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Gratulujemy!

Jeśli rozmawiasz z lekarzem o umówieniu się na kontrolną kolonoskopię 
– badanie, którego celem jest sprawdzenie zdrowia jelita grubego – to 
znaczy, że robisz ważną rzecz dla swojego zdrowia, o dużym znaczeniu 
dla Ciebie i Twojej rodziny.

Dlaczego warto podjąć tę ważną decyzję 

Rak jelita grubego występuje u mężczyzn i kobiet ze wszystkich grup 
rasowych i etnicznych. Rak jelita grubego wystąpi średnio u jednej na 
23 osoby. Wczesne wykrycie podczas kolonoskopii może zapobiec 
powstaniu raka jelita grubego*.  

Kolonoskopia to jedyne badanie kontrolne, które może zapobiec 
rozwojowi raka jelita grubego już w trakcie badania. Dzieje się tak, 
ponieważ w trakcie kolonoskopii lekarz może usunąć polipy – drobne 
narośle, z których może rozwinąć się rak, jeśli pozostaną nieleczone 
– zanim zmienią się w raka. Kolonoskopia trwa ok. 30 minut i jest to 
badanie ambulatoryjne, co oznacza, że pacjent wraca do domu w dniu 
zabiegu. 

Jak należy się przygotować do kontrolnej kolonoskopii

To ilustrowane opowiadanie, którego bohaterką jest Sandra, zostało 
opracowane, aby pomóc pacjentom przygotować się do kolonoskopii. 
Sandra to jedna z tysięcy osób, u których w zeszłym roku wykonano 
to badanie w Nowym Jorku. Czytając historię Sandry, można się 
dowiedzieć:

 • Dlaczego należy wykonać kolonoskopię
 •  W jaki sposób przygotować się do kolonoskopii, w tym jak 

przygotować jelito grube – jest to proces, który obejmuje 
przyjmowanie leków doustnych, zazwyczaj w formie płynu lub 
tabletki

 •  Czego należy się spodziewać przed kolonoskopią i po zakończeniu 
badania

Na ostatniej stronie opowiadania można znaleźć więcej informacji 
i narzędzia, które pozwolą Ci się przygotować, w tym listę pytań, którą 
można zabrać ze sobą na kolejną wizytę u lekarza.
*  Amerykańska grupa robocza ds. "statystyk chorób nowotworowych". Statystyki dotyczące chorób nowotworowych 

w Stanach Zjednoczonych: 1999–2014 Występowanie i śmiertelność – raport internetowy. Atlanta, GA: Amerykański 
Wydział Zdrowia i Usług Społecznych, Centra Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (US Department of Health and 
Human Services, Centers for Disease Control and Prevention) oraz Krajowy Instytut Chorób Nowotworowych  
(National Cancer Institute); 2017. Dostępny pod adresem cdc.gov/uscs.



TRZY DNI PRZED KOLONOSKOPIĄ

Zobaczmy... co wybrać, 
żeby przygotować 

się do kolonoskopii? 
Pielęgniarka powiedziała, 
że nie mogę jeść ani 
pić niczego w kolorze 
czerwonym, fioletowym 
i niebieskim. Niczego, co 
mogłoby wyglądać jak 

krew w jelicie. 

W SKLEPIE

LISTA ZAKUPÓW

– sok jabłkowy
– woda kokosowa

– piwo imbirowe
–  napoje dla 

sportowców
– herbata
– kawa
– rosół drobiowy

* Nic w kolorze 
czerwonym, 
niebieskim lub 
fioletowym

 Jeśli coś nie jest 
przezroczyste, to 
nie mogę tego pić. 
Sok jabłkowy 
powinien być OK.

...teraz trzeba 
odebrać roztwór 
do przygotowania 
jelit...
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Tak. Ten 
roztwór oczyści 
twoją okrężnicę 
– jelito grube.

A ten 
dodatek 
smakowy 

poprawi jego 
smak.

Jak będzie 
wyglądać badanie? 
Aaron już miał 

kolonoskopię. Może 
mi opowie...

Wow... Ten 
duży pojemnik 

jest na 
roztwór do 
przygotowania 

jelit?



Witaj, Aaronie. 
Pamiętam, że 
niedawno miałeś 
kolonoskopię, 
nieprawdaż?

Halo? 
O, witaj, 
Sandro! Co 
słychać?

