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Скрин нг населення на
рак товстої кишки
Запрошення
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Що передбачає скрин
За допомогою програми скрин
фекал

ях кров. Кров у кал

вдома робите анал
вас пов

нг населення?

нгу раку кишечника ми досл

може бути пов’язана з пол

з калу, який в

джуємо, чи є у ваших

пами та раком товстої кишки. Ви

дправляєте. Про те, чи необх

домлять протягом десяти робочих дн

дний контрольний огляд,

в. Контрольним оглядом є в

зуальний огляд

кишечника.
Досл

дження має переваги та недол

ки. Ви вир

шуєте, чи хочете ви брати участь.

Ви отримаєте цю брошуру, яка допоможе зробити цей виб

Чому потр

бна програма скрин

Щороку на рак товстої кишки хвор

р.

нгу раку кишечника?

ють близько 14 000 людей. Скрин

призначений для виявлення колоректального раку якомога ран
симптом

Популяц
Ц

пол

в. Це зб

льшує шанси на усп

йний скрин

шне л

кування. Л

нг також дозволяє виявити пол

нг населення

ше, нав

ть до появи

кування також часто менш важке.

пи в товст

пи ще не рак, але вони можуть стати. Видаляючи пол

й кишц

.

пи, можна запоб

гти раку

товстої кишки.
Ми повторюємо скрин
ми виявимо пол

нг населення кожн

пи на ранн

рак товстої кишки. Скрин

й стад

ї,

два роки. Це зб
вк

нцевому п

нг населення зменшує к

льк

льшує ймов

рн

сть того, що

дсумку менше людей захвор
сть людей, як

помирають в

є на
д раку

кишечника.

Якщо у вас є скарги на кишечник, зверн
Завжди є ймов
допомогою анал

рн

на ст

каря .

зу калу. Чи бачите ви кров та/або слиз у кал

протягом тривалого часу страждаєте в
зм

ться до л

сть, що рак кишечника не буде виявлений за
д одн

льця, зниження апетиту до їж

? Або ви

єї з наступних скарг: пост

йна

, ненавмисна втрата ваги, проблеми

з животом (наприклад, б ль, судоми, здуття живота), пост йна втома? Тод
йд ть до свого л каря. Л кар загальної практики може разом з вами
визначити, яке обстеження вам найб

2

льше п

дходить.
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Як розвивається рак товстої кишки?
Рак товстої кишки починається як шишка на внутр
Ми називаємо це пол

пом. Б

льш

сть пол

п

шн

й сторон

в нешк

длив

розвивається рак товстої кишки. Люди зазвичай не пом

чають пол

Пол

Внутр

Товста кишка

товстої кишки.

, але у деяких пол
п

п

пи зазвичай залишаються невеликими

шня частина

З’являється шишка:

товстої кишки

Пол

пи можуть

Інод

продовжувати рости

Пол

п зазвичай залишається

невеликим,

нод

пол

розростаються дал

пи
або додають пол

в

в.

пол

невеликий пол

п

пи перетворюються на рак товстої кишки
Це займе близько 15 рок

Рак товстої кишки може

Рак товстої кишки може
розвиватися у великих пол

в

пах

поширюватися дал

пи
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Для кого?
Програма скрин
Пол

нгу на рак кишечника призначена для людей у в

пи та рак товстої кишки част

Тому брати участь у скрин
Для людей старше 75 рок

ше зустр

цього в

нгу населення можна кожн

бним. Обстеження та л

ку, н

Або

для вас менш сенсу брати участь у скрин
х 5 рок

перебуваєте (або проходили) л

Хочете б

своїм л

або хрон
льше

кування

льш важким тягарем для людей

нгу населення.
зуальний огляд

в, або якщо у вас погане здоров’я. Або якщо ви

кування в

д кишкових скарг.

карем про те, що найкраще для вас. Також роб

льший ризик раку товстої кишки через спадкову схильн

родин

4

ть з

в.

д якого вони

нгу населення може гарантувати, що л
кування також є б

в.

в.

?

кишечника протягом останн

б

два роки з 55 рок

нший чек краще для вас. Наприклад, якщо ви вже проходили в

Поговор

д 55 до 75 рок

ж для молодших людей.

Для кого н
Інод

в

в шанс, що ми виявимо рак товстої кишки, в

помирають, невеликий. Участь у скрин
буде непотр

ц

чаються у людей старше 55 рок

чну кишкову
нформац

нфекц

ї? Тод

ть це, якщо у вас є

сть, рак товстої кишки у ваш

ю.

