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Caritas-Klinik Dominikus Berlin-Reinickendorf
Kurhausstraße 30 · 13467 Berlin

Konsultacje, diagnostyka, dalsze leczenie
Zespół z sercem i doświadczeniem zadba o
Twoje dobro w profesjonalny i indywidualny 		
sposób!
Łatwa rezerwacja i szybki dostęp do wizyt

Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin jest częścią Caritas
Gesundheit Berlin, nowoczesnej sieci opieki zdrowotnej,
która zapewnia niezawodną, specjalistyczną i wysoce
kompetentną opiekę medyczną, terapeutyczną oraz
pielęgniarską ludziom na wszystkich etapach ich życia. Jest
to możliwe dzięki silnemu zespołowi z sercem i ogromną
wiedzą, który stoi za przekonaniem: człowieczeństwo
jest podstawą naprawdę dobrej medycyny.
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Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin jest do Twojej
dyspozycji w dwóch miejscach:

Kolonoskopia. Ponieważ
kochamy nasze życie.
Informacje na temat
Blindtext

kolonoskopii ambulatoryjnej

Tak przebiega kolonoskopia w

Droga Pacjentko,
drogi Pacjencie,
wstępne stadium raka jelita grubego jest zwykle
nieszkodliwe i może być usunięte podczas kolonoskopii.
Rak jelita grubego jest „cichym” nowotworem – gdy
się go zauważy, prawie zawsze jest już za późno.
Dlatego do lekarza należy chodzić zdrowym, aby
takim pozostać!
Mężczyźni powinni regularnie wykonywać kolonoskopię
od 50. roku życia, natomiast kobiety – od 55. roku
życia. Jeśli w rodzinie występuje rak jelita grubego,
tzn. jeśli ktoś z bliskich krewnych chorował na raka
jelita grubego, badanie powinno zostać wykonane
wcześniej.
W dwóch placówkach
Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin oferujemy
porady, diagnostykę i w razie potrzeby dalsze leczenie.
Nasz interdyscyplinarny zespół służy pomocą – z
sercem i specjalistyczną wiedzą.

Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin
Zarezerwuj szybko i łatwo swoją wizytę
bezpośrednio online lub przez naszą infolinię:
030-5156587-10
Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą kartę
ubezpieczenia zdrowotnego, skierowanie od
lekarza rodzinnego oraz, w razie potrzeby, wyniki
poprzednich badań. Podczas wizyty lekarz omówi
historię choroby i ewentualne przypadki
występowania choroby w rodzinie, wyjaśni sposób
postępowania w dniu kolonoskopii i odpowie na
wszelkie pytania pacjenta. Przed kolonoskopią
pacjent otrzyma również roztwór przeczyszczający
do zażycia w domu – sposób postępowania zostanie
dokładnie wyjaśniony podczas konsultacji.
W dniu kolonoskopii, na życzenie pacjenta, w
Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin zostanie podany
lek, który spowoduje znieczulenie ogólne, tak aby
pacjent nie był świadomy w trakcie zabiegu.
Po kolonoskopii można wrócić do domu.
Jeśli podczas kolonoskopii stwierdzimy
nieprawidłowości, otoczymy Cię opieką i spokojnie
wyjaśnimy dalsze postępowanie.

Dr. med. Christian Breitkreutz

Dr. med. Michael Pieschka

Kierownik Centrum
Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin
W placówce Berlin-Pankow
specjalista chorób wewnętrznych
– gastroenterologii

Kierownik Centrum
Caritas.EndoskopieZentrum.Berlin
W placówce Berlin-Reinickendorf
specjalista chorób wewnętrznych
– gastroenterologii

Umów się na wizytę
Możesz rezerwować wizyty w szybki i łatwy sposób
przez całą dobę, korzystając z naszej

infolinii: 030-5156587-10
Albo jeszcze lepiej – po prostu online z poziomu
naszej strony głównej

www.caritas-endoskopiezentrum-berlin.de