Trzeba było TYLE pić. 
I potem musiałem 
co chwilę chodzić 

do łazienki. 15 razy 
pędziłem sprintem 50 
metrów do łazienki...

Zgadza się. 
Kolonoskopia nie była 
taka zła. Nie obawiaj 
się samego badania. 
Najgorsze jest 

przygotowanie jelita.

Dlaczego?



Więcej informacji 
możesz uzyskać 

od swojego 
asystenta. Dała ci 
swoją wizytówkę, 
prawda? Zadzwoń 

do niej!

Wow... Nie 
wiedziałam, że 

przygotowanie jelita 
do badania wymaga 

tyle zachodu.

Zrobię to teraz. 
Dzięki, Aaron!

Dzień dobry, tu Sandra. Za 
kilka dni mam kolonoskopię 

i chciałabym się czegoś 
dowiedzieć na temat 

przygotowania do badania.

Katie Smith
Asystent pacjenta ds.  kolonoskopii

Telefon: 555-536-7689)
E-mail: katie.smith@cp.co



Oczywiście, mogę wyjaśnić 
ten proces krok po kroku. 
Jest on względnie prosty 
– należy pamiętać o trzech 
podstawowych kwestiach: 
1.   Dzień przed badaniem 

należy stosować 
dietę składającą 
się wyłącznie 
z przezroczystych 
płynów.

2.   Przed badaniem należy 
wypić CAŁY środek 
przygotowujący jelito.

3.  Ktoś musi odwieźć 
pacjenta do domu po 
badaniu.

Ta mina, 
kiedy ktoś 
mówi, że nie 
możesz jeść 
pokarmów 

stałych przez 
cały dzień.



W porządku... 
Poradzę sobie.

Muszę 
zaplanować 

moją płynną 
dietę. Zobaczmy, 
co tu mamy...

DWA DNI PRZED KOLONOSKOPIĄ



Dzień dobry, tu 
Sandra.

Tak. I drobne 
przypomnienie 
o lekach...

Dzisiaj nie przyjmuję 
żadnych leków, tak jak 

zalecił mi lekarz.

Witaj, Sandro! Czy 
masz jakieś pytania?

Jutro tylko dieta 
składająca się 

z przezroczystych 
płynów, tak?



Jutro będę 
potrzebować 

waszej pomocy. 
Chodzi o badanie 
pod kątem raka 
jelita grubego.

Nie martw się, 
Sandro. Zawsze 
wpuścimy cię 
pierwszą do 

łazienki.

Nie będziemy 
jeść w twojej 

obecności. 
I pojadę 
z tobą!

Jesteście 
wspaniali.

*wzdycha*... Mam nadzieję, że nie mam 
raka. Badanie będzie trudne, ale chcę 
chronić swoje zdrowie. Może zdrowy 

sen pomoże mi oczyścić umysł...



Zaraz... powiedzieli, 
żeby nie jeść 

produktów mlecznych. 
Jeśli coś nie jest 

przezroczyste, to nie 
mogę tego pić.

DZIEŃ PRZED KOLONOSKOPIĄ

WCZEŚNIE 
NASTĘPNEGO RANKA
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Czy wszystko 
w porządku? Nie jadłaś 

żadnych produktów 
stałych przez cały dzień.

Jemy to samo, 
co ty!

Czuję się dobrze. 
Wystarczy mi to, 

co jadłam.

PORA LUNCHU, TEGO SAMEGO DNIA...

Dziękuję! Bez 
was by mi się nie 

udało.

Smacznego!



A teraz 
trochę dodatku 
smakowego, żeby 
poprawić smak... 

Teraz muszę 
tylko dodać wodę 
do roztworu do 
przygotowania 

jelita... 



Wszystko oprócz pół 
szklanki. Muszę trochę 
zostawić na jutro rano. 

Wszystko to 
wypijesz?



Oho. Czas „na 
50-metrowy sprint 

do toalety”...

Dajesz dobry przykład 
rodzinie, Sandro.

Pamiętam, jak 
mówiłaś, że twój 
dziadek miał raka.

Tak, zgadza się. To właśnie 
mnie zmotywowało. Lepiej się 
dowiedzieć wcześnie niż za 

późno. 

Twój syn 
również powinien 
się przebadać. 

Niedawno 
skończył 51 lat.



Tata miał 
kolonoskopię? 

Hmm...

Ile razy 
jeszcze?

