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Kolonoskopia je oveľa „nebezpečnejšia a potenciálne
smrtiacejšia“ než sa doteraz myslelo

badatel.net/kolonoskopia-je-ovela-nebezpecnejsia-a-potencialne-smrtiacejsia-nez-sa-doteraz-myslelo/

Procedúra známa pod názvom kolonoskopia je ako prevencia rakoviny hrubého čreva
dnes súčasťou multimiliónového priemyslu.

Každý rok sa tejto invazívnej procedúre na odhalenie rakoviny hrubého čreva (prípadne
predrakovinových polypov) podrobuje vyše 14 miliónov dokonale zdravých jednotlivcov
vo veku 50 a viac rokov. Je však naozaj účinná?

Bolestivá a nebezpečná procedúra
V skutočnosti je však oveľa nebezpečnejšia – a potenciálne smrtiacejšia – než by chceli
lekári pripustiť.

Podľa správy z Análov internej medicíny o kolonoskopiách bude v súvislosti s touto
procedúrou zranených alebo usmrtených každý rok odhadom 70 000 ľudí (0,5%
vyšetrených) .

Toto číslo je o 22 % vyššie než ročný počet úmrtí na samotnú rakovinu hrubého čreva –
práve na to ochorenie, ktorému má predchádzať.

Podľa štúdie Telemark Polyp Study I  v skutočnosti kolonoskopie zvyšujú úmrtnosť o 57 %.
Na každú osobu, ktorú kolonoskopia zachráni, pripadá 56 ľudí trpiacich závažným
poranením (vrátane možnej smrti), ktoré im kolonoskopia vyvolá.
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S rakovinou hrubého čreva môže človek žiť celé desaťročia. No ak vám lekár spraví dieru
v čreve, môžete zomrieť veľmi rýchlo, do pár dní či dokonca hodín.

Je veľmi ľahko možné a klinicky dokázané, že sa pri tomto vyšetrení  môžete nakaziť
nasledovnými chorobami (v dôsledku zlej sterilizácie nástrojov):

HPV (ľudským papilomavírusom)
HIV
mykobaktériou Mycobacterium tuberculosis
baktériou Helicobacterium pylori
hepatitídou B a C
salmonelou
baktériami Pseudomonas a Aeruginosa
vírusmi chrípky
Creutzfeld-Jakobovou chorobou.

Taktiež hrozí infekcia mnohými inými bežnými baktériami, napríklad E.Coli O157:H7.

Náš tip: Chcete sa zbaviť parazitov z tráviaceho traktu a plesní z tela? Máte problémy
s premnoženou Candidou v organizme? Vyskúšajte našu bylinnú zmes. Viac informácií
tu

Kolonoskopia NIE JE prevenciou rakoviny
Podľa Americkej spoločnosti pre liečbu rakoviny až do roku 2009 „… neexistujú žiadne
náhodné kontrolované štúdie na posúdenie kolonoskopie z hľadiska zníženia výskytu či
úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva“.

V článku New York Times z roku 2006 sa píše:

„Pacientom zo všetkých štúdií bol kolonoskopiou zistený najmenej jeden adenóm, no rakovinu
nemali.

Tá sa však u nich vyvinula v nasledujúcich niekoľkých rokoch rovnakou rýchlosťou, aká by sa
dala očakávať u celkovej populácie bez skríningu.“

Ďalšia výskumná štúdia publikovaná v roku 2006 dospela k záveru, že u skúmaných
pacientov vo všetkých štúdiách sa rakovina hrubého čreva v nasledujúcich niekoľkých
rokoch vyvinula „rovnakou rýchlosťou, aká by sa dala očakávať u celkovej populácie bez
skríningu“, aj keď všetky nájdené polypy boli odstránené.

Kolonoskopia je podvod
Ide o podvod určený k obohateniu farmaceutického priemyslu a lekárov.
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Asociácie lekárov sa spriahli, aby z kolonoskopie spravili metódu preventívnej
starostlivosti, hoci ide o zbytočnú invazívnu procedúru. Viac na túto tému píšeme aj v
tomto článku.

Čo sa týka virtuálnej kolonoskopie (CT colonografia), tak hladiny žiarenia u nej sú
podobné vystaveniu atómovej bombe v Hirošime, hoci, ako tvrdí Národný ústav pre
liečbu rakoviny: „Nie je zatiaľ známe, či virtuálna kolonoskopia dokáže znižovať počet úmrtí
na rakovinu hrubého čreva.“

Rovnako účinný je neinvazívny test známy pod názvom fekálny imunochemický test.

Zdroj: getholistichealth.com,
Spracoval: Badatel.net

Podobné články
Varovanie: Čo vám hrozí pri kolonoskopii, no lekár vám to nepovie
Baktérie vo vašom čreve dokážu predvídať, či máte riziko kolorektálneho
karcinómu
Tento jednoduchý trik odstráni horu toxínov z vášho hrubého čreva
V hrubom čreve môžete mať kilá toxického odpadu. Takto sa ho zbavíte
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