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Lista kontrolna gastroskopia 

1. Badania laboratoryjne 

Godziny otwarcia punktu pobrań krwi MediSpace ul. Spokojna 5, Warszawa:  

Poniedziałek - Środa 7:00 - 13:30,  

Czwartek - Piątek: 7:00 - 12:00,  

Sobota 8:00 - 12:00. 

Badania laboratoryjne w naszej placówce należy wykonać 2 dni wcześniej, żeby mieć 

pewność że będą gotowe w dniu badania endoskopowego.  

 

a) Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym  

 Jonogram: sód oraz potas, 

 EKG spoczynkowe, bez opisu. 

JEŚLI WYNIK JEST POZA ZAKRESEM REFERENCYJNYM PROSIMY O JAK 

NAJSZYBSZY KONTAKT TELEFONICZNY (607-206-707)  LUB MAILOWY 

(kontakt@medispace.pl) Z REJESTRACJĄ.  

b) Gastroskopia bez znieczulenia 

 Nie wymaga badań laboratoryjnych (chyba że inaczej zaleci lekarz kierujący). 

 

2. Zadatek (najpóźniej na tydzień przed umówionym badaniem) 

 350 zł 

 

Zadatek należy wpłacić na konto o numerze: mBank 15 1140 2004 0000 3602 7568 3111.  

W tytule należy wpisać imię i nazwisko Pacjenta. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że 

Pacjent odwoła badanie na 48 godzin przed. 

 

3. Przygotowanie 

 14 dni wcześniej należy odstawić blokery pompy protonowej np. controloc, 

 12 h wcześniej odstawiamy leki alkalizujące sok żołądkowy na bazie soli glinu 

(takie jak Rennie, Alugastrin) oraz preparaty wapnia  i magnezu, 

 6h Pacjent powinien pozostać na czczo, 

 6h bez żucia gumy i palenia papierosów, 

 2h przed badaniem można wypić ostatnią szklankę wody niegazowanej (max. 

250 ml), 

 Max. 2h przed badaniem zażyć leki stosowane przewlekle. 

 

4. Jeśli Pacjent ukończył 75 rok życia, należy minimum 7 dni wcześniej umówić się na 

konsultację z anestezjologiem w Centrum Medycznym MediSpace. Inne przypadki, w których 
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wymagamy wcześniejszej konsultacji z anestezjologiem są określone w zakładce Strefa 

Pacjenta na stronie www.medispace.pl. 

 

5. Jeśli Pacjent przyjmuje leki wpływające na krzepliwość krwi, należy skonsultować to 

minimum 7 dni wcześniej z lekarzem kierującym do badania. 

 

6. Po badaniu w znieczuleniu ogólnym 

 24h bez prowadzenia pojazdu samochodowego, 

 Odbiera nas osoba towarzysząca. 

Informacje dodatkowe 

Pacjent wynik gastroskopii dostaje tuż po przeprowadzonym badaniu. Na wynik 

histopatologii czekamy do 14 dni roboczych.  

Z wynikiem udajemy się na konsultację ze specjalistą (więcej informacji w rejestracji). 
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