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             GASTROSKOPIA w znieczuleniu ogólnym                                    F-47 
                                   

Termin badania  

Godzina zgłoszenia się do Recepcji   

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec opóźnieniu) 
 

Informacja o badaniu:  
Gastroskopia jest to badanie pozwalające ocenić błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. 
Na badanie należy zgłosić się z osobą towarzyszącą.  
Pacjent przez 12 godzin od znieczulenia nie może prowadzić pojazdu mechanicznego. 
Badanie można wykonać tylko odpłatnie.  
 
W celu uzupełnienie danych i dokonania płatności przed badaniem  należy zgłosić się  do Recepcji SGL  
(III winda,  I piętro).  
Pobranie testu urazowego oraz wycinków do badania hist-pat jest dodatkowo płatne wg cennika. 
 
Przygotowanie do badania:  
Badanie wykonywane jest na czczo (6 h przed badaniem pacjent nie powinien nic jeść ani pić). Do 
znieczulenia ogólnego konieczne jest wykonanie EKG, morfologii i jonogramu, a kilka dni przed badaniem, 
wyniki należy skonsultować z lekarzem rodzinnym.  
 
W przypadku braku w/w badań proszę zgłosić się godzinę wcześniej na Oddział Diagnostyczno–
Leczniczy, gdzie można odpłatnie wykonać przedmiotowe badania, wg obowiązującego cennika. 
 
Leki:  
W tygodniu poprzedzającym badanie, Pacjent zażywający leki obniżające krzepliwość, musi skonsultować się 
z lekarzem prowadzącym, celem odstawienia tych leków lub ich zamiany (wtedy do badania Gastroskopii 
należy zabrać ze sobą aktualny wynik INR–ważny 7 dni). 
W dniu badania leki przyjmowane na stałe należy zażyć, popijając niewielką ilością wody. 
 
Wyniki: 
Opis badania gastroskopii Pacjent otrzymuje od razu, natomiast wynik badania his-pat (o ile jest 
wykonywany) po 14 dniach roboczych.  
Dzwoniąc na nr kom. 516 171 166 można uzyskać informację czy wynik badania hist–pat jest już do odbioru. 
Wynik hist-pat można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia w Recepcji Głównej 
Szpitala, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 (w czwartki do 18:00). 
 
 
 
 
 

Sposób przygotowania do badania dostępny na stronie: www.bonifratrzy.krakow.pl      
___________________________________________________________________________________ 

W celu rezygnacji lub zmiany terminu prosimy o informacje na numer 12 37 97 390 
e-mail: informacja@bonifratrzy.krakow.pl 

 
 

 


