Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Program profilaktyki raka jelita grubego trwa –
zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań!
Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu.
Badania realizowane są w ramach projektu pn. „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób
aktywnych zawodowo na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego i nowotarskiego”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości osób aktywnych zawodowo zamieszkujących, pracujących lub uczących
się na obszarze ww. powiatów w zakresie profilaktyki nowotworów jelita grubego, a tym samym zwiększenie ilości
zgłoszeń na badania kolonoskopowe, które pozwalają na wykrycie choroby nowotworowej we wczesnym stadium.
W ramach projektu do końca 2018 roku zostanie przebadanych około 1 000 pacjentów.Program realizowany jest
dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Rak jelita grubego to nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy lub odbytnicy.
Jest przyczyną 655 000 zgonów w ciągu roku na świecie. W Polsce jest drugim najczęstszym nowotworem
złośliwym. Każdego roku rozpoznaje się ponad 14 000 nowych przypadków. Rozwija się ze zmian łagodnych, tak
zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego też, poddając się badaniu odpowiednio
wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często
wyleczalny.

Czynniki ryzyka wystąpienia raka jelita grubego:
●
●
●
●
●
●

wiek – ryzyko zachorowania na nowotwór rośnie po 50. roku życia
przebyte choroby zapalne jelit, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego-Crohna
nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, hipertriglicerydemia, niski HDL
tryb życia – niska aktywność fizyczna, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu
dodatni wywiad w kierunku występowania polipów gruczolakowych lub raka jelita grubego
uwarunkowanie genetyczne

Objawy nowotworów jelita grubego są uzależnione od stopnia zaawansowania choroby i umiejscowienia choroby
w obrębie jelita. Do najbardziej typowych, wczesnych objawów należą:
●

●
●

obecność krwi w/na stolcu i objawy związanej z tym niedokrwistości z niedoboru żelaza (łatwe męczenie się,
osłabienie). Szacuje się, iż u ponad 70% chorych krwawienie ma charakter utajony, co sprawia, że niezwykle
użyteczne są badania krwi utajonej w kale, wykorzystywane jako test przesiewowy
zmiany rytmu wypróżnień w ciągu ostatnich kilku miesięcy,
utrata wagi.

Badanie kolonoskopowe – jak przebiega?
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Badanie polega na wprowadzeniu do jelita grubego światłowodu, za pomocą którego można obejrzeć jelito. Istotą
profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie bezobjawowychzmian (polipów) i o ile to możliwe, ich
usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet
o 60-90%.Podczas kolonoskopii można również wykonać niektóre zabiegi m.in. usunięcie polipów,
tamowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, poszerzanie zwężeń, a w przypadku
niedrożności usuwanie jej przyczyn.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku:
●

●

●
●

50-65 lat - częstość występowania polipów i ryzyko ich zezłośliwienia wzrasta z wiekiem. Badania kobiet i mężczyzn
między 50 a 65 rokiem życia mają na celu wykrycie zmian potencjalnie wyleczalnych. W tym wieku 25 % osób
ma polipy, a 5 % jest zagrożonych rozwojem raka.
40-49 lat mające krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita
grubego,
25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC)
aktywne zawodowo - mieszkujące, pracujące lub uczące się na obszarze powiatu bocheńskiego, brzeskiego,
limanowskiego i nowotarskiego.

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą zgłaszać się na badanie samodzielnie lub na podstawie
skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty medycyny pracy. O zakwalifikowaniu na
badania kolonoskopowe decyduje kolejność zgłoszeń. Osobom zgłaszającym się na badanie Szpital zapewnia
bezpłatny środek przygotowujący jelita do badania.
Szczegółowe informacje oraz zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu 18/ 33-01-750.
Wypełnione ankiety można przesłać na maila: kolonoskopia@szpitallimanowa.pl lub faksem: 18/ 33-72-778.
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