
 

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie 
 

F-47 a 

 
GASTROSKOPIA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM/ODPŁATNA 

 

TERMIN BADANIA  

GODZINY 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. 
Na badanie należy zgłosić się z osobą towarzyszącą. 
Pacjent przez 12 godzin po badaniu nie może prowadzić pojazdu mechanicznego, pracować na wysokości, 
podpisywać ważnych dokumentów. 
Badanie wykonywane jest tylko odpłatnie. 
W celu uzupełnienia danych i dokonania płatności przed badaniem, należy zgłosić się do Recepcji SGL (III 
winda, I piętro). Pobranie testu ureazowego oraz wycinków do badania hist-pat jest płatne dodatkowo wg 
cennika. 
 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: 
Zabrać ze sobą dowód osobisty, podkoszulek z krótkim rękawem, pantofle. 
Badanie wykonywane jest na czczo, minimum 6 godzin przed nie nalezy jeść i pić. 
Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania. 
Do znieczulenia ogólnego wskazane jest wykonanie badania EKG, morfologii i jonogramu. 
W przypadku braku w/w badań proszę zgłosić się godzinę wcześniej na Oddział Diagnostyczno–Leczniczy, 
gdzie można wykonać te badania za opłatą wg obowiązującego cennika. 
LEKI: Pacjent zażywający leki obniżające krzepliwość, powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym, 
celem odstawienia tych leków, lub ich zamiany-może być konieczne wykonanie badania INR lub innych 
wskaźników układu krzepnięcia–zależnie od zaleceń lekarza prowadzącego.  
W dniu badania leki przyjmowane na stałe należy zażyć, popijając niewielką ilością wody. 
Pacjentów, którzy rejestrowali się telefonicznie i nie mają możliwości wydrukowania kompletu dokumen-

tów ze strony www.bonifratrzy.krakow.pl, zakładka Diagnostyka, prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min. 

wcześniej w celu pobrania i wypełnienia formularzy zgody na badanie. 

 
WYNIKI: Opis badania pacjent otrzymuje po wykonanej gastroskopii, natomiast wynik ewentualnego badania 
hist-pat można odebrać po 14 dniach roboczych (o ile było wykonywane). 
Pod nr tel. 12/37 97 377 można uzyskać informację czy wynik badania 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 dostępny na www.bonifratrzy.krakow.pl 

 
W celu  rezygnacji lub zmiany terminu prosimy kontaktować się na nr tel. 12 37 97 390 
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