przyjęciu środków mogą wystąpić takie objawy jak: osłabienie, senność,
zawroty  głowy.  Po  zakończonym  badaniu  i  ocenie  stanu  pacjenta  przez  lekarza  w  obecności  osoby
towarzyszącej  pacjent  udaje  się  do  domu.  Przy znieczuleniu  ogólnym pacjent  zgłasza  się  do  pracowni
z aktualnymi badaniami  (czyli wykonanymi do tygodnia od planowanego badania) : morfologia krwi,
glukoza,  elektrolity,  mocznik  lub  kreatynina  oraz  aktualnym  EKG  i  innymi  badaniami.  Następnie
personel pracowni poprosi o wypełnienie karty wywiadu chorób przewodu pokarmowego oraz w przypadku
znieczulenia ankiety anestezjologicznej, potrzebnej  lekarzowi  anestezjologowi w  kwalifikacji Pani/Pana do
znieczulenia  ogólnego.  Po  tych  czynnościach  będzie  Pani/Pan  przebywać  pod  opieką  zespołu  Pracowni
Endoskopowej, gdzie zapozna się Pani/Pan ze szczegółami planowanych badań i zabiegów endoskopowych
oraz wyrazi  Pani/Pan na nie pisemną zgodę. Badanie będzie wykonywane o wcześniej zaplanowanej godzinie,
która może ulec  przesunięciu ze względu na brak możliwości dokładnego przewidzenia długości wcześniej
wykonywanych  badań.   Po  badaniu  będzie  Pani/Pan  przebywać  ok.  2-3  godz.  pod  opieką  personelu
medycznego. Po tym  czasie  lekarz  oceni  stan  ogólny  Pani/Pana i  zdecyduje  czy  pod opieką  osoby
towarzyszącej może Pani/Pan  udać  się  do domu.  W niektórych  przypadkach może  zaistnieć  konieczność
dłuższej obserwacji lub przyjęcia do  szpitala. Prosimy uwzględnić to w swoich planach.
UWAGI:
1.  Osoby  z  chorobami  wymagającymi  stałego,  regularnego  przyjmowania  leków  (np.  nadciśnienie
tętnicze,  choroby  serca,  tarczycy,  wątroby,  nerek,  padaczka  i  inne)  w dniu  badania  powinny przyjąć
poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody. Osoby te proszone są o przyjście na badanie z pisemną
kwalifikacją do znieczulenia ogólnego od lekarza prowadzącego.
2. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować się  z prowadzącym lekarzem o sposobie
przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy personel naszego szpitala.
3. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, xarelto, plavix i inne)
powinny  przerwać  ich  stosowanie  na  7  dni  przed  badaniem;  należy  to  jednak  wcześniej  skonsultować
z lekarzem prowadzącym oraz uzyskać od niego zaświadczenie pisemne o sposobie postępowania. Konieczna
może być zamiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane). 
4.  Kobiety  ciężarne  i  matki  karmiące  piersią  powinny  skonsultować  z  prowadzącym  ginekologiem
o sposobie przygotowania do badania.
5. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej np.
kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, EKG oraz
posiadanych  jakichkolwiek  wyników badań  laboratoryjnych,  np.  takich  jak:  morfologia,  elektrolity,  układ
krzepnięcia, grupa krwi. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków oraz posiadać
ich spis na specjalnie przygotowanej kartce. Wskazane jest zabranie ze sobą tych leków.
6. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą

OŚWIADCZENIE PACJENTA
W  pełni  zrozumiałam/em  informacje  zawarte  w  tym  formularzu  oraz  przekazane  mi  podczas  rozmowy
z lekarzem. 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  wykonującym  badanie  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 kolonoskopię oraz na
ewentualne usunięcie polipów, pobranie wycinka/ów z odbytnicy i pozostałych odcinków jelita grubego do
badania mikroskopowego (histo-patologicznego), jeśli w trakcie zabiegu lekarz uzna to za konieczne.
Ponadto wyrażam zgodę na zabieg tamowania krwawienia przy użyciu endoskopu w przypadku, gdy w trakcie
zabiegu stwierdzone zostanie takie krwawienie.
Wyrażam  zgodę  na  demonstrację  obrazu  kolonoskopowego  lekarzom  szkolącym  się  w  jego  wykonaniu
(opcjonalnie - w razie braku potrzeby-wykreślić)
        
Data.................................

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

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


