
 

INFORMACJA O PANENDOSKOPII (Gastroskopii) 

 

Opis badania 

Panendskopia jest badaniem górnego odcinka przewodu pokarmowego ( przełyk, żołądek, 

dwunastnica). Jest metodą zarówno diagnostyczną ( ocena błony śluzowej przewodu 

pokarmowego oraz pobieranie wycinków do badania histopatologicznego), jak i leczniczą 

(polipektomia endoskopowa, elektrokoagulacja/ ostrzykiwanie krwawiących miejsc, opaskowanie 

żylaków przełyku, usuwanie ciał obcych i in.) 

Przebieg badania 

Przed badaniem Pacjent powinien usunąć ew. protezy zębowe. Po znieczuleniu preparatem 

lidokainy tylnej ściany gardła zakłada się pomiędzy zęby Badanego plastikowy ustnik. 

Następnie pacjent układa się na lewym boku z nieco uniesioną górą połową ciała. Lekarz 

wprowadza końcówkę giętkiego endoskopu do ust Pacjenta i poleca przełykanie. Pod kontrolą 

obrazu endoskopowego wziernik przesuwany jest przez przełyk do żołądka i dalej do 

dwunastnicy. W trakcie badania do przewodu pokarmowego wdmuchiwane jest powietrze 

umożliwiające jego dokładną ocenę. Badanie trwa zaledwie kilka minut. Bezpośrednio po jego 

zakończeniu i otrzymaniu wyniku można opuścić Pracownię Endoskopową. Po upływie 30 minut 

od wykonania badania ze znieczuleniem miejscowym można spożywać pokarmy i napoje. 

*W przypadku konieczności zastosowania sedacji polegającej na dożylnym podaniu środka 

uspokajającego konieczna jest obecność z Pacjentem  oraz powstrzymanie się od prowadzenia 

pojazdów i obsługi maszyn przez co najmniej 24 godziny. 

 

Cel 

Potwierdzenie lub wykluczenie podejrzewanych u Pana/Pani na podstawie wywiadu lekarskiego  i 

badania przedmiotowego oraz badań dodatkowych zmian  chorobowych w obrębie górnego 

odcinka przewodu pokarmowego. 

 

 

Możliwe poważne powikłania (ogółem ok. 0,5%): 

1. przebicie (głównie przełyku) - 0,01 % badań diagnostycznych i do 3% endoskopii 
terapeutycznych. 

2. krwawienie - do 5% endoskopii terapeutycznych (krwawienie występujące w trakcie zabiegu udaje 
się zwykle opanować technikami endoskopowymi). 

3. bakteriemia - zbliżone do występującego w trakcie mycia zębów 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W celu ograniczenia ryzyka powikłań prosimy o odpowiedź na poniższe pytania 

(właściwe podkreślić): 

- uczulenia na leki/środki kontrastowe: TAK / NIE ................................................... 

- choroby układu sercowo naczyniowego TAK / NIE ………………………………... 

- wszczepione stetnty naczyniowe lub „rozrusznik” serca TAK / NIE ……………… 

- choroby układu oddechowego TAK / NIE …………………………………………… 

- jaskra, cukrzyca, padaczka, choroby psychiczne, inne: TAK / NIE ……………… 

- przyjmowane leki p. krzepliwe /p.płytkowe: TAK / NIE (jeśli tak, to proszę wymienić  

  jakie)………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………. 

- zwiększona skłonność do krwawienia zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, po umyciu  

  zębów, powstawania sińców po niewielkich urazach: TAK / NIE ……………………… 

- ciąża: TAK / NIE …………………………………………………………………………… 

- przewlekłe zakażenia tj. WZW, gruźlica, HIV /AIDS: TAK / NIE 
 
 

 
 
 

Data i podpis Pacjenta. ..... ... ......... .... .. .. .... . .. .. ... .. ....... .... .... . ..... .... .... ....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ŚWIADOMA ZGODA NA BADANIE LUB ZABIEG ENDOSKOPOWY 

 

Nazwisko i imię 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 
 

PESEL 

 

…………………………………………………… 

 
 
 

Rozpoznanie .................................................................................. 

........................Proponowane badanie lub zabieg endoskopowy  

..………………………………………………………………… 

 
 
 

Oświadczam, że: zapoznałem/am się ze szczegółowym opisem leczenia 

endoskopowego, jego celowością i oczekiwanym wynikiem oraz potencjalnymi 

zagrożeniami (krwawienie, perforacja, reakcje uczuleniowe na środki znieczulające) 

mogącymi wystąpić w wyniku ww leczenia. 

Zgadzam się na: proponowane leczenie endoskopowe. 

Zgadzam się na: ewentualne zmodyfikowanie sposobu zabiegu w niezbędnym 

zakresie jeśli sytuacja by tego wymagała, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej. 

Zgadzam się na: wykonanie badania/zabiegu w znieczuleniu anestezjologicznym. 

 

Zgadzam się na: przeniesienie mnie do właściwego oddziału stacjonarnego zgodnie 

z decyzją lekarza wykonującego zabieg lub lekarza anestezjologa jeżeli wymagałby 

tego mój stan zdrowia. 

Udzieliłem/am lekarzowi prawdziwych i możliwie dokładnych informacji odnośnie 

mojego stanu zdrowia. 

Uzyskałem/am wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania i proszę o 

przeprowadzenie proponowanego leczenia endoskopowego. 

 

 
Data i podpis pacjenta  ... .. .. ....  ....... .......   ........ .......... . ... . . ........ . . ... . 

 
 



 

 

Stwierdzam, że przestawiłem/am pacjentowi planowany sposób leczenia 

endoskopowego, jak również poinformowałem/am pacjenta o możliwych 

powikłaniach i zagrożeniach, które mogą wystąpić w przebiegu lub w wyniku 

zabiegu. 

 

 

Stwierdzam brak p/wskazań do wykonania panendoskopii diagnostycznej i lub 

             leczniczej/kolonoskopii diagnostycznej i lub leczniczej. 

 
   Stwierdzam, iż pacjent wyraził świadomą zgodę na powyższą procedurę. 

 
 

    Data i podpis lekarza . .. .. ..... ... .. .. .. .. . .. . .. ... ... ... ... . .. .... .. ... .. ... .. ... ... . 

 

 

             Ewentualne·  uwagi pacjenta 
 

       . .. .. ..... ... .. .. .. .. . .. . .. ... ... ... ... . .. .... .. ... .. ... .. ... ... .



ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI PACJENTA 

 
 
 

 

Imię i nazwisko Pacjenta  

PESEL  

Numer telefonu kontaktowego  

E-mail  

 
 
 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt  z osobą 

z  potw ie rdzonym zakażeniem SARS-CoV-2? 

a) TAK 

b) NIE 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w krajach 

o dużym ryzyku transmisji koronawirusa? 

a)TAK 

b) NIE 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni wystąpił u Pan(i) któryś z 

poniższych objawów? 

a) gorączka (temperatura>37 st.C) 

b)kaszel 

c) duszność 

d) ostra niewydolność oddechowa 

e) rozpoznane klinicznie lub radiologicznie zapalenie płuc 

f) biegunka 

 
 
 

 
Data Czytelny podpis Pacjenta



 


