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PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII 
 

Gastroskopia to podstawowe badanie profilaktyczne, które pozwala ocenić przełyk, żołądek i opuszkę 

dwunastnicy. Wskazaniami do gastroskopii są m.in. zgaga, ból brzucha, stany zapalne żołądka i 

przełyku.  

 

Przebieg badania: 

Na badanie zabrać ze sobą dowód osobisty, skierowanie, kartę wypisu ze szpitala z powodów 

gastrologicznych, wynik poprzedniej gastroskopii. 

Przed badaniem należy zdjąć okulary oraz wyjąć protezy zębowe. Następnie gardło zostaje znieczulone 

lekiem w postaci aerozolu, co pozwala ograniczyć dyskomfort związany z wprowadzaniem aparatu. 

Badanie gastroskopii jest wykonywane w pozycji leżącej, na lewym boku, z głową przygiętą  do klatki 

piersiowej. Gastroskop jest wprowadzany przez ustnik, który badana osoba trzyma zębami do końca 

trwania badania. Podczas całego badania nie należy połykać śliny, która spływa swobodnie do śliniaka. 

Powinno się swobodnie i miarowo oddychać. Z uwagi na to, że w trakcie gastroskopii do żołądka 

wprowadzana jest niewielka ilość powietrza, pojawić się może uczucie wzdęcia i odbijania. Są to 

zjawiska normalne w trakcie gastroskopii i ustępują zaraz po jej zakończeniu. Czas badania jest 

indywidualnie zmienny i przeciętnie wynosi kilka minut. Po badaniu nie należy jeść i pić przez godzinę.  

 

Wskazania: 

 utrudnienia połykania - ich przyczyną mogą być zmiany zapalne w przełyku lub zaburzenia 

motoryki o charakterze rozlanych skurczów 

 zgaga- jej najczęstszą przyczyną jest zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Może 

być również spowodowana przez zaburzenia opróżniania żołądka w przebiegu choroby 

wrzodowej 

 Przewlekłe zapalenie żołądka 

 Wymioty 

 Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego  

 niedokrwistość 

 niewyjaśniona utrata masy ciała 

 podejrzenie obecności ciał obcych 

 dolegliwości bólowe w okolicy nadbrzusza 

Przygotowanie : 

 7- 8 godzin przed badaniem gastroskopii nie należy nic jeść; 

  4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy; 

 Osoby stale przyjmujące leki np. na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczkę, powinny 

zażyć normalną dzienną dawkę swoich leków popijając małą ilością wody. 

Przeciwwskazania: 

 Brak zgody pacjenta , 

  brak współpracy z pacjentem 

 Silna infekcja  angina , wirus opryszczki,  

 Podejrzenie perforacji 

 Świeżo przebyty zawał serca,  

 

                                                              


