
1. ODLOŽTE SI TEST NA TOALETE

4. TEST ODNESTE SVOJMU LEKÁROVI

Ak vzniknú pochybnosti o výsledku, lekár vás
pošle na odborné vyšetrenie – skríningovú
kolonoskopiu. Tá určí, či je všetko v poriadku.

ČO TREBA VEDIEŤ?
ZHUBNÉ NÁDORY SÚ 2. NAJČASTEJŠOU PRÍČINOU ÚMRTÍ.

CIEĽOM SKRÍNINGU JE SKORÉ ODHALENIE RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA
V ŠTÁDIU, KEDY JE EŠTE DOBRE LIEČITEĽNÁ.

Rakovina hrubého čreva môže
vzniknúť rastom polypu. Ak sa polyp
včas odstráni, rakovina nevznikne.

Polypy hrubého čreva sú výčnelky
sliznice, ktoré môžu mať nádorový
aj nenádorový charakter.

Rakovina hrubého čreva
je 3. najčastejší zhubný
nádor u žien.

Rakovina hrubého čreva
je 2. najčastejší zhubný
nádor u mužov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

SKRÍNING RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA A KONEČNÍKA
OCHRANA PRED RAKOVINOU HRUBÉHO ČREVA PRE ĽUDÍ OD 50 DO 75 ROKOV

AKO POSTUPOVAŤ?

VÝSLEDKY
TESTU

4 JEDNODUCHÉ KROKY

Test na okultné (skryté) krvácanie do stolice
(TOK)– jednoduchý test zo stolice, ktorý môže
odhaliť skoré štádia rakoviny hrubého čreva.

Kolonoskopia– vyšetrenie vnútornej steny
hrubého čreva špecialistom, väčšinou gastro-
enterológom.

Ak bol váš test na okultné krvácanie do sto-
lice v poriadku (bol negatívny), zdravotná
poisťovňa vám ďalší test pošle až o 2 roky.

1. Ak ste mali v rodine rakovinu hrubého čreva a konečníka nečakajte na test od poisťovne. Informujte o tejto
situácii svojho lekára a spýtajte sa na účinnú ochranu pred rakovinou hrubého čreva už pred 50. rokom života.
2. Ak ste našli stopy krvi na toaletnom papieri, test si nerobte. Navštívte svojho obvodného lekára
a povedzte mu o tom. On rozhodne, ako máte postupovať a kedy máte test použiť.

2. HOTOVÝ TEST VLOŽTE DO TAŠKY

3. VYTVORTE SI PRIPOMIENKU

WC TEST

Keď si dokončíte test
vložte si ho do tašky.
Pripomenie vám, že ho
máte odniesť lekárovi.

Dostali ste do rúk test na okultné (skryté) krvácanie. Ak budete presne
postupovať podľa návodu, urobíte si priložený test a do 3 dní ho odovzdáte
svojmu lekárovi, zvýšite si ochranu pred rakovinou hrubého čreva.

Test odložený na toalete
funguje ako dobrá
pripomienka. Pozorne si
prečítajte návod a test
starostlivo vykonajte.

Nezabudnite si do svojho
kalendára zapísať
termín prinesenia testu
lekárovi. Musíte to však
stihnúť do 3 DNÍ.

Naplánujte si cestu
k svojmu lekárovi.
Po odovzdaní testu sa
s ním dohodnite ako vám
oznámi výsledok testu.


