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Zgoda na badanie - kolonoskopia 
 

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA: __________________________________________________________ 

PESEL: _____________________________________________________________________________ 

 

CZYM JEST KOLONOSKOPIA I PO CO SIĘ JĄ WYKONUJE?  

Kolonoskopia to badanie endoskopowe okrężnicy (jelita grubego). Do jego wykonania niezbędne jest 

urządzenie zwane kolonoskopem - ma ono kształt cienkiego i elastycznego przewodu grubości palca. 

W trakcie badania kolonoskop wprowadza się ostrożnie przez odbyt, dalej przez odbytnicę do 

okrężnicy zstępującej, okrężnicy poprzecznej i okrężnicy wstępującej. 

Istnieje kilka sposobów na zbadanie ww. odcinków przewodu pokarmowego, ale tylko kolonoskopia 

pozwala dokładnie i bezpośrednio przyjrzeć się ich anatomii oraz błonie śluzowej. W trakcie badania, w 

przypadku znalezienia miejsc zmienionych chorobowo, istnieje możliwość bezbolesnego pobrania 

małych wycinków śluzówki (biopsji) do badania histopatologicznego oraz mikrobiologicznego.  

Wykonanie kolonoskopii może być wskazane między innymi z powodu: 

• Podejrzenia zmian chorobowych w obrębie jelita grubego 

• Biegunka i/lub krwawienie przy oddawaniu stolca 

• Obciążenia rodzinnego nowotworami jelita grubego 

• Anemii o niewyjaśnionym pochodzeniu 

• W ramach profilaktyki nowotworów jelita grubego u osób po 50 roku życia 

Kolonoskopia to powszechnie wykonywane badanie. Jest ono częścią i zarazem wstępem do dobrania 

prawidłowej terapii (farmakologicznej i/lub operacyjnej) wielu schorzeń dolnej części przewodu 

pokarmowego. 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: 

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu z resztek 

pokarmowych jelita, najczęściej za pomocą doustnie podanych środków przeczyszczających, 

wspomaganych czasami przez wlewki doodbytnicze. Przygotowanie rozpoczyna się w przeddzień 

zabiegu, kiedy chory musi powstrzymać się od jedzenia i picia płynów innych niż służące do 

oczyszczenia jelita. 

PRZEPROWADZENIE BADANIA:  

Będzie Pan/Pani ułożona/y na boku. 

Badanie wykonuje się po podaniu dożylnie środka znieczulającego i usypiającego. Będzie Pan/Pani 

spał/a w trakcie trwania badania i krótko po nim. 

Samo badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez 

odbyt do jelita grubego. W trakcie badania wdmuchuje się powietrze, aby lepiej uwidocznić ściany 

okrężnicy, co może być powodem niewielkiego dyskomfortu i oddawania gazów po przeprowadzeniu 

badania. 
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Jeśli jakieś miejsce w obrębie badanego fragmentu przewodu pokarmowego wzbudzi podejrzenia, 

mikroskopijny kawałek (biopsja) tego obszaru zostanie pobrany do badań laboratoryjnych - służą do 

tego szczypczyki.  

W razie znalezienia polipów w obrębie oglądanego odcinka jelita istnieje możliwość ich usunięcia za 

pomocą specjalnej pętli wprowadzanej przez kolonoskop (polipektomia). Należy jednak pamiętać, że 

nie zawsze istnieją do tego bezpośrednie wskazania (np. gdy polipy nie wzbudzające podejrzeń 

lekarza), jak również usunięcie polipów może okazać się niemożliwe podczas badania wykonywanego 

ambulatoryjnie – wtedy zostanie Pani/Pan skierowany do szpitala w celu przeprowadzenia zabiegu z 

możliwością obserwacji po jego wykonaniu. 

Badanie trwa od 10 do 30 minut, zależnie od stopnia skomplikowania badania, ilości pobieranych 

biopsji (koszt 1 biopsji – 100zł) i ewentualnej polipektomii (koszt 450zł za 1 polip, każdy kolejny 150zł ). 

Badający Panią/Pana lekarz poinformuje o wynikach kolonoskopii. 

KOMPLIKACJE: 

Powodzenie badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego 

lekarza. Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko . Należą do nich: przedziurawienie ściany 

przewodu pokarmowego  i krwawienie, które może być opanowane metodą endoskopową poprzez 

założenie pętli lub klipsa za pomocą specjalnego oprzyrządowania; w innych przypadkach wymagana 

jest natychmiastowa operacja. Opisywane były także pojedyncze przypadki odruchowego zatrzymania 

akcji serca. Śmiertelność z tych powodów jest jeszcze rzadsza. 

POSTĘPOWANIE PO BADANIU:  

W przypadku stosowania znieczulenia nie wolno jeść ani pić przez okres 4 godzin po zabiegu.  

Niewielkie uczucie wzdęcia i oddawanie gazów bezpośrednio po badaniu jest naturalnym zjawiskiem. 

Pojawienie się jakichkolwiek niejasnych i niepokojących dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie 

zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Proszę pytać, jeśli nie wszystkie informacje są jasne, albo jeśli chce 

się Pani/Pan dowiedzieć więcej o tym badaniu, wymienionych tu powikłaniach bądź innych 

nurtujących problemach związanych z proponowanym badaniem. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zapoznałam/em się z treścią informacji. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione z lekarzem. 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie opisanego powyżej badania. 

 

PIECZĄTKA I PODPIS LEKARZA                   PODPIS PACJENTA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

__________________________     ____________________________________

     

 Wrocław, dnia ____________________ 


