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GASTROSKOPIA
TERMIN BADANIA
GODZINA ZGŁOSZENIA DO RECEPCJI
(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec zmianie)
INFORMACJA O BADANIU:
Gastroskopia jest to badanie pozwalające ocenić bardzo dokładnie błonę śluzową przełyku, żołądka
i dwunastnicy.
BADANIE MOŻNA WYKONAĆ W RAMACH UMOWY Z NFZ ORAZ ODPŁATNIE.
Do wykonania badań w ramach umowy z NFZ wymagane jest skierowanie z poradni specjalistycznej lub od
Lekarza Rodzinnego.
Pacjenci rejestrowani na podstawie skierowania zgłaszają się 30 min. przed ustaloną godziną do Pracowni
Endoskopii (II winda, 2 piętro). Podczas wcześniejszej rejestracji pacjent otrzymuje informacje o badaniu oraz
zgodę na jego wykonanie celem zapoznania się oraz wypełnienia w domu.
W przypadku wykonania gastroskopii odpłatnej, pobranie wycinka hist-pat lub testu ureazowego na obecność
Helicobacter pylori jest dodatkowo płatne wg cennika.
Pacjenci rejestrowani odpłatnie zgłaszają się do Recepcji SGL (III winda, I piętro) w celu uzupełnienia danych
i dokonania płatności.
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:
Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania. 8 h przed badaniem pacjent nie powinien pić, ani jeść.
LEKI:
Jeśli pacjent zażywa leki obniżające krzepliwość, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym
na tydzień przed badaniem, celem odstawienia tych leków lub ich zamiany, może być konieczne wykonanie
badania INR lub innych wskaźników układu krzepnięcia, stosownie do zaleceń lekarza prowadzącego.
W dniu badania leki przyjmowane na stałe należy zażyć popijając niewielką ilością wody.
WYNIKI:
Opis badania gastroskopii pacjent otrzymuje od razu, natomiast wyniki badania hist-pat (jeżeli jest
wykonywany) do 14 dni roboczych.
Pod nr tel. 516 171 166 można uzyskać informację, czy wynik hist-pat jest już do odbioru.
UWAGA !
Wynik hist-pat można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia w Recepcji Głównej
Szpitala (przy wejściu głównym) od pon. do piąt. w godz. 8:00-15:00 (w czw. 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:
tel. 12 37 97 390-badania płatne
tel. 12 37 97 377-badania na NFZ
e-mail: informacja@bonifratrzy.krakow.pl
www.bonifratrzy.krakow.pl
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