Ce te opreste?
Colonoscopia iti poate salva viata.

Programeaza-te acum!
Gastroenterologie
Ce este colonoscopia?
Este o investigatie care permite examinarea colonului (intestinului gros) cu ajutorul unui
instrument numit colonoscop. Aceasta procedura medicala este de mare ajutor in cazul
depistarii polipilor, a zonelor ulcerate, a tumorilor sau a zonelor inflamate sau hemoragice.

De ce ar trebui sa-mi fac colonoscopie?
Colonoscopia poate fi utilizata pentru identificarea si eliminarea polipilor, inainte ca acestia sa
se transforme in cancer, a hemoroizilor, a formatiunilor tumorale de la nivelul colonului, cat si
pentru prelevarea probelor de tesut din leziunile suspicioase in vederea realizarii biopsiei.
Foarte important de stiut: deseori cancerul de colon debutează fără simptome, sub
forma unor aglomerari de celule precanceroase, numite polipi, de aceea este preferabil să
se realizeze investigaţia chiar şi în absenţa disconfortului.

Ma poate proteja colonoscopia de cancerul de colon?
Principala metoda de screening, colonoscopia ofera imagini clare si informatii precise,
procedura fiind folosita pentru a se depista semnele timpurii ale cancerului colorectal.
Cancerul de colon este perfect tratabil daca este descoperit in stadii incipiente si doar
colonoscopia poate determina cu o acuratete de 100% prezenta/lipsa unor tumori sau a
leziunilor precanceroase.

Cand ar trebui sa-mi fac o colonoscopie?
Aceasta examinare este necesara atunci cand sunt prezente urmatoarele simptome: anemie,
piederea in greutate, sangerări în timpul scaunului, hemoroizi, diaree cronica sau constipatie,
dureri abdominale, balonare, dar si in cazul in care exista cazuri de cancer de colon în familie.
Colonoscopia este recomandata inclusiv pentru persoanele sanatoase, dupa varsta de 50 de
ani, in scopul eliminarii polipilor de colon inainte de a deveni maligni.
Persoanele cu antecedente familiale de cancer de colon, cancer rectal sau alte boli ce pot
predispune la cancer colorectal ar trebuie sa inceapa screeningul mai devreme.

Ce te opreste?
Care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez?
Este foarte simplu să faci colonoscopia, trebuie sa urmezi doar cativa pasi:
√ Te programezi la unul din centrele Laurus Medical din: Bucuresti, Deva, Cluj-Napoca,
Ploiesti, Focsani, Bacau, Galati, Pitesti sau Suceava.
√ In baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie poti accesa acest serviciu
medical GRATUIT, fara coplata;
√ Te prezinti in ziua si la ora stabilite pe baza programarii. Treizeci de minute este durata
medie a colonoscopiei, dar poate dura mai mult sau mai putin, in functie de pacient, de
medicul explorator si de manverele care trebuie facute (aspiratie, scoatere de polipi,
biopsii, sangerare, etc);
√ Dupa ce a fost eliberat rezultatul colonoscopiei, mergi la medicul care ti-a recomandat
colonoscopia sa interpreteze rezultatul si sa-ti prescrie tratamentul;
√ Odata realizata colonoscopia, tu si cei dragi tie va puteti bucura ca totul este in regula.

Este necesara o pregatire înainte?
In vederea efectuarii unei colonoscopii de calitate, inaintea investigatiei trebuie sa se faca
pregatirea colonului. Cu o zi inainte de screening, dieta trebuie să fie bazata pe lichide insotita
de administrarea unui tratament prescris de medicul ce urmeaza sa efectueze colonoscopia.
Foarte important de stiut: Statisticile ne arata ca neoplasmul colorectal are o incidenta
foarte crescuta in Romania fiind intalnit la orice varsta, la ambele sexe. De aceea trebuie
sa te prezinti la medic la primele simptome.
Colonoscopia reprezinta investigatia ideala si cea mai de incredere in depistarea si
diagnosticarea cancerului colorectal, ce nu poate fi inlocuita de nici o alta explorare
imagistica.
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