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FORMULARZ ZGODY PACJENTA NA GASTROSKOPIĘ
NAzWlsKo l lMlĘ cHoREGo...

ADREs zAMlEszKANlA...

Kartę informacyjną przygotowania do badania wydano w dniu..........,,,..........podpis...

W razie wątPliwoŚci proszę skontaktowaĆ się z lekarzem kierującym na badanie. Z kartą zgłosi się w dniu badania

wAżNE pacient ma obowiazek poinformować o rezvgnacii z badania.

opis badania, Gastroskopia polega na wprowadzeniu przez ustnik specjalnego wziernika iobejrzeniu górnego odcinka przewodu
pokarmowego- przełyku, Żołądka i dwunastnicy, służy do tego 8astroskop. Do pobrania wycinków służą dodatkowe instrumenty,
GastroskoP jak i dodatkowe instrumenty są dezynfekowane i sterylizowane. W celu określenia zmian należy wykonać to badanie.

Przygotowanie do badania: dzień przed badaniem kolacja lekkostrawna ok. godz. 18:00 W dniu badania na czczo : nic nie jeść i
nie pić. NlE PAL\Ć.

Przebieg badania, Pacjent PrzYchodzi na badanie na czczo, Badanie wykonuje się na lewym boku, po uprzednim znieczuleniu
gardła roztworem LignocainY, wYjęciu Protez zębowych i założeniu ustnika, chroniącego zęby i gastroskop, przez ustnik
wprowadza się aparat, który przesuwa się przez jamę ustną, po ścianie gardła do przełyku, żołądka idwunastnicy, Wprowadzanie
endoskopu moŻe wiązaĆ się z uczuciem duszenia, krztuszenia się, Badanie trwa zazwyczaj kilka minut, może być dłuższe wprzypadku stwierdzenia zmian, wymagających pobranie wycinków do badania. Gastroskopia jest bezbolesna. W czasie badania
moŻna doŚwiadczaĆ uczucia odbijania, moSą występowaĆ odruchy wymiotne, Należy skupiać się na prawidłowym oddychaniu.

Po badaniu nie wolno jeść i pić gorących posiłków cały dzień.

Możliwe powikłania, Gastroskopia jest z reguły bezpiecznym badaniem. Niekiedy jednak może dojść do powikłań. wyjątkowo
zdarza się przedziurawienia Ściany przewodu pokarmowego, może dojść do wystąpienia krwawień.

Leki, które przvimuie na stałe

na nadciśnienie- przyjmuje bez zmian

na cukrzycę- nie przyjmuje tabletek lub insuliny

na krzepliwość krwi- odstaw na 3 dni przed badaniem
oświadczenie pacienta

wyrażam z8odę na wykonanie proponowanego badania, jak również na ewentualne dodatkowe zabiegi
(Pobranie wYcinków ). ZaPoznałem się z opisem badania, jego celowością i oczekiwanym wynikiem oraz
PotencjalnYmi zagroŻeniami , jakie mogą Wystąpić w wyniku badania. Uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi na
pyta n ia.

Wynik odebrałem Czytelny podpis


