Przygotowanie do kolonoskopii
Kolonoskopia jest badaniem endoskopowym umożliwiającym ocenę jelita grubego, wykonywanym za
pomocą giętkiego wziernika (kolonoskopu), który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. W trakcie
badania może wystąpić wzdęcie i uczucie parcia wynikające z wprowadzania powietrza do światła jelita oraz
kontaktu aparatu ze ścianą jelita. Może również wystąpić ból spowodowany uciskiem aparatu na ścianę jelita
i jest on zależny od indywidualnej wrażliwości na bodźce bólowe. Wystąpienie bólu należy zgłosić lekarzowi.
Badanie kolonoskopowe w większości przypadków nie wymaga znieczulenia ogólnego. W razie potrzeby
podczas badania pobiera się wycinki ze zmian chorobowych do oceny histopatologicznej. Możliwe, jest
również kojarzenie badania diagnostycznego z równoczesnym zabiegiem terapeutycznym. W przypadku
stwierdzenia małych polipów jelita grubego wykonuję się polipektomię . Polipy większe niż 1 cm usuwa się
w warunkach szpitalnych. Powodzenie badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane
przez żadnego lekarza. Śladowa obecność krwi w stolcu po zakończeniu badania, zwłaszcza gdy pobierano
wycinki nie jest zjawiskiem niepokojącym. Po badaniu nie ma przeciwwskazań do spożycia posiłku. Badanie
wykonywane jest sprzętem specjalnie dekontaminowanym wg ogólnie przyjętych zasad, co zmniejsza do
minimum ryzyko zainfekowania chorego.
Oddział Gastroenterologii nie posiada umowy z NFZ na tzw. hospitalizacje jednodniowe, dlatego badania
endoskopowe są wykonywane w warunkach ambulatoryjnych bez znieczulenia anestezjologicznego.
Badania w warunkach ambulatoryjnych wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub
specjalisty (na skierowaniu pieczątka Przychodni z numerem umowy z NFZ)

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie do badania, prosimy o uważne
przeczytanie poniższych informacji i zaleceń
1. Osoby regularnie przyjmujące leki np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby serca, padaczki,
astmy i innych w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody.
2. Osoby chorujące na cukrzycę powinny zawczasu poinformować o cukrzycy rejestrację, dodatkowo
skonsultować sposób przygotowania do badania z lekarzem prowadzącym. NIE należy przyjmować
doustnych leków przeciwcukrzycowych, jeśli równocześnie nie są spożywane pokarmy. W przypadku
kolonoskopii należy pominąć również dawkę wieczorną poprzedniego dnia.
3. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi:
o

nie należy odstawiać preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Acesan)

o

leki z grupy nowych doustnych antykoagulantów (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana)
- należy odstawić w dniu poprzedzającym oraz pominąć poranną dawkę leku w dniu badania

o

leki z grupy doustnych antykoagulantów (Acenokumarol, Warfaryna) – w tygodniu
poprzedzającym badanie należy oznaczyć INR: jeśli wynik jest w przedziale 2-3, to nie należy
modyfikować dawek leków; jeśli wyższy należy postępowanie skonsultować z lekarzem. W
przypadku osób z dużym ryzkiem zakrzepowo-zatorowym, po zawałach serca, po udarach

optymalnym postępowaniem jest skonsultowanie postępowania z lekarzem. W przypadku
potrzeby wykonania większego zabiegu endoskopowego np. usuwania polipów może, pomimo
zastosowania się do przedstawionych powyżej ogólnych zasad, zaistnieć konieczność
powtórzenia zabiegu po modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego (np. u osób stosujących
Acenokumarol, Warfarynę przestawienie na leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi).
4. Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem prowadzącym sposób
przygotowania do badania.
5. Prosimy o przyniesienie i okazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej np.
kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych,
USG jamy brzusznej.
6. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.
7. Wyznaczona, orientacyjna godzina rozpoczęcia badania może ulec przesunięciu, ponieważ czas
trwania badań endoskopowych jest trudny do przewidzenia.
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