Cancerul de colon este una dintre
tumorile cel mai des întâlnite în
Navarra.
Dacă se detectează la timp, se poate
vindeca în mai bine de 90% din cazuri.
Programul de Detectare Precoce a
Cancerului de Colon oferă posibilitatea
realizării unui simplu test pentru a
diagnostica tumoarea la timp.
Când programul va ajunge in zona dv.
de reședință, dacă aveți între 50 și 69
de ani, veți primi o scrisoare
personalizată.
Răspundeți invitației noastre!
Un simplu test vă poate salva viața

Mai multe informații la:
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Programul de Detectare Precoce a Cancerului de Colon
Francisco Bergamin 2 bis, 31003 Pamplona
Telefon 848 42 34 98
precolon@navarra.es
www.cancercolon.navarra.es

CANCERUL
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PROGRAMUL DE DETECTARE PRECOCE
A CANCERULUI DE COLON

Ce este?
Este o tumoare malignă care apare în intestinul gros sau în
rect ca urmare a unei leziuni numite polip.

Cui i se adresează?
Programul se adresează tuturor bărbaților și femeilor
asimptomatice, între 50 și 69 de ani și care locuiesc pe
teritoriul comunității autonome Navarra.

Cu ce frecvență apare?
În Navarra, este una dintre tumorile cele mai frecvente. În
cazul femeilor, ocupă locul doi, după cancerul de sân, iar la
bărbați este tot pe locul doi după cancerul de prostată. Este
prima cauză de moarte la femei.
Se întâlnește mai des la persoanele cu antecedente familiale
de cancer de colon sau rectal sau la persoane ce suferă de
boli intestinale inflamatorii cronice ori de polipi.
Dar, independent de aceste situații, riscul de a suferi de
această boală este mai mare după 50 de ani.
Ce simptome prezintă?
Cancerul de colon, de obicei, nu prezintă simptome în faza
inițială, deși prezența sângelui în scaune, schimbări în
procesele intestinale obișnuite și pierderea greutății fără un
motiv cunoscut se pot considera simptome care dau de
bănuit.
Se poate preveni?
Riscul de a suferi această boală devine mai mic dacă se
consumă multe fructe și legume, mai puțină grăsime de
origine animală și dacă se practică sport cu regularitate. Se
recomandă, de asemenea, evitarea supraponderalității,
fumatului și alcoolului.
Se poate vindeca?
Detectarea timpurie facilitează tratamentul și vindecarea.
Cu un diagnostic precoce există șanse de vindecare în
mai bine de 90% din cazuri. Și dimpotrivă, dacă se
descoperă într-o fază avansată, posibilitatea de
supraviețuire se reduce la mai puțin de 50%.
Din aceste motive, Departamento de Salud del Gobierno de
Navarra (Departamentul Sănătății al Guvernului comunității
autonome Navarra) a creat cu ani în urmă Programul de
Detectare Precoce a Cancerului de Colon, care oferă
posibilitatea realizării gratuite a unei probe pentru
detectarea timpurie a acestei afecțiuni.

E nevoie de programare?
Nu. Când programul va ajunge în zona unde locuiți sau la
cabinetul medical de care aparțineți, veți primi acasăf o
invitație personalizată.
Așteptați să primiți această scrisoare de invitație. E singura
formă de a garanta controlul medical al tuturor persoanelor
incluse în program. Cu toate acestea, dacă la un moment dat
simțiți ceva anormal, vă rugăm să consultați imediat medicul dv.

În ce constă testul respectiv
Este o analiză care detectează prezența ascunsă a
sângelui în fecale, fiind vorba de o prezență ce nu este
vizibilă cu ochiul liber. Analiza se repetă, în general, din doi
în doi ani.
Odată cu invitația pe care v-o trimitem la domiciliu, veți
primi și materialul necesar, precum și instrucțiunile pentru
prelevarea unei mostre. După ce aveți mostra, va trebui
s-o prezentați cât mai repede la cabinetul medical de
care aparțineți. În câteva zile, veți primi rezultatul.

Puteți consulta calendarul programului pentru următorii
doi ani accesând
www.cancercolon.navarra.es

Ce înseamnă un rezultat pozitiv?
Se estimează că dintr-o 1000 de persoane care își fac acest
test, 50 vor da pozitiv, dar numai la 2 dintre acestea se va
confirma prezența cancerului. Într-o proporție de 1 la 5,
prezența sângelui se datorează existenței unor polipi
benigni, ce trebuie tratați și ei pentru evitarea apariției
ulterioare a unui cancer.
Pentru a putea cunoaște originea sângerării, trebuie să vă
faceți o colonoscopie. Colonoscopia este explorarea
interiorului intestinului, care se realizează cu sedare, pentru
a nu fi dureroasă. Cu ajutorul acesteia se pot vizualiza,
detecta și extirpa leziunile care au produs sângerarea.
Diagnosticul si tratamentul precoce îmbunătățesc
prognosticul si garantează mai multe șanse de vindecare și
controlare a bolii.

