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BADANIA RENTGENOWSKIE PRZEWODU POKARMOWEGO
INFORMACJA DLA PACJENTA

Badanie przewodu pokarmowego obejmuje badanie przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego
i grubego. Badanie polega na doustnym podaniu specjalnego środka kontrastującego i obserwowaniu przy
pomocy promieniowania rentgenowskiego jak środek ten przechodzi przez przewód pokarmowy.
ZAPISY NA BADANIE.
Zapisy pacjentów ambulatoryjnych (skierowanie) odbywają się w Rejestracji RTG w dni powszednie
w godzinach 8:00 – 14.15. Pacjenci hospitalizowania są zapisywani na badanie przez personel kliniki,
w której pacjent przebywa.
WSKAZANIA.
Przy pomocy tego badania można wykazać szereg nieprawidłowości w przewodzie pokarmowym, takich
jak: wady wrodzone, zwężenie czy infekcje przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie błony
śluzowej żołądka, wrzody żołądka i dwunastnicy, polipy, uchyłki i nowotwory przewodu pokarmowego,
zmiany w przebiegu choroby Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (colitis ulcerosa). Badanie
przewodu pokarmowego wykonywane jest na podstawie skierowania lekarskiego od specjalisty.
ZAKRES BADAŃ.
W zależności od wskazań lekarskich, badanie może obejmować sam przełyk, przełyk + żołądek +
dwunastnicę albo cały przewód pokarmowy. W zależności od zakresu badania, może ono trwać od 30
minut (sam przełyk), przez kilka godzin (przełyk-dwunastnica), aż po cały dzień (cały przewód
pokarmowy). W wyjątkowych sytuacjach, przy bardzo wolnym pasażu środka kontrastującego przez
przewód pokarmowy, badanie może być kontynuowane następnego dnia.
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:
Jeśli badanie ma dotyczyć tylko górnego odcinka przewodu pokarmowego (do dwunastnicy), to wystarczy
w przeddzień zjeść lekkostrawną kolację a w dniu badania zgłosić się na czczo.
Jeśli badanie obejmuje cały przewód pokarmowy, wówczas wymagane jest dokładniejsze przygotowanie:
 należy zakupić w aptece środek przeczyszczający Fortrans i enemę,
 przeddzień badania można zjeść tylko śniadanie i płynny posiłek na obiad (zupa, jogurt),
 od godziny 16. do wieczora należy wypić 1-2 litry wody z preparatem Fortrans, jedną saszetkę
preparatu rozpuszcza się w litrze wody,
 w dniu badania rano należy wykonać wlewkę doodbytniczą (enemę), aby oczyścić końcowy
odcinek jelita grubego,
 na badanie trzeba przyjść na czczo, nie można spożywać żadnych posiłków rano.
Dobre przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego i umożliwia dokładniejszą
diagnozę.
PRZECIWWSKAZANIA.
Badania RTG są związane z ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie i wykonywane zbyt często
mogą być szkodliwe dla organizmu ludzkiego, dlatego nie powinno się ich wykonywać bez istotnych
wskazań, a także u kobiet ciężarnych, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży (okres organogenezy),
ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu. Kobiety w wieku rozrodczym, u których zachodzi możliwość,
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że są w ciąży, powinny przed badaniem poinformować o tym fakcie lekarza lub personel pracowni
rentgenowskiej.
WYNIK BADANIA.
Pacjent badany w trybie ambulatoryjnym odbiera wynik osobiście w Rejestracji RTG. Wynik może być
odebrany przez osobę pisemnie upoważnioną przez pacjenta. Formularze upoważnień są dostępne
w rejestracji. Wyniki badania pacjentów hospitalizowanych lub leczonych w poradniach specjalistycznych
są dostępne dla lekarza w szpitalnym systemie informatycznym. Autoryzowany wynik badania odbierany
jest przez personel kliniki/oddziału, w którym pacjent przebywa.

