INFORMACJA ORGANIZACYJNA
PRACOWNIA ENDOSKOPII
Przygotowanie do KOLONOSKOPII
Na 7 dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać owoców pestkowych (np. winogron,
pomidorów, truskawek) oraz pestek siemienia lnianego i maku, a także pieczywa z ziarnami.
Na 48 godzin (2 dni) przed badaniem należy stosować dietę ubogoresztkową: zupy klarowne, bulion, ryż,
makaron, gotowane mięso, przecedzone soki, herbata, niegazowane napoje, kisiel, budyń, jajka na miękko.
Osoby z zaparciami taką dietę powinny stosować już na 72 godziny przed badaniem.

Na 24 godziny przed badaniem
- pacjent pozostaje na diecie płynnej (można pić dowolną ilość wody niegazowanej);
- około godziny 16.00 w dniu poprzedzającym badanie należy rozpocząć przyjmowanie preparatu FORTRANS,
rozpuszczając 1 saszetkę preparatu w 1 litrze wody. Przygotowany roztwór należy wypić w tempie 1 litr na
godzinę.
- w dniu badania można przyjmować płyny do 6 godzin przed wyznaczoną godziną badania.
- w indywidualnych przypadkach sposób przygotowania do badania ustala lekarz.

NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ: sałatek, warzyw, owoców, mięsa
i ryb z sosami, kiełbasy, mleka, tłuszczów, kawy
i gazowanych napojów
Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze,
choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielka ilością wody.
Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do
badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszej pracowni.
Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenokumarol, sintrom, ticlid lub aspirynę, acard,
acesan, bestpiryn i inne) powinny przerwać ich stosowanie na co najmniej 7 dni przed badaniem, należy to jednak
skonsultować z lekarzem prowadzącym. Konieczna może być zamiana tych leków na heparynę
drobnocząsteczkową (np.Fraxiparyna, Clexane). Informacja o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego będzie
zawarta w karcie wypisowej.
Kobiety ciężarne i matki karmiące powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej.
Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki na stałe przyjmowanych przez siebie leków. Po badaniu w
znieczuleniu ogólnym pacjent przebywa na sali pod obserwacją lekarsko - pielęgniarską około 2-3 godziny; po tym
czasie pod opieka osoby towarzyszącej może udać się do domu. Obowiązuje 12-godzinny bezwzględny zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz picia alkoholu.
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W bardzo rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność dłuższej obserwacji w oddziale szpitalnym.
Prosimy o uwzględnienie tego w swoich planach.
Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.
Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do
przewidzenia.

Przygotowanie do GASTROSKOPII
Na 6 godzin przed badaniem należy pozostać na czczo i nie przyjmować żadnych płynów.
Jeżeli gastroskopia wykonywana jest w godzinach popołudniowych, pacjent może spożyć lekkie śniadanie,
nie później niż do godziny 6.00-7.00 rano. Badanie wykonywane w godzinach rannych powinno odbywać się na
czczo.

UWAGA! Jeżeli badanie jest planowane w godzinach popołudniowych należy przyjąć rano leki nasercowe
i na nadciśnienie popijając niewielką ilością wody.

Dokumenty obowiązujące do ustalenia badań endoskopowych
w Pracowni Endoskopii:
- dowód osobisty;
- skierowanie z Poradni lub od lekarza rodzinnego, zawierające dane: imię i nazwisko; nazwa pracowni; rozpoznanie
KOD-ICD-10; dane lekarza kierującego; pieczątka jednostki kierującej; aktualny dokument ubezpieczenia.

Kontakt do Pracowni Endoskopii
Możliwość telefonicznej rejestracji w dni robocze od 7.10 do 9.10.
W związku ze specyfiką pracy Pracowni Endoskopii oczekujący na rejestrację zobowiązani są zgłosić się
personelowi i oczekiwać na wezwanie.
Tel. kontaktowy 15 864 85 71.
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