подив

ться на www.population research bowel raka.nl.

й
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Вам вир
Популяц
к

лькост

недол

йний скрин

нг призводить до меншої к

смертей в

д раку кишечника. Як

ки. Ви вже знаєте, що не хочете в

якщо у вас д
Пот

шувати, чи брати участь
лькост

йний скрин

карем, якщо ви не впевнен

куватися,

нг не дає 100% впевненост

з раком товстої кишки. Тому при появ

Ви можете бути стурбован

, завжди є шанс, що
ж двома тестами ви отримаєте кишков

скарг завжди звертайтеся до л

? Це не обов’язково означає, що у вас рак товстої кишки. Також

причини кров

в кал

, наприклад, геморой або пол

Видаляють також невинн

пол

огляду л

пи, їх зазвичай видаляють негайно. Б

кар виявив пол

скарги,

каря.

Чи є

потреба в подальшому огляд
нш

нгу населення. Ви також можете

.

рак кишечника не буде виявлено. Також можливо, що м

можуть бути

нг населення також має

зуального огляду кишечника? Або що ви не хочете л

м уважно подумайте, чи хочете ви брати участь у скрин

пов’язан

в раку кишечника та меншої

агностовано рак?

проконсультуватися з л

Популяц

випадк

будь-який медичний огляд, скрин

ц

лком можливо, що видален

П

д час контрольного огляду

пи.Якщо п

пол

пи.

д час контрольного

пи, як

льш

сть пол

п

в нешк

длив

. Тому

б вас не турбували.

снує ризик ускладнень, кожен контрольний огляд

проводиться дуже ретельно. Однак можуть виникнути ускладнення з дуже малим шансом летального
результату. Додаткову
розд

л

нформац

ю про це можна знайти на сайт

«Бажаєте ви брати участь чи н

Ви не хочете брати участь у скрин
Ви можете скасувати п

дписку, ув

нгу населення?
йшовши в My Population Survey з

також можете зателефонувати або над

Для отримання додаткової
дв

своїм DigiD (див. стор

слати електронний лист до орган

Номер телефону та адресу електронної пошти можна знайти у верхн

населення в

www.Population Researchdarmkanker.nl у

?»

нформац

ї про переваги та недол

зац

й частин

ки скрин

ї перев

нку 9). Ви

рки у вашому рег

листа з ц

он

єю папкою.

нгу

дайте веб-сайт www. Population Researchdarm Cancer
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Досл
в
Пол

дження:

2 Досл дження в лаборатор ї
Кров у кал часто не видно на око. Саме тому кал
досл джують в лаборатор ї.

д тесту до результату
пи та рак товстої кишки можуть викликати незначну кровотечу. Ми використовуємо тест,

щоб визначити, чи є кров у вашому кал

.

¹ Тест калу Спочатку
прочитайте

нструкц

ю

з застосування, а пот

м скористайтеся тестом на кал.

Хочете побачити, як використовувати тест?

Перегляньте в

сайт

део тесту на

www.volksonderzoekdarmkanker.nl

3 Результат Ви
отримаєте лист з результатом протягом десяти робочих
дн

в. У цьому лист

чи потр

з результатами ви можете прочитати,

бне повторне обстеження.

Ви скористалися тестом?
Пот

м ви в

конверт

6

дправляєте анал

в лаборатор

з калу в с

рому

ю.
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Яким може бути результат?
Ви можете отримати один

з наступних двох результат

1 Подальшого досл

дження не потр

в:

бно

Ви отримаєте ще одне запрошення через два роки, якщо ви не старше 75 рок

96

в.

з 100 учасник

в

не мати
необх

2 Потр

бн

подальш

досл

дн

подальш

досл

дження

дження

Ви отримаєте направлення на контрольне обстеження. Контрольний огляд складається з
бес ди та в
кишки.

зуального огляду. В

зуальний огляд досл

4

джує внутр

з 100 учасник
мати

необх

Б

льше

сайт
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нформац

ї про опитування можна знайти на

www.volksonderzoekdarmkanker.nl.

шню частину товстої

дн

подальш

досл

в

дження
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Ваш
Конф

денц

йн

дан

сть

Щоб провести скрин

нг населення, ми повинн

Ми дотримуємося законодавства про конф
народження в

д мун

ципал

Ми також обробляємо ваш

Результати вс

в

х учасник

йн

дан

.

