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Kolonoskopia

História - prvá totálna kolonoskopia vo svete Provenzal v Cagliari na Sardinii 1965

Diagnostika a terapia KrKa je súčasť každodennej gastroenterologickej praxe 

Slovenská republika patrí medzi popredné krajiny v incidencii aj mortalite na KrKa

Zlatým štandardom v diagnostike je  kolonoskopia

Na kvalitu vyšetrenia vplýva viacero faktorov ...  indikátory kvality



Indikátory kvality
1. Informovaný súhlas                                 8. Odstránenie a získanie odstránených neoplázii

2. Príprava čreva                                          9.  Skúsenosť endoskopistu ... Edukácia 

3. Analgosedácia 10. Intervalové lézie

4. Intubácia caeca 11. Endoskopická resekcia väčších polypov

5. Detekcia neoplázii 12. Značenie miesta suspektného malígneho polypu

6. Minimálny extrakčný čas                        13. Záznam komplikácii

7. Vybavenie resekátu k hist. vyšetreniu    14. Správa z vyšetrenia, čistenie a dezinfekcia



Informovaný súhlas

 

                                                                                                                                                                                                                           

  

Milá pacientka, milý pacient informovaný súhlas Vám pred kolonoskopickým vyšetrením pomôže pripraviť sa na 
rozhovor s vyšetrujúcim lekárom. Ten vám vysvetlí význam, priebeh a prípadné riziká kolonoskopického vyšetrenia. 
Vyšetrenie pomôže lekárovi objasniť príčinu vašich ťažkostí a včas odhaliť prípadné chorobné zmeny na konečníku, hrubom 
čreve a koncovej časti tenkého čreva. 

Informovaný súhlas – je tlačivo, ktoré podpisuje pacient 
a lekár pred plánovaným vyšetrením. Ide o  archivovaný 
dokument, ktorý obsahuje potrebné informácie pre pacienta 
a lekára na základe ktorých sa uskutočňuje diagnostický 
a liečebný výkon. 
● Pacient si prečíta informovaný súhlas minimálne 24 hodín pred 
plánovaným vyšetrením. 
● Lekár venuje pacientovi adekvátny čas na zodpovedanie otázok  
vyplývajúcich z informovaného súhlasu. 
● Získanie  súhlasu na uskutočnenie diagnostického a liečebného 
výkonu od pacienta vyplýva  pre pacienta aj lekára zo zákona. (§6 
zákona č.5762004 Z. z) 
● Pacient aj lekár potvrdia súhlas s výkonom svojimi podpismi 
a dátumom. 

 

Ako sa musíte pripraviť ? Podmienkou vyšetrenia je dokonale vyčistené hrubé črevo. Prosíme preto striktne 
dodržať odporúčania na príbalovom letáku prípravku na vyčistenie hrubého čreva. 

Ako prebieha vyšetrenie?  Pacient si ľahne na ľavý bok. Sestra nanáša znecitlivujúci gél na rukavicu a lekár 
následne vyšetruje prstom konečník pacienta. Následne lekár zavádza prístroj do konečníka a pod kontrolou 
zraku postupne zasúva prístroj do hrubého čreva. Vzduch,  ktorý lekár pridáva cez prístroj pomáha oddialiť 
črevné steny a umožniť tak lekárovi presné zhodnotenie sliznice a steny hrubého čreva citlivou kamerou. 
Pacientovi je možné pridať injekciu na upokojenie a utlmenie prípadnej bolesti. Cez kanál prístroja je možné 
zasúvať rôzne pomocné nástroje na odber vzoriek sliznice na histologické vyšetrenie alebo zabezpečenie rôznych 
liečebných výkonov. V deň čistenia sa neužívajte lieky. Ich účinnosť je pri čistení sa i tak minimálna. Počas 
vyšetrenia ste zakrytý/á adekvátnym rúškom. Poloha sa pri vyšetrení môže meniť. Vzduch sa z hrubého čreva 
uvoľňuje spontánne alebo ho lekár postupne odsáva. 

 

KOLONOSKOPIA 
(prezretie hrubého čreva  endoskopickým prístrojom - 

kolonoskopom) 
 

 

 

..................................................................... 

meno a priezvisko vyšetrovaného pacienta: . 

 

 

 

..................................................................... 

meno a priezvisko vyšetrovaného pacienta 

 

Lekár zavádza kolonoskop cez 
konečník a sleduje na obrazovke 
nález na hrubom čreve. Sestra 
asistuje. 

