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Doporučení na základě praktických zkušeností: as. MUDr. Štěpán 5uchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie, lnterní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku jako prevence
Česká republika se řadí na přední příčky v úmrtnosti a onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku. Ročně je
zjištěno 8 000 nových pacientů s touto zákeřnou nemocí a 4 000 na ni ročně umírá.

Screening znamená pIošné vyšetřování populace za účelem ziištění !éčitelného nádorového onemocnění v jeho
časných stádiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky! Cílem screeningu je snížit úmrtnost.

V lednu 2014 bylo v České republice zahájeno adresné zvaníté části populace, která spadá do rizikového věku, tj.50 let
a víCe, a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na včasné zjistění rakoviny tlustého střeva
a konečníku.

Co je to kolonoskopie?
Kolonoskopie umožňuje lékaři podívat se zblízka na vnitřní části celého Vašeho tlustého střeva ohebnou trubicí
s kamerou na konci - kolonoskopem. Toto vyšetření slouŽíjak k prohlíŽení střeva, tak je při něm moŽné provádět léčebné
zákroky jako např. odstranění podezřelých výrůstků (poIypů) Ve střevě, čímž se pacient vyhne klasické operaci.

Proč kolonoskopie?
Kolonoskopie se provádí kdykoli léka pot ebuje zjistit, co se Vám děje v tIustém st evě. Čast m d vodem je preventivní
vyšet ení nebo začínaj ící zdravotn í prob!émy'

Proč je kvalitní p íprava p ed kolonoskopií tak d ležitá?

ÚspĚšruou KoLoNosKoPll LzE PRovÉsT PouzE TEHDY'
PoKUD JE vAšE TLUSTÉ sTŘEvo zcELA člsrÉl

Vaše KVALITNí
p íprava znamená:

a Vaše st evo JE čisté

a NEMUsírr p ípravu
opakovat z d vodd'zrušení kolonoskopie

a NEMUsírr podstupovat okamŽitě
daIší ko!onoskopii

a Léka VlDí vše a nep ehlédne ani
malé vyir stky - polyPY, které mohou
znarnenat p edstádium zhoubného
nádoru

a Léka M t ŽE okamžitě polypy odstranit

a Léka Vám M ŮŽezachránit život

Vaše NEKVALITNl
p íprava znamená:

Vaše st evo
NENí tiste

Pr běh kolonoskopie
se vyirazně PRoDLoUz)

a MuslTE p ípravu a kolonoskopii
' opakovat znovu

a Léka NEVIDí vše a Vzniká rizlko zakrytíl 
malyich i Větších změn uvnit tlustého
st eva

I :::il.T',ť 
ŮŽeo ka mŽitě po lypy

Léka tak NEMŮŽEzabránit v vinu
zhoubného nádoru
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Datu m Vašeho vyšet en í:"""..

Co MŮŽETE/NEMŮŽETE jíst a pít p ed kolonoskopií?

5 dní
Vynechte léky obsahujícíželezo (Fe-*)' Léky na omezení srážení krve konzultujte s léka em. Jste-li diabeti[ konzultujte s léka em.

3 dny
Vynechte potraviny zanechávající ve st evě hrubé zbytky, zrna nebo sIupky (nap. celorzné pečivo, pečivo s mákem, sko icí

apod., hrozny, kiwi, angrešt, rajčata, meloun, papriky atd.)

1 den
M žete sníst lehkou snídani (nap. čaj, piškot, such}i rohlík), k obědu již pouze čiré tekutiny (nap. čir}i buj n). Nepijte mléko,

kávu, perlivé nápoje' K veče i NIC nejezte, pijte jen čaj nebo neperlivé člré nápoje.

Zásady' které musíte p i p ípnyš dodržet
1.Každ sáček p ípravku Fortrans@ rozpustíte v 1 litru vychlazené čiré tekutiny (nap' vody,grepové šťávy, ho kém čaji, vody

s citr nem nebo vitamínem C).

2. Během p ípravy pijte kromě vlastního vyprazd ovacího roztoku dalšíčiré tekutiny (nap. minerálku, vodu, čaj), nevhodné je pít

mléko, dŽus s duŽinou, kávu či alkoholl

3. Vypijte vešker1Í objem na eděného roztoku s p ípravkem Fort ans@, kter Vám Váš léka p edepíše.

4. Na eděn1i roztok pijte rychIostí 1 litr za hodinu.

5. V p ípadě rozdělené p íprayy, která je ričinnější i kdyŽ Vám večer z konečníku odchází již čirá tekutina, ranní část p ípravy
nevynechejte a roztok dopíjte!

6. Poslední dávku dopijte nejpozději 3-4 hodiny p ed vyšet ením (i v p ípadě, že budete muset vstávat v noci či brzy ráno).

Jak poznáte' že Vaše tlusté st evo je čisté a dob e p ipravené ke kolonoskopii?

o NEPoDGEŇUJTE pŘípnnvU o DoDRŽrr olrrNí PoKYNY
. VYP|JTE VEŠKERÝ oBJEM TEKUTIN, KTERÝ vÁtut ÉxnŘ PŘEDEPSAI

. PŘUĎTE NA KoLoNosKoPll DoBŘE PfuPRAvENl!
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*V DENVYŠETRENí

objem roztoku I Délka pití od-do

) DEN PŘrDVYŠETŘENíM

objem roztoku l Délka pití od-do
zvoLENÝ REŽIM PŘípnnvv

1 titr2 - 3 litry

- 2litry2litry

3 r 4litry

^-.
Ráno, v den

vyšet ení, musí
z konečníku odch zet

již čirá tekutina,
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