Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

Badania przesiewowe
SZANOWNI PAŃSTWO,
Szpital Wojewódzki w Opolu przy ul. Katowickiej zaprasza na badania kolonoskopowe wykonywane w
Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii w ramach „Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego”
(finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia).
Badanie profilaktyczne oraz preparat do przygotowania są bezpłatne.
W badaniu mogą wziąć udział bez skierowania:
●

●

●

●

●
●

osoby w wieku 50-65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie
które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub
anemia bez znanej przyczyny;
osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego
krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego;
osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie
rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw.
kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie;
osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym
przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań
Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie;
do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat;
nie trzeba być ubezpieczonym, wystarczy PESEL.

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą miękkiej, giętkiej rurki grubości małego
palca, którą lekarz wprowadza przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja
będzie udzielona po ustaleniu terminu badania. Badania wykonywane są w znieczuleniu przez bardzo doświadczonych
lekarzy.
Na kolonoskopię można się zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
pod numerem tel. 506 218 078 lub osobiście w Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii przy ul. Katowickiej 64
(wysoki parter), obok Działu Diagnostyki Obrazowej.
W trakcie zapisu zostaną przekazane informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu. W
Pracowni wydawany jest preparat do przygotowania wraz z instrukcją stosowania, a także jest możliwość wypełnienia
ankiety (będącej jednocześnie skierowaniem). Ankieta może być wypełniona samodzielnie lub przez lekarza każdej
specjalności, można ją pobrać ze strony internetowej:
●
●

Szpitala Wojewódzkiego w Opolu: pobierz tutaj ankietę
Programu Badań Przesiewowych: http://pbp.org.pl/program/ankieta/

Szczegółowe informacje o przesiewowych badaniach pod numerem tel. 506 218 078 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 14.00.

Więcej informacji o badaniach i Programie Badań Przesiewowych na stronie internetowej: http://pbp.org.pl
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