Ракът на дебелото черво е един от найразпространените тумори в Наварра
Ако се открие навреме, може да се
излекува в над 90% от случаите
Програмата за Ранно Откриване на
Рака на Дебелото Черво дава
възможност чрез лесноизпълним тест
да се диагностицира тумора навреме
ако има такъв
Когато програмата дойде във вашата
зона по местоживеене и ако сте на
възраст между 50 и 69 години, ще
получите лично писмо-покана
Отзовете се на поканата
Един елементарен тест може да
спаси живота ви
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(ул. Франсиско Бергамин 2 bis 31003 Памплона)
Tfno 848 42 34 98
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www.cancercolon.navarra.es

РАК НА ДЕБЕЛОТО
ЧЕРВОРАК

ПРОГРАМА ЗА РАННОТО ОТКРИВАНЕ НА
РАКА НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

¿Какво е това?
Това е злокачествен тумор който се появява в дебелото
черво или ануса след като сте имали образувания
наречени полипи.

¿За кого е предназначена?
Програмата е предназначена за вички мъже и жени без
симптоми, на възраст между 50 и 69 години, живеещи в
Наварра.

¿Колко често се среща?
В Наварра, това е един от най-често срещаните тумори.
Намира се на второ място при жените след рака на
гърдата и на трето място при мъжете след рака на
простатата.Той е причина за най-много смътрни случаи
при жените.

¿Трябва ли да се насрочи среща?
Не. Когато програмата дойде във вашата зона по
местоживеене или в Здравния Ви център, ще получите на
адреса Ви лична покана.

Среща се по често при хора с фамилна обремененост от
рак на дебелото черво или ануса, или при хора с
хронични възпалителни заболявания на червата или
полипи.
Независимо от всичко това рискът от това заболяване се
увеличава след навършване на 50 години.
¿Какви са симптомите?
Ракът на дебелото черво не показва никакви симптоми в
своят начален стадий, но наличието на кръв в
изпражненията, промяната във функцията на червата и
безпричинната загуба на тегло трябва да се считат като
алармиращи фактори.
¿Можем ли да се предпазим?
Въможността да се заболее намалява ако се консумират
повече плодове и зеленчуци, по малко животински
мазнини и се правят физически упражнения. Също е
добре да се внимава с наднорменото тегло, да се пазим
от затлъстяване и да не се консумират цигари и алкохол.
¿Може ли да се лекува?
Ако заболяването се открие на време, е по вероятно при
лечението да има пълно излекуване. Когато диагнозата
се постави на ранен етап в повече от 90% от случаите
лечението е успешно. И обратно, ако диагнозата се
постави в напреднала фаза, възможността за оцеляване
пада на 50%.
Поради тази причина, Отдел Здравеопазване към
Правителството на Наварра, задвижи Програмата за
Ранно Откриване на Рака на Дебелото Черво, която
дава възможността напълно безплатно да се направи
изследване за преждевременното откриване на тази
болест.

Изчакайте да получите поканата. Това е единствения
начин да се гарантира изследването на всички хора
включени в програмата. Ако обаче, в някой момент
откриете някаква аномалия, веднага се консултирайте с
личния Ви лекар, по възможност най-бързо.

¿В какво се състои теста?
Това е тест чрез който се открива наличието на скрита
кръв в изпражненията, това е нещо, което не се вижда на
пръв поглед. Като общо правило ще се повтаря
периодично, на две години.
С поканата, която ще изпратим на вашия адрес, ще
получите нужните материали, заедно с инсрукциите как
се взема мостра. Когато ги изпълните, възможно найбързо трябва да предадете мострата в Здравния
център. След няколко дни ще получите резултатите.

Можете да видите графика за следващите две години на
адрес:
www.cancercolon.navarra.es

¿Какво означава ако теста е позитивен?
Предполага се че на всеки 1000 изследвани
приблизително 50 ще имат позитивен тест, но на само 2
от тях ще се постави диагноза рак. При 1 на всеки 5
позитивни, наличието на кръв се дължи на
доброкачествени полипи, които също ще бъдат лекувани
за да не се стигне до рак в по късен етап.
За да се разбере причината за кървенето е необходимо
да се направи colonoscopia (колоноскопия).
Колоноскопията е вътрешно изследване на дебелото
черво, което се извършва с упойка, за да не боли. Чрез
това изследване могат да се видят, открият и премахнат
раничките, които причиняват кървене.
Ранната диагноза и лечение подобряват шансовете в
прогнозите и гарантират по-голяма възможност за
излекуване и контрол на болестта.

