
bezpłatne badania kolonoskopowe 
w pełnym znieczuleniu dla Pacjentów 
CM Skopia prowadzących 
diagnostykę/terapię w zakresie 
gastroenterologii i proktologii

ColoCure 2016 



Centrum Medyczne Skopia od początku 2015 roku 

prowadzi program ColoProfi laxis 2015, którego 

sednem było i jest udostępnienie bezpłatnych 

badań kolonoskopowych jako badań przesiewowych. 

Pacjent ma możliwość dokonania wyboru, czy badanie 

zostanie wykonane w znieczuleniu, czy bez i jaki rodzaj 

znieczulenia wybiera (pełne lub miejscowe).

Program ten skierowany jest do osób zdrowych 

– bez widocznych objawów chorobowych, 

ale będących w grupie ryzyka zachorowania 

na nowotwory jelita grubego.



W Centrum Medycznym Skopia codziennie spotykamy się z pacjentami, 
u których kolonoskopia jest jedynie początkiem leczenia. Co więcej, 
niektórzy pacjenci, po skutecznym wycięciu polipa, muszą poddać się 
kontrolnej kolonoskopii w krótszych odcinkach czasu. 

Dobro pacjenta chorego ma dla nas kluczowe znaczenie, a to oznacza, 
że czas dostępu pacjenta chorego do zabiegu musi być maksymalnie 
krótki. W odpowiedzi na problemy takich osób ogłaszamy rozpoczęcie 
programu ColoCure 2016. 

Jak wynika z setek przeprowadzonych przez nas 

badań w ramach tego programu choroby jelita 

grubego, w tym niestety nowotwory, stają się 

coraz poważniejszym problemem społecznym.

Każdy pacjent naszej placówki, który prowadzi 
w niej diagnostykę i/lub terapię w zakresie 
gastroenterologii lub proktologii może być 
w trakcie konsultacji lekarskiej skierowany na 
badania kolonoskopowe w ramach programu 
ColoCure 2016. W takim przypadku pacjent 
otrzymuje priorytetowe terminy badania 
kolonoskopowego – są to terminy znacznie 
krótsze niż w przypadku zwyczajnych badań 
przesiewowych. 

Pacjent ma możliwość dokonania wyboru, czy 
badanie zostanie wykonane w znieczuleniu, 
czy bez i jaki rodzaj znieczulenia wybiera 
(pełne lub miejscowe). 

Kolonoskopia w programie ColoCure 2016 jest 
wykonywana bezpłatnie. Pacjent nie uiszcza 
opłat za wykonaną kolonoskopię, nawet jeśli 
w trakcie takiej kolonoskopii konieczne jest 
wykonanie zabiegu polipektomii (usunięcia 
polipa). Pacjent uiszcza natomiast opłatę za 
badanie histopatologiczne wycinka (60 PLN), 
o ile taki wycinek był pobrany. 

ColoCure 2016 

został stworzony 

specjalnie dla 

pacjentów 

chorych, 

korzystających 

z usług naszego 

Centrum 

Medycznego.



Program trwa od 9 kwietnia 2015 
do 31 grudnia 2016

Liczba bezpłatnych kolonoskopii przypadająca 
na pacjenta w trakcie trwania programu 
jest nieograniczona – pacjent prowadzący terapię 
w naszej placówce kierowany jest przez lekarza 
na taką liczbę zabiegów kolonoskopii, jaka 
jest medycznie uzasadniona. Oznacza to, 
że pacjent jest objęty programem nawet wtedy, 
gdy jego terapia trwa dłuższy czas.



Kwalifi kacje do udziału 

w programie są prowadzone 

przez naszych lekarzy 

specjalistów, wyłącznie 

w trakcie konsultacji w naszej 

placówce.

Niezwykle ważne dla poprawności badania kolonoskopowego 
jest poprawne przygotowanie pacjenta, dlatego wszyscy pacjenci 
otrzymują materiały z informacjami o tym, jak się właściwie 
przygotować do zabiegu. Przestrzeganie tej instrukcji jest absolutnie 
niezbędne dla osiągnięcia właściwej jakości badania 
kolonoskopowego i skuteczności ewentualnych skojarzonych 
z tym badaniem procedur medycznych.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona.

Program ColoProfi laxis 2015 jest prowadzony nadal. Pacjenci mogą się 
zapisywać na bezpłatne badania kolonoskopowe przesiewowe 
w pełnym znieczuleniu lub znieczuleniu miejscowym. Prosimy wszakże 
pamiętać, że przy ustalaniu terminów badań pacjenci chorzy 
(ColoCure 2016) z oczywistych powodów traktowani są priorytetowo.



Centrum Medyczne Skopia bierze udział 
w projekcie badawczo-rozwojowym, 
którego celem jest budowa i rozwój 
specjalistycznego oprogramowania 
wspomagającego proces diagnostyki 
nowotworów jelita grubego. 

Dlatego warunkiem udziału w programie 
jest wyrażenie zgody na używanie danych 
uzyskanych podczas badania, na potrzeby 
prowadzonych prac.



Centrum Medyczne Skopia
ul. Josepha Conrada 79

31-357 Kraków

+48 12 446 46 10
rejestracja@cm-skopia.pl

Zapraszamy:
pon. - pt. 7:30 - 20:00

www.cm-skopia.pl

Badania dla CM Skopia wykonuje
sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA 


