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BROSZURA INFORMACYJNA  

 
 

Szanowni Paostwo 
 
W związku z realizacją projektu „Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka 
jelita grubego kierowany do pracujących mieszkaoców subregionu wrocławskiego i m. 
Wrocławia realizowany przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we 
Wrocławiu” serdecznie zapraszamy Paostwa do zapoznania się z informacją na temat 
kolonoskopii oraz odpowiedniego przygotowania się do zabiegu.  
 
Celem programu kolonoskopii przesiewowej jest zwiększenie odsetka wykrywanych 
nowotworów jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania  oraz zahamowanie 
wzrostu liczby nowych przypadków  zachorowania na raka . Program  profilaktyczny jest 
skierowany do pracujących  mieszkaoców regionu wrocławskiego i miasta Wrocławia  
w wieku 55-64 lat. 
 
Nowotwór jelita grubego rozwija się powoli, głównie z polipów. Początkowo niewielkie 
polipy powstają  ze zmutowanych komórek nabłonka jelita grubego. Usunięcie ich 
skutecznie zapobiega przekształceniu w inwazyjnego raka, zaś wykrycie początkowego 
stadium nowotworu daje szansę na całkowity powrót do zdrowia.   
 

Dlatego tak ważne jest  wczesne wykonanie kolonoskopii  
 
 

Jak skorzytsad z bezpłatnej konsultacji i badania? 
 
Zgłoś się osobiście do rejestracji badao przesiewowych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu w rejestracji radiologicznej i programu badao przesiewowych 
REJESTRACJA JEST CZYNNA CODZIENNIE OD 10.00 DO 15.00, BUDYNEK GŁÓWNY  
UL. WEIGLA 5, PARTER, TEL.  261 660 776  

  
Masz pytanie? Zadzwoo! 
Tel.  261 660 493 w godz. 15.00 - 19.00 
 



 

 

 

KOLONOSKOPIA - Informacja dla pacjenta 
  
Kolonoskopia jest badaniem endoskopowym całego jelita grubego. Polega na oglądaniu wnętrza 
jelita giętkim optyczno-elektronicznym kolonoskopem. Koocówka aparatu ma możliwośd 
odginania się w dowolną stronę i dowolnym zakresie. Wnętrze jelita oświetlane jest światłem 
przewodzonym w endoskopie światłowodami, a obraz z mikrokamery umieszczonej na koocu 
przewodu przekazywany jest na monitor telewizyjny. 
 
Budowa endoskopu pozwala na oglądanie wnętrza jelita w naturalnych barwach. Umożliwia również 
wprowadzenie przez wewnętrzny kanał aparatu różnych akcesoriów: cewników, kleszczyków i pętli 
służących do pobierania tkanek do badania oraz do wykonania zabiegów (np. usuwania ciał obcych, 
usuwania polipów, tamowania krwawieo). 
 
Lekarz wykonujący badanie wprowadza endoskop przez odbyt do jelita grubego, a następnie przesuwa 
aparat do kooca jelita. W trakcie wycofywania endoskopu, wnętrze jelita jest ponownie dokładnie 
badane. Czas badania uzależniony jest od budowy jelita i właściwego przygotowania się przez 
pacjenta. Badanie trwa od 15 do kilkudziesięciu minut. 
 
Pacjent może odczuwad dolegliwości związane z uczuciem parcia i wzdęcia brzucha. Doznania te 
złagodzimy odsysając endoskopem nadmiar płynu i powietrza. 

  
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSID WYKONUJĄCEMU BADANIE 
Przed badaniem: 

o Nasilenie objawów choroby niedokrwiennej serca 
o Nadciśnienie tętnicze 
o Tętniak aorty 
o Dusznośd w spoczynku 
o Skłonności do krwawieo (skaza krwotoczna) 
o Ciąża 
o Krwawienie miesiączkowe, jeśli występuje w danej chwili 
o Uczulenie na leki 
o Jaskra 
o Choroby psychiczne 

W czasie badania: 

o Wszelkie nagłe dolegliwości (silny ból brzucha, ból w klatce piersiowej, dusznośd, nudności) 

 
 

„Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego kierowany do pracujących mieszkaoców 
subregionu wrocławskiego i m. Wrocławia realizowany przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ  
we Wrocławiu” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 - Rynek pracy, Działanie 8.7 – Aktywne i zdrowe 
starzenie się 8.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII 
 
W trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i 
zaleceo. O wyborze jednego z poniższych schematów powinien zadecydowad lekarz. 

o Na trzy dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywad sałatek jarzynowych, owoców i jarzyn 
pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek, ogórków), pieczywa wieloziarnistego oraz pestek 
siemienia lnianego i maku. 
o W dniu poprzedzającym badanie można zjeśd tylko śniadanie, bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz 
napojów gazowanych. Można spożywad klarowny, przecedzony bulion. Inne napoje można pid w dowolnej ilości 
(herbata osłodzona, woda mineralna, soki). Należy unikad soków koloru czerwonego  
i fioletowego, bo mogą utrudniad ocenę błony śluzowej podczas badania. 

o Przyjęcie preparatu przeczyszczającego wg załączonej instrukcji. 

U   UWAGI 
Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, 
choroby serca, padaczka, niedoczynnośd tarczycy i inne) w dniu badania powinny zażyd poranną dawkę leku 
popijając niewielką ilością wody. 

o Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultowad z lekarzem sposób przygotowania  
do badania oraz poinformowad o cukrzycy rejestracje naszego ośrodka. 
o Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwośd krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid, plavix), powinny 
wcześniej skonsultowad się z lekarzem prowadzącym (kardiologiem, internistą). Konieczna może byd zamiana tych 
leków na heparynę drobnocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexene). Informacja o kontynuacji leczenia 
przeciwzakrzepowego po zabiegu będzie zawarta w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. 
o Na 5 dni przed badaniem prosimy odstawid preparaty żelaza i NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych, 
np. ibuprofen), które mogą zwiększyd skłonnośd do krwawienia. 
o Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultowad z lekarzem sposób przygotowania  
do badania. 
o Prosimy o przyniesienie i pokazanie przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej np. kart wypisowych 
z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonywanych badao endoskopowych, EKG, echokardiografia oraz 
aktualnych wyników badao laboratoryjnych takich jak: morfologia krwi, elektrolity, układ krzepnięcia, grupa krwi. 
Pacjenci powinni dokładnie znad nazwy i dawki przyjmowanych leków i posiadad ich spis. 
o Po badaniu wykonanym w znieczuleniu pacjent przebywa w sali obserwacyjnej przez około dwie godziny; po 
tym czasie, pod opieką osoby towarzyszącej, może udad się do domu. Obowiązuje 12-godzinny bezwzględny zakaz 
prowadzenia pojazdów i maszyn mechanicznych oraz picia alkoholu. W bardzo rzadkich przypadkach może 
zaistnied koniecznośd dłuższej obserwacji w oddziale szpitalnym. Prosimy uwzględnid to w swoich planach. 

o Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą. 
o Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu, ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do 
przewidzenia. 

Do przyjęcia proszę zgłosid się z dowodem osobistym (w przypadku braku dowodu z innym dokumentem 
tożsamości, zawierającym PESEL pacjenta) 

 


