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Preventívne vyšetrenie rakoviny hrubého čreva

Informácie v iných jazykoch a formátoch

Ďalší krok

Pre ďalšie informácie alebo inojazyčnú verziu alebo
formát letáka navštívte stránku:

www.nidirect.gov.uk/articles/
bowel-cancer-screening
Pre sluchovo alebo rečovo postihnutých
je k dispozíciii Relay UK.
Zavolajte na linku pomoci na číslo

18001 0800 015 2514
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Vysvetlenie výsledkov testu

•

Špecialista Vám vysvetlí ako prebieha kolonoskopia a informácie
o jej postupe Vám dá aj písomne.

Výsledky Vášho testu ukazujú, že je potrebná ďalšia kontrola.
Toneznamená, že máte rakovinu. Znamená to len to, že vo Vašej
stolici boli zistené známky krvi.

•

Ak sa nemôžete dostaviť na kontrolu, zavolajte na bezplatnú
linku pomoci na číslo 0800 015 2514 čo najskôr a dohodnite si
deň a čas, ktorý Vám lepšie vyhovuje.

•

•

Približne u 3 zo 100 testovaných sa zistí krv v stolici, ktorí
budú potom predvolaní na vyšetrenie k špecialistovi (SSP). Ale
aj v tom prípade u 9 z 10 ľudí, u ktorých sa zistí krv v stolici,
nepôjde o rakovinu
Prítomnosť krvi v stolici môže byť spôsobená malými
výrastkami, takzvanými polypmy alebo inými okolnosťami ako
sú napríklad hemoroidy.

Čo je kolonoskopia?
•

Kolonoskopia používa malinkú kameru, ktorá sa nachádza na
konci tenkej hadice, pomocou ktorej môže lekár alebo sestrička
prezrieť vaše hrubé črevo a zisitiť, či sa v ňom nenachádzajú
polypy alebo príznaky rakoviny.

•

Niekedy sa odoberie z čreva malá vzorka, ktorá sa bližšie vyšetrí
pod mikroskopom, aby sa zistilo, či sa tam nenachádzajú
rakovinové bunky.

•

Ako to býva pri každom lekárskom zákroku, môžu sa vyskytnúť
aj komplikácie. Pri 10,000 vykonaných kolonoskopiách sa
môže stať, že v 67 prípadoch dôjde ku krvácaniu, a u menej
ako 10 prípadoch môže dôjsť k perforácii čreva. Ak dôjde k
perforácii, operačný zákrok je skoro vždy nevyhnutný na to, aby
sa natrhnutá stena čreva 1] ošetrila. V extrémnych prípadoch
(podľa údajov menej ako 1 prípad z 10,000), kolonoskopia môže
spôsobiť smrť. Špecialista Vám počas prehliadky vysvetlí jej
výhody a riziká.

Čo bude ďalej?
•

Budete predvolaný na (viď sprievodný dopis) prehliadku
k špecialistovi. Môže ísť o telefonickú prehliadku.

•

Cieľom tejto prehliadky je zistiť, či ste dostatočne fyzicky zdatný
podstúpiť kolonoskopiu (viď dole).

•

Prehliadka by nemala trvať dlhšie ako 45 minút.

•

Pred predhliadkou si nebudete musieť zmeniť diétu alebo
spôsob užívania liekov, ale mali by ste so sebou priniesť lieky,
ktoré užívate.

•

Špecialista si prezrie výsledky a vysvetlí Vám ďalší postup a testy,
ktoré sa môžu spraviť. Budete môcť klásť otázky alebo vyjadriť
svoje obavy.

•

Možno Vám budú merať krvný tlak a robiť krvný obraz.

•

Po prehliadke Vás pozvú na ďalšie vyšetrenie, zvyčajne
kolonoskopiu. Dohodnete si deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať.

Čo robiť ak kolonoskopia ukáže, že potrebujem ďalšie vyšetrenie?
•

Ak budete potrebovať ďalšie vyšetrenie pošlú Vás za špecialistom,
ktorý je vhodný pre Vás. Napríklad, ak Vám boli odstránené
polypy počas kolonoskopie, je dosť možné, že Vás pozvú na
zopakovanie kolonoskopie v priebehu nasledujúcich troch rokov.

•

Špecialista Vám počas prehliadky odpovie na otázky alebo
s Vami prediskutuje akékoľvek obavy, ktoré máte.