Dziesięć, może więcej. 
Tak było, kiedy 
twój ojciec miał 
kolonoskopię.



W DNIU KOLONOSKOPII

Powinnam wypić do 
końca środek do 

przygotowania jelita.



Gotowa na 
kolonoskopię?

Nie martw się, odbiorę 
cię! A potem opowiesz 

mi, jak było.

Oczywiście! Nie zapomnij 
– nie będę mogła sama 

wrócić do domu!



W REJESTRACJI...

Ostatnie leki 
przygotowujące jelito 
przyjęte o 5 rano. 
A potem już nic.

Tak. Mój mąż.

Tak.

Witamy! OK, trzy rzeczy: Po pierwsze, 
przyszła pani na kolonoskopię?

Po drugie, czy jadła 
lub piła pani coś 

rano?

Doskonale. Po trzecie, 
czy jest ktoś, kto 
zabierze panią do 

domu?

Świetnie. Dam 
znać, kiedy lekarz 
będzie gotowy panią 

przyjąć!



Zobaczymy tu 
obrazy pani jelita 

grubego.

Wypiłam cały preparat, 
a wczoraj przez cały dzień 
piłam tylko klarowne płyny. 

Czuję, że moje jelita są czyste 
i puste.

Świetnie. Ten środek uspokajający 
sprawi, że poczuje pani senność 
i później może pani nie pamiętać 

kolonoskopii. Gotowa do zabiegu?

Gotowa.

Jak poszło 
przygotowywanie 

jelita?



Ulżyło mi! 
I jestem trochę 

głodna. 

Hej! Już po 
wszystkim!

W POCZEKALNI...

Jak się 
czujesz?



Dziękuję za pomoc! 
I cieszę się, że 

miałam to badanie. 
Świadomość, że 

zainwestowałam we 
własne zdrowie, jest 
bardzo przyjemna.

Witaj, Sandro! Wygląda 
na to, że zabieg się 
udał. Chcę ci tylko 
przypomnieć, żebyś 

zaczekała na zdjęcia. 
Powinny być gotowe za 
mniej więcej godzinę.

I pamiętaj: nie wolno 
ci dzisiaj pić żadnego 
alkoholu. I nie rób 
wielkich planów na 
wieczór! Po prostu 

odpocznij.

Wygląda dobrze. 
Może to coś, 
co powinienem 

zrobić...



PO KOLONOSKOPII

Nie dzisiaj. 
Bez wielkich 

planów, 
pamiętasz?

Chcesz teraz zrobić 
coś fajnego? Iść na 

zakupy?

Dobrze. Pielęgniarka 
powiedziała, że 
zrobili zdjęcia 
całego jelita 

grubego. Do samego 
końca. 

Nie stwierdzili 
polipów ani 

guzków, które 
mogłyby 
świadczyć 
o raku.

Co 
zobaczyli?

No tak... Jak 
było?



O matko, 
ale jestem 
głodna...

Sandra, 
przygotowuję na 
kolację Twoje 
ulubione danie!

Dziękuję! Już 
nie mogę się 
doczekać!

Naprawdę było 
warto.



Jesteśmy z ciebie 
tacy dumni, Sandro!

Może czas się 
przebadać, żeby 

sprawdzić, czy nie 
mam raka jelita 

grubego?

Może i ty się 
przebadasz?



PYTANIA DO LEKARZA

1.  W jaki sposób muszę przygotować jelito grube do kolonoskopii?

2.  Jakie inne leki będę musiał(a) przyjąć poza tym przygotowującym jelito?

3.   Czy będę musiał(a) przerwać przyjmowanie jakichś leków przed 
zabiegiem?

4.   Ile wolnego będę musiał(a) wziąć z pracy, żeby przygotować się do 
kolonoskopii?

5.  Jakie środki na uspokojenie otrzymam podczas kolonoskopii?

6.  Ile trwa kolonoskopia?

7  Co się stanie w przypadku stwierdzenia polipa?

8.  Jak często należy przeprowadzać kolonoskopię?

9.  Kto jeszcze z mojej rodziny będzie musiał się zbadać?

10. Co mam zrobić, jeśli nie będę się dobrze czuć po zabiegu?



PODZIĘKOWANIA
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Sieć asystentów dla pacjentów skierowanych na kolonoskopię NYC 
DOHMH.
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Richard Rosenberg, MD, New York-Presbyterian 
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