сть. Ми отримали ваше

м’я, адресу та дату

тету, щоб запросити вас.

дан

для обстеження та результат

можуть допомогти покращити скрин

науково-досл

обробити ваш

денц

в. Результати вашого досл

дження

нг населення.

в разом дають багато

нформац

дними та медичними установами. У пол

тиц

ї. Тому ми також обм
конф

денц

нюємося даними з

йност

зазначено, що

дбувається з вашими даними.

Обм

н даними з вашим л

Ваш л
потр

карем загальної практики

кар не отримає результат автоматично. Хочете, щоб ми пов
бне подальше обстеження? Тод

важливо, щоб ви надали

практики до Population Screening Netherlands. Зроб
зателефонувати та над
знайти у верхн

ть це перед в

домили вашого л

м’я та адресу свого л

каря, якщо
каря загальної

дправкою тесту. Ви можете

слати електронний лист. Номер телефону та адресу електронної пошти можна

й частин

листа з ц

єю папкою. Ви також можете передати дан

свого л

каря загальної

практики за допомогою My Population Survey.

Що в
П

дбувається з

ншим матер

алом т

сля тестування залишився матер

для мон

ал т

торингу та покращення якост

для наукових досл
походять дан

ла?
ла. Ми збер

скрин

джень раку. У наукових досл

чи матер

ал т

гаємо його к

нгу населення. Пот

лька м
м матер

сяц

в

використовуємо

ал знищують або кодують

дженнях ми гарантуємо, що досл

дник не знає, в

д кого

ла.

Заперечення

Ви не хочете, щоб ваш
або наукових досл
через Популяц
скрин

йний скрин

дв

та/або матер

ал т

ла використовувалися для як

сля проведення скрин
нг Н

нгу населення. Контактн

Для отримання додаткової
в

дан

джень п

дерланд
дан

нформац

нгу населення? Пот

сних досл

м зроб

джень

ть заперечення

в. Важливо зробити це перед тим, як брати участь у

можна знайти в лист

, що додається до ц

ї про положення та заперечення щодо конф

денц

єї брошури.

йност

дайте веб-сайт www. Population Research Nederland.nl/privacy.
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Моє опитування населення
Ви можете переглядати та зм

Перейд

нювати свою особисту

www.volksonderzoeknederland.nl

Б

льше

Б

льше

на сайт
Б

нформац

ю в Інтернет

.

ть до My Population Survey на

нформац
нформац

ув

йд

ть за допомогою свого DigiD.

ї

ї про скрин

нг населення можна знайти

www.volksonderzoekdarmkanker.nl.

льше

нформац

ї про рак

кишечника : www.kwf.nl/darmkanker
www.kanker.nl/darmkanker
www.mlds.nl/darmkanker
www.thuisarts.nl/darmkanker
У вас є запитання, порада, скарга чи компл
кишечника?
Скрин

нг населення Н

дерланди проводить скрин

У вас є запитання, порада, скарга чи компл
Будь ласка, зв’яж
Контактн
лист
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дан

мент щодо програми скрин

ться з Обстеженням населення Н
можна знайти на сайт

-запрошенн

. Скрин

нг населення в

мент щодо досл
дерланд

д

нгу раку
мен

уряду.

дження?
в.

www.Population Research Nederland.nl та в

нг населення У Н

дерландах є процедура подання скарг.
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Скрин

нг населення – це безкоштовний медичний огляд для раннього виявлення

захворювання. Уряд пропонує три обстеження населення на рак.
Це популяц
кишки. Ц

йн

скрин

нги на рак шийки матки, рак молочної залози та рак товстої

захворювання можна виявити рано, ще до появи скарг.

Вм сту ц єї папки прид
жодних прав.

лено велику увагу. Ви не можете отримати в

д цього
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Інформац

Ця

нформац

я

ншими мовами

я доступна голландською мовою за адресою:

Bu bilgiyi Türkçe olarak şu

нтернет-сайти в okuyabilirsiniz:

www.population researchdarmkanker.nl/vertalingen

Ця брошура була створена у сп

Це публ

кац

впрац

з:

я:

Нац ональний нститут громадського
здоров'я та навколишнього середовища PO
Box 1 | 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl
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Турбота про завтра починається сьогодн

