
INFORMACJA DLA PACJENTA I FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA 

BADANIE REKTOSKOPOWE 

 

Pacjent(ka) (imię i nazwisko)_________________________________      

  

PESEL________________________ 

 

Badanie rektoskopowe służy ocenie stanu morfologicznego błony śluzowej badanego odcinka 

jelita grubego. Pozwala również na pobranie materiału do badania histopatologicznego  

i bakteriologicznego. W czasie badania możliwe jest też usuwanie polipów, ciał obcych  

i hamowanie krwawienia. Rektoskopia polega na wziernikowaniu kanału odbytu i odbytnicy przy 

użyciu rektoskopu - metalowego, sztywnego wziernika długości od 20 - 30 cm i średnicy 2 cm. Do 

rektoskopu jest doprowadzone za pomocą włókien szklanych tzw. zimne oświetlenie. Rektoskopia 

jest zwykle poprzedzona badaniem palcem przez odbyt. Badanie trwa z reguły kilka minut. 

 

Przygotowanie do badania i badanie  

Zazwyczaj przygotowanie do badania polega na wykonaniu lewatywy - doodbytniczego wlewu 

oczyszczającego z 1 litra ciepłej wody (o temperaturze 25° - 30° C) celem opróżnienia jelita do 

badania. Wykonanie rektoskopii zaczyna się zwykle 20 - 30 minut po zakończeniu wypróżnienia, 

gdyż później kał z wyższych części jelita może nadal napływać do odbytnicy. Nie jest wskazane 

stosowanie doustnych środków przeczyszczających. W niektórych przypadkach - np. przy 

podejrzeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego - rektoskopia może być wykonywana bez 

przygotowania, ponieważ umożliwia to bardziej obiektywną ocenę zmian śluzówki. Badanie 

wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Czasami podawany jest także środek uspokajający Do 

badania pacjent przyjmuje pozycję kolankowo-łokciową z rozstawionymi kolanami. W przypadku, 

gdy przyjęcie wspomnianej pozycji nie jest możliwe (np. u osób ciężko chorych lub ze zmianami 

w układzie kostnomięśniowym), badanie wykonuje się w ułożeniu na lewym boku. Badanie 

rozpoczyna się od obejrzenia okolicy odbytu pacjenta i badania palcem przez odbyt. Następnie 

lekarz wprowadza posmarowaną żelem znieczulającym końcówkę rektoskopu na głębokość około 

5 cm bez kontroli wzrokowej wnętrza odbytnicy. W kolejnym kroku, po wyjęciu z rektoskopu 

obturatora (łagodnie zakończonej zatyczki), umożliwiającego swoim kształtem lekkie 

wprowadzenie przyrządu przez strefę zwieraczy odbytu, lekarz prowadzi dalszą obserwację. 

 

Wskazania po badaniu i możliwe powikłania  

Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie postępowania po rektoskopii. Rektoskopia jest z reguły 

badaniem bezpiecznym. Skrajnie rzadko może się zdarzyć przebicie ściany jelita, rzadko występuje 

niewielkie krwawienie, które zwykle ustępuje samoistnie. Badanie może być powtarzane 

wielokrotnie. Można je wykonywać u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych. 

 

Zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 r., (tj. DzU 2008 r., nr 136, 

poz. 857), lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o dających się przewidzieć następstwach  

i powikłaniach planowanych czynności medycznych. W związku z powyższym oświadczam, że 

wystąpienie negatywnych następstw i powikłań, których występowanie jest incydentalne i których 

nie da się przewidzieć w świetle aktualnej wiedzy medycznej nie będzie z mojej strony 

przedmiotem roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania badania. 

 



W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pytania. Lekarz postara się wyjaśnić Pani/Panu 

wszystkie wątpliwości. 

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami oraz po rozmowie z lekarzem wyrażam zgodę na 

przeprowadzenie proponowanego badania rektoskopem. Oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a w sposób wyczerpujący i niebudzący moich wątpliwości o celu, rodzaju  

i sposobie przeprowadzenia badania oraz wszelkich możliwych do przewidzenia wiążących się  

z nim ryzykach, w tym ryzykach rzadko występujących, innych możliwych metodach leczenia, jak 

również o efekcie, jakiego mogę się spodziewać, jeżeli zabieg przebiegać będzie bez zakłóceń. 

Oświadczam, że udzieliłem/am pełnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania, które lekarz 

zadawał mi w trakcie wywiadu lekarskiego, nie zataiłem/am żadnych istotnych informacji o moim 

stanie zdrowia, w tym informacji o chorobach przewlekłych, przebiegu dotychczasowego leczenia 

i przyjmowanych lekach. Stwierdzam, że uzyskałem/am wyczerpujące i zrozumiałe dla mnie 

odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zapoznałem/am się i zrozumiałem/am informacje zawarte 

w niniejszej zgodzie. Oświadczam, że jestem wystarczająco poinformowana/ny. Rozumiem ryzyko 

związane z tym badaniem i zgadzam się na jego wykonanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

ewentualną zmianę pierwotnie ustalonego zakresu badania polegającą na jego zmniejszeniu lub 

rozszerzeniu, jeśli będzie to uzasadnione wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności lub 

koniecznością stanu mojego zdrowia i wyrażam zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów z tym 

związanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, ___________, __________            ________________________   ________________________ 

   Data i godzina                  podpis Lekarza                podpis Pacjenta 


