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BADANIE ENDOSKOPOWE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 

1. Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu z resztek 
pokarmowych jelita, najczęściej za pomocą doustnie podawanych środków przeczyszczających, 
wspomaganych przez wlewy lub wlewki doodbytniecze. Przygotowanie rozpoczyna się w 
przeddzień badania. 

2. Badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez 
odbyt do jelita grubego. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny 
histopatologicznej. Badanie trwa kilka minut.

3. Możliwe powikłania: 
Powikłania zdarzają się niezmiernie rzadko, jednak powodzenia i absolutnego bezpieczeństwa 
tego badania nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo zdarzyć się może 
przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego lub krwawienie wymagające pilnego leczenia 
operacyjnego. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych narządów w postaci 
zaostrzenia istniejących chorób serca, płuc lub neurologicznych. 

4. ANKIETA DLA PACJENTA 
Aby ograniczyć do minimum występowanie w/w powikłań, prosimy o odpowiedzi na pytania 
zawarte w ankiecie: 
a) Czy występowała u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawienia, zwłaszcza po drobnych 

skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach 
mechanicznych? 

TAK* NIE* 
b) Czy podobne objawy występowały wśród członków Pana/Pani rodziny? 

TAK* NIE* 
c) Czy przyjmuje Pan/Pani leki powodujące „rozrzedzanie" krwi (np. Syncumar, Sintrom, 

Aspiryna)? 
TAK* NIE* 

d) Czy występowały u Pani/Pana objawy uczulenia na leki lub środki spożywcze? 
TAK* NIE* 

e) Czy choruje Pani/Pan na schorzenia związane z oczami (np. jaskrę)? 
TAK* NIE* 

*Proszę zakreślić właściwą odpowiedź 

UWAGA! 
● Należy zaprzestać przyjmowania leków przeciwbólowych, szczególnie takich jak Aspiryna, 

Diclofenac, Ketoprofen, Meloksikam, czy Ibuprofen na 7 dni przed badaniem, ponieważ mogą 
one zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia. 

● W razie przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi (np. Acenocumarol, Sintrom, 
Ticlid, Aspiryna, Acard i inne) należy skonsultować się z lekarzem przed planowanym badaniem, 
ponieważ należy zaprzestać przyjmowania większości tych leków na kilka dni przed badaniem. 
Lekarz poinformuje w jaki sposób można zmodyfikować leczenie przeciwzakrzepowe. 

● Jeśli choruje Pani/Pan na cukrzycę i przyjmuje Pani/Pan leki regulujące poziom stężenia glukozy 
we krwi, należy udać się do lekarza, który poinformuje w jaki sposób przyjmować leki przed 
badaniem. 

Postępowanie po badaniu 
● Jeśli przeprowadzone zostało miejscowe znieczulenie, przez 2 godziny po badaniu nie należy nic

jeść ani pić. W razie wystąpienia silnych bólów brzucha lub czarnego stolca po badaniu należy 
niezwłocznie zgłosić to pielęgniarce lub lekarzowi. Do końca dnia, w którym zostało wykonane 
badanie nie wolno prowadzić samochodu ani obsługiwać innych pojazdów i maszyn 
mechanicznych. 
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Ja niżej podpisany 

…...............................................

Zostałem wyczerpująco poinformowany o moim schorzeniu i konieczności wykonywania 
kolonoskopii, płynących z tego korzyści oraz ewentualnych zagrażających mi powikłaniach. 
Pisemną informację na temat badania otrzymałem.
 

Wyrażam zgodę na wykonanie badania 
oraz wszelkie dodatkowe ewentualne 
zabiegi, w tym pobieranie wycinków do 
badania histopatologi-cznego, które 
podczas badania mogą okazać się 
konieczne. 

Skarżysko-Kamienna dn. …...................... 

…...................................... 
podpis pacjenta             

Nie wyrażam zgody na badanie 

Skarżysko-Kamienna dn. …...................... 

…...................................... 
podpis pacjenta             
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