Pacient leží na ľavom boku. 
Nohy má pokrčené. Trup 
má  zahalený rúškom. 

Schéma kolonoskopického vyšetrenia. 

 

Akékoľvek úpravy textu a obrázkov sú možné iba po dohode s autorom (MUDr. Rudolf Hrčka CSc.) a odbornou komisiou pri SGS. Informovaný súhlas, IS - 
KOL- ver.1/2017 je v súlade so zákonom (§ 6 zákona č.576/2004 Z. z.) IS je verejne dostupný a kopírovateľný na www.krca.sk a/alebo na www.sgssls.sk pre 
potreby pacientov a lekárov pred gastroenterologickými vyšetreniami v rámci Slovenskej republiky. 
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Vyšetrenie

1.Príprava pacienta 
kolonoskopické šortky

2. Poloha na ľavom boku s flexiou 
v bedrových a kolenných kĺboch

3.Pohodlná poloha horných 
končatín



1. Uchopenie ovládacej časti prístroja 
do ľavej ruky

2. Tubus uchopíme do pravej ruky

3. Vykonáme digitálne vyšetrenie per 
rektum + zavedieme kolonoskop do anu

4. Prístroj položíme na endoskopické
lôžko do tvaru písmena ALFA

Vyšetrenie

https://www.leading-medicine-guide.com/en/diagnosis/colonoscopy



Kolonoskopia s Insufláciou
CO2 / Vzduch

Vodou asistovaná kolonoskopia

1- Vodná Imerzia (odsávanie najmä pri 
vyťahovaní)

2 - Vodná výmena (úplné vylúčenie  
insuflácie vzduchu, odsávania už pri 

zavádzaní



Príprava

https://thegastroenterologist.ro/boston-bowel-preparation-scale/



Zásady zavádzania 
kolonoskopu

1 - U každého pacienta je unikátne 

2 - Endoskopista musí byť koncentrovaný na endoskopický obraz (eliminovať vplyv okolia)

3 - Minimalizácia vzniku kľučky  ( endoskopický obraz sa nemení, paradoxné pohyby, 
bolesť, hmatná kľučka, odpor pri zavádzaní )

4 - Poloha paceinta ( ľavý bok, LF – preklad na chrbát,  HF niekedy preklad na pravý bok)



Intubácia caeca



Zásady vyťahovania 
kolonoskopu

1 - Diagnostická fáza kolonoskopie, poloha v akej dosiahneme C.

2 - Dostatočná distenzia lumen, technika krúživými pohybmi, 
oplachovanie zbytkov stolice, návrat pri vypadnutí

3 - Problematické miesta ( Blind spots – anorektalny prechod, 
prox. strana rias v ascedens, priestor medczi B. CHP a 
apendixom, ...)

4 - Vyťahovací čas - vhodné ho merať , indikátor kvality, min. 6 
min okrem intervencii)



Správa z vyšetrenia
1. Použitý endoskop ( výrobca, model, sériové čislo )

2. Meno a pracovná pozícia endoskopistu a pomocného personálu

3. Indikácia vyšetrenia ( pozit. FOB test, interval od predchádzajúcej K )

4. Čistota čreva ( BBPS, fotodokumentácia )

5. Dosiahnutý maximálny segment hrubého čreva ( pri inkompletnej K 
odôvodnenie, čas intubácie, čas extrakcie )

6. Patologické nálezy a vykonané zákroky ( lokalizácia, veľkosť, PK, pit
pattern, zákrok, fotodokumentácia )







Ďakujem za pozornosť



Návrh multicentrického projektu zastrešeného 
SMG

1. Členovia SMG sa môžu zapojiť to multicentrického projektu s cieľom overiť kvalitu vykonávaných 
koloskopií

2. Účastníci by využili ESGE quality check app., slúži ako osobný audit koloskopií, ktoré lekár 
vykonáva - do aplikácie sa vkladajú parametre koloskopie, appka počíta napr. cecal intubation rate, ADR, 
3. ESGE quality check app. inštruktážne video -
https://www.youtube.com/watch?v=rIEbtDPO0Ek&ab_channel=ESGEEndoscopy
4 - ESGE používanie tejto appky sprístupňuje len členom, a to na 4 mesiace, aby retrospektívne vložili 

dáta o svojích koloskopiách, ktoré sa (prospektívne) zbierajú
5. Štatistická validita – min. 1 lekár (alebo centrum) vyhodnotilo aspoň 100 koloskopií

https://www.youtube.com/watch?v=rIEbtDPO0Ek&ab_channel=ESGEEndoscopy

