ŠIS DIAGNOSTINIS TYRIMAS LABAI SVARBUS KIEKVIENAM
KOLONOSKOPIJA - STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS
DIAGNOSTIKOS PROGRAMA
Tyrimų duomenimis, storosios žarnos vėžys yra viena iš dažniausių onkologinių ligų
Lietuvoje. Deja, pacientai ilgą laiką nejaučia jokių ligos simptomų, todėl dažnai nustatoma
jau paskutinė storosios žarnos vėžio stadija, kai nebeįmanoma išgydyti. Žmonės, vyresni nei
50 m., priklauso vidutinei rizikos grupei. Jei Jums daugiau negu 50 metų, kreipkitės į savo
šeimos gydytoją, kad galėtumėte dalyvauti storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos
programoje, nes laiku nustačius storosios žarnos vėžį ar polipus, skiriamas gydymas yra
veiksmingas ir užkerta kelią ligos progresavimui bei plitimui.

Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Endoskopijų skyriuje atliekama pacientų
storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika – kolonoskopijos tyrimas. Tai
prevencinė programa, kurios tikslas – kuo anksčiau nustatyti storosios žarnos vėžį ir
sumažinti mirtingumą nuo šios ligos.
Pagal storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą kartą per dvejus metus
turi būti tikrinami 50–74 m. pacientai, atliekant slapto kraujavimo išmatose testą (iFOBT).
Kraujavimas yra būdingas storosios žarnos vėžio simptomas. Gavus teigiamą testo rezultatą,
žmogus siunčiamas tirtis toliau – jam atliekama kolonoskopija. Jos metu lanksčiu endoskopu
apžiūrima visa storoji žarna.
Jei kolonoskopijos metu nustatomi storosios žarnos polipai, dažniausiai juos galima pašalinti
be operacijos, procedūros metu (elektrochirurginiu instrumentu ar su polipektomine kilpa).
Tyrimais nustatyta, kad polipai, ypač adenomos, linkę supiktybėti, todėl savalaikis jų
nustatymas ir pašalinimas užkerta kelią susirgti storosios žarnos vėžiu.
Pagal storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą atliekamą kolonoskopiją
apmoka teritorinės ligonių kasos. Pacientams, turintiems šeimos gydytojo siuntimą
ir reikiamus tyrimus, kolonoskopijos tyrimas atliekamas nemokamai.

Kolonoskopijos tyrimas atliekamas taikant intraveninę bendrąją nejautrą, todėl
tiriamasis nepatiria nemalonių pojūčių.
Jei kolonoskopijos metu nustatomi polipai, jų pašalinimui skiriama atskira - endoskopinės
polipektomijos procedūra.

Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Endoskopijų skyriuje kolonoskopijos
tyrimai atliekami ne tik dalyvaujantiems storosios žarnos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programoje, t. y. vyresniems nei 50 metų asmenims, bet ir kitų amžiaus
grupių asmenims, kurie turi gydytojo siuntimą kolonoskopijos procedūrai.
Kolonoskopija atliekama, siekiant diagnozuoti: kolorektalinį vėžį, uždegimines žarnų ligas,
infekcinius ir neinfekcinius kolitus, polipus ir kt. Rekomenduojama kreiptis į gydytoją
pastebėjus šiuos simptomus:
▪
▪

Kraujavimas tuštinantis,
Staiga pakitęs tuštinimosi pobūdis,

▪
▪
▪

Staigus ar nepaaiškinamas svorio kritimas,
Pilvo skausmas,
Sutrikusi žarnyno veikla.
Kuo ypatingas šis tyrimas su anestezija?
Tyrimas, kuomet jis atliekamas su anestezija, parankus keliais požiūriais: tyrimo metu
pacientas miega, nejaučia jokio diskomforto, pasiekiama miorelaksacija (raumenų
atsipalaidavimas), todėl tyrimą techniškai lengviau atlikti, jis užtrunka trumpiau, galima
geresnė gleivinės vizualizacija; ir svarbiausia – tai yra ženkliai mažesnis stresas pacientui.
Kiek trunka tyrimas?
Kolonoskopijos tyrimas gali užtrukti nuo 15 iki 30minučių.

Gydytojas, atliekantis procedūrą, pateiks visą reikalingą informaciją, susijusią su
pasirengimu procedūrai.
Kur ir kaip užsiregistruoti?
Registracija vykdoma: Jūros g. 5, viešosios įstaigos Tauragės ligoninės registratūra. Taip
pat telefonu +370 446 62747 arba internetu www.sergu.lt.
Kur gauti išsamią informaciją?
Kreiptis telefonais: +370 446-62733, +370 446 62746.

