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Usuwanie polipów przewodu pokarmowego
(polipektomia endoskopowa)
Usuwane polipy mogą znajdować się w przełyku, żołądku lub jelicie grubym. Zabieg polega
na ich usunięciu tzw. pętlą diatermiczną lub – jeśli są bardzo małe (poniżej 4 mm) –
kleszczykami biopsyjnymi. Przy dużych polipach konieczne może być usuwanie ich we
fragmentach lub wykonanie zabiegu chirurgicznego. Polipy odbytu i końcowych 5-7 cm
odbytnicy usuwa się bezpośrednio pod kontrolą wzroku bez konieczności użycia endoskopu.
Odcięty polip jest wydobywany i przekazywany do badania histopatologicznego.
Kwalifikacje: poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć
Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny.
Znieczulenie: ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 20-30 min.
Wskazania do zabiegu: polipy przełyku, żołądka lub jelita grubego.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 1-3 dni (w zależności od wielkości i położenia polipa w
przewodzie pokarmowym).
Przyjęcie: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące
aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od
pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych
krwi oraz EKG. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a
następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg
zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg
zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek
należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Wyjątkiem są zabiegi
na jelicie grubym, które wymagają specjalnego przygotowania: polega ono na podaniu w
godzinach popołudniowych preparatu oczyszczającego jelito ze stolca. Zabiegi przeważnie
wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny,
zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych
według ustalonego planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z sali zabiegów
endoskopowych na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Następnego
dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych. Po pełnym wybudzeniu nie ma
ograniczeń we wstaniu z łóżka i poruszaniu się pacjenta.
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Dzień po zabiegu i dalszy pobyt w szpitalu: Szczegółowe zalecenia związane z dalszą
obserwacją i dietą zależą od decyzji lekarza wykonującego zabieg i zostają ustalane po
zakończeniu zabiegu.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody
pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego
po ok. 14 dni roboczych po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii
otrzymania wyniku że wynik dotarł do Szpitala (tel. 612245353). Wynik należy zawsze
skonsultować z lekarzem.
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