
PYTANIE: - Zwracam się z prośbą o opinię w sprawie zamierzonego 

użycia gastroskopu, zamiast kolonoskopu, do wykonania badania 

kolonoskopii. Lekarz wykonujący badania twierdzi, że producent 

sprzętu endoskopowego (serwis) dopuszcza takie praktyki. Stwier-

dza również, że bywa to uzasadnione trudnymi warunkami bada-

nia/zabiegu i koniecznością pilnej interwencji medycz-

nej/diagnostycznej. Wg oceny lekarza, dekontaminacja obu urzą-

dzeń po użyciu odbywa się w takich samych warunkach, przy uży-

ciu tych samych myjni do endoskopów. Czy są przepisy zezwalają-

ce na zamierzone użycie gastroskopu, zamiast 

kolonoskopu? Co z gwarancją sprzętu? Czy wolno rutynowo te 

urządzenia stosować zamiennie do badań diagnostycznych? 

Proszę o wspólne stanowisko ekspertów i serwisu urządzeń. 

 

ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź na zadane pytanie była już udzielona 16 września 2014 r. przez dr 

Barbarę Waszak –  i opublikowana na stronie Stowarzyszenia poniżej jej treść: 

Pytanie: -  Czy gastroskopy elastyczne mogą być  używane do wykonywa-

nia kolonoskopii? Jak wówczas ma być wykonywana procedu-
ra dekontaminacji? 

Odpowiedź 

Nie – nie mogą być używane zamiennie w postępowaniu standardowym 

Tak  –  w  sytuacji absolutnie wyjątkowej i związanej z ratowaniem życia. 

Endoskopia przewodu pokarmowego w profilaktyce infekcyjnej nie wymaga 
standardowej profilaktyki antybiotykowej, natomiast wymaga działań prewen-
cyjnych między innymi określonych w Dz.U z 29.06.2012r. Ryzyko transmisji 
drobnoustrojów patogennych przekazywanych pacjentowi podczas endoskopii 
przewodu pokarmowego nadal jest trudne do oszacowania. Nie mniej do chwili 
obecnej udokumentowano już transmisje jatrogenne w endoskopii z udziałem 
wszystkich znanych i ważnych patogenów człowieka (np. Helicobacter pylori, 
Clostridium difficile, HBV, HCV, HIV, priony). Rola standardów higieniczno-
sanitarnych i epidemicznych, oraz procesów mikrobójczych jest tu nie do prze-
cenienia, a właściwe postępowanie w warunkach praktycznych to „główne me-
chanizmy” przeciwdziałania zakażeniom przekazywanym drogą endoskopową. 
Owe postępowanie to w szczególności: 

1. Respektowanie regulacji prawnych (Dz.U. z 29.06.2012 poz. 739 załącznik 
nr 5) dotyczących przestrzegania reguł izolacji pomiędzy badaniami górne-



go i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Nie wolno dopuścić do 
transmisji patogenów z miejsc kolonizacji do miejsc generowania infekcji 
(dezynfekcja to nie sterylizacja). 

2. Przestrzeganie zasady nie dokażania wzajemnego endoskopów i urządze-
nia myjąco dezynfekcyjnego, jak również dezynfekowanego osprzętu itp. 
Skażenia takie są możliwe z uwagi na charakter zanieczyszczeń, warstwy 
organiczne, biofilmy, warstwy osadów itd. (szczególnie w wewnętrznych 
kanałach endoskopu). Ochrona pacjentów to obok skutecznej dekontami-
nacji również i inne postępowania, np. wydzielenie gastroskopu wyłącznie 
do użycia podczas kolonoskopii u  chorych którzy takiego badania/zabiegu 
wymagają (trudne dojście, zrosty, zwężenia itd.). 

3. Wykonywanie zawsze po niestandardowym użyciu gastroskopu w kolono-
skopii pełnego reprocesowania tego endoskopu tj dekontaminacji zakoń-
czonej sterylizacją (np. w EO). 

Ponadto (zdaniem serwisu f-my Olympus) z technicznego punktu widzenia ga-
stroskop i kolonoskop posiadają indywidualne oraz niepowtarzalne cechy 
techniczne, które wynikają z ich przeznaczenia i obszaru zastosowań np. 

- różne średnice kanału roboczego (2,8 i 3,7 mm), 

- różną długość części roboczej sondy endoskopowej (1030mm, 1330mm, lub 
nawet 1680mm) 

- odmienną manewrowość końcówki giętkiej, oraz tzw. maksymalne kąty (ga-
stroskop U/D210/90 stopni, L/R100/100 stopni, a kolonoskop U/D180/180 
stopni, L/R160/160 stopni) - różną sztywność sondy roboczej i różną wytrzy-
małość linek sterujących, oraz odmienną głębię ostrości. 

Powyższe powoduje, że stosowanie gastroskopu do rutynowych zabiegów ko-
lonoskopii z powodów klinicznych, technicznych, a nawet ekonomicznych rów-
nież jest niewłaściwe. 

 Uzupełnienie odpowiedzi: 

Przeznaczenie każdego wyrobu medycznego jest ustalane przez producenta już na 

etapie projektowania. Producenci sprzętu endoskopowego, z uwagi na technologię 

konstrukcji i jego zastosowanie, dokonali podziału na tzw. endoskopy sztywne np. 

rektoskopy oraz endoskopy giętkie tzw. fiberoskopy np. gastrofiberoskopy lub kolo-

noskopy.  Ten podział determinuje miejsce ich zastosowania. Instrukcje gatroskopów i 

kolonoskopów nie zawierają informacji dopuszczających zamienne użycie gastrosko-

pu i kolonoskopu.  Nie można kierowad się w tym przypadku podobieostwem zaleceo 

dotyczących dekontaminacji, ale należy wziąd pod uwagę wielkośd i rodzaj obciążenia 

biologicznego, ryzyko przeniesienia patogenów oraz możliwości redukcji liczby drob-



noustrojów do poziomu bezpiecznego przy kolejnym zastosowaniu endoskopu. Uży-

cie gastroskopu zamiast kolonoskopu (i na odwrót) niesie ryzyko skażenia florą fekal-

ną górnego odcinka przewodu pokarmowego. Należy pamiętad, że zalecana przez 

producenta standardowa dekontaminacja gastroskopów i kolonoskopów kooczy się 

tylko dezynfekcją wysokiego poziomu i nie daje gwarancji jałowości właściwej tylko 

dla sterylizacji. Niestandardowe użycie gastroskopu wymaga więc dekontaminacji na 

poziomie wyższym niż standard, czyli sterylizacji.   
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