
prze pro wa dzić przy łóż ku kry tycz nie cho re go pa cjen ta. Je go czu łość
i swo istość oce nia się na 70%. Ba da nie scyn ty gra ficz ne pę che rzy ka żół -
cio we go po po da niu kwa su imi no dwuoc to we go (HIDA) wy ma ga
prze wie zie nia pa cjen ta do pra cow ni me dy cy ny nu kle ar nej, lecz wy ka -
zu je 80–90% czu łość oraz 90–100% swo istość. Ba da nie to mo gra fią
kom pu te ro wą (TK) rów nież wy ma ga trans por tu pa cjen ta, lecz umoż -
li wia jed no cze sne do ko na nie oce ny in nych źró deł oznak i ob ja wów
w za kre sie ja my brzusz nej. W przy pad ku speł nie nia okre ślo nych kry -
te riów dia gno stycz nych ba da nie TK po sia da swo istość 90–95%.

Cho le cy stek to mię (la pa ro sko po wą lub otwar tą) uzna je się za le cze -
nie z wy bo ru, po nie waż czę stość wy stę po wa nia zgo rze li, per fo ra cji
i rop nia ka jest zna czą co wyż sza niż w przy pad ku ka mi cze go za pa le nia
pę che rzy ka żół cio we go. Jed nak u wie lu pa cjen tów z nie ka mi czym za pa -
le niem pę che rzy ka żół cio we go wy stę pu je nad zwy czaj wy so kie ry zy ko
śmier tel no ści oko ło ope ra cyj nej. Nie kie dy moż na wy ko nać cho le cy sto -
sto mię prze zskór ną. Pro ce du ra ta w 95–100% przy pad ków z tech nicz -
ne go punk tu wi dze nia koń czy się po wo dze niem, lecz od po wiedź kli -
nicz ną no tu je się tyl ko w 70–85% przy pad ków. Je że li po upły wie
72 go dzin nie na stą pi po pra wa lub w ra zie wy stą pie nia oznak zgo rze li
bądź ro ze dmy płuc pod czas dia gno sty ki, wy ko nu je się cho le cy stek to mię.

Po sku tecz nym le cze niu nie ka mi cze go za pa le nia pę che rzy ka żół -
cio we go z za sto so wa niem cho le cy sto sto mii prze zskór nej, dren moż -
na usu nąć, je że li pa cjent nie jest już kry tycz nie cho ry, w cią gu 3–6 ty -
go dni ukształ to wa ła się prze to ka, prze wód pę che rzy ko wy i prze wo dy
żół cio we są droż ne i nie wy stę pu je pu chli na. W li te ra tu rze przed mio -
tu nie ist nie je kon sen sus co do te go, czy po wy ko na niu cho le cy sto sto -
mii na le ży wy ko nać cho le cy stek to mię. Wie lu chi rur gów pre fe ru je ob -
ser wa cję pa cjen tów bez ob ja wo wych.
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