Cancerul colorectal: când trebuie făcută colonoscopia. Prof. dr. Cristian Gheorghe, interviu
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Descriere foto:

Prof. dr. Cristian Gheorghe vorbește despre depistarea cancerului colorectal, în cadrul emisiunii „Academia de Sănătate” de
la DC News, realizată de prof. dr. Irinel Popescu, președintele Academiei de Științe Medicale.
Prof. dr. Cristian Gheorghe de la Centrul de Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Institutului Clinic Fundeni face parte din
comisia națională de screening pentru cancerul colorectal.
„Încercăm să impunem programul de screening în România prin Societatea Română de Endoscopie Digestivă. Și în cancerul
colorectal avem niște leziuni țintă premaligne: e vorba de polipii adenomatoși, care trebuie întâi descoperiți și apoi rezecați
endoscopic. Pentru aceasta sunt două categorii de pacienți: cei care sunt cu un grad de afectare ereditară, cu sindroame de
polipoză, cu cancere ereditare non-polipozice, cei care au istoric familial de cancer colorectal. Toți acești pacienți sunt destul de bine
standardizați pentru supraveghere, cu colonoscopii efectuate la o anumită vârstă și cu descoperirea polipilor și rezecarea lor.
Cealaltă grupă de pacienți este mai interesantă, pentru că este vorba de cancerul colorectal sporadic și aici ar trebui alocate cele
mai mari fonduri. E vorba de pacienți de 60 de ani, e vârsta target la care ar trebui făcută colonoscopie, precedată de test fecal
pentru hemoragie ocultă, pentru descoperirea leziunilor premaligne. Dacă pacientul e simptomatic, dacă are hemoragie, evident
intră în altă categorie”, a explicat prof. dr. Cristian Gheorghe.
Pregătirea pacientului pentru colonoscopie este extrem de importantă pentru a nu ﬁ scăpate anumite leziuni. Se administrează un
purgativ după un anumit protocol, cu o dietă hidrică în ziua dinaintea colonoscopiei. E un lucru extrem de important la care
pacientul trebuie să adere. Sunt interzise alimentele cu conținut mare de fibre, cele aderente, care lasă reziduuri.
Referitor la manevră, prof. dr. Cristian Gheorghe subliniază că pacientul trebuie să ﬁe în condiții confortabile, iar sedarea este unul

din standardele acceptate în momentul de față. Colonoscopia trebuie să ﬁe completă și să ﬁe în confort atât pacientul, cât și medicul
care efectuează procedura.
Mai multe informații în video:

Vezi interviul integral aici.

