Cancerul de colon este una dintre
tumorile cele mai des întâlnite in
Navarra.
Daca se detectează la timp, se
poate trata in mai bine de 90% de
cazuri.
Progaramul de Detectare Precoce a
Cancerului de Colon oferă
posibilitatea realizării unei probe
simple pentru a diagnostica
tumoarea la timp.
Cand programul va ajunge in zona
d-voastra de reședința, daca aveti
intre 50 si 69 de ani, veti primi o
scrisoare personalizata.

Mai multa informație in
Institutul Sănătatii Populației si Muncii din Navarra.
Programul de Detectare Precoce a Cancerului de
Colon.
Francisco Bergamin 2 bis. 31003 Pamplona.
Tlfno 848 42 34 98.
precolon@navarra.es
www.cancercolon.navarra.es
Traducere orientativa in baza textului original al Institutului
Sanatatii Populatiei si Munciidin Navarra
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Răspundeti la invitației noastră.
Un simplu test va poate
salva viața.

CANCERUL
DE COLON

PROGRAMUL DE DETECTARE
PRECOCE A CANCERULUI DE COLON

Ce este?
Este o tumoare maligna care apare in intestinul gros
ori rectal ca urmare a unei leziuni numita polip.

Pentru cine este prevăzut?
Programul este prevăzut pentru toți, barbati si femei
fara sintome, intre 50 si 69 de ani, cu reședința in
Navarra.

Cum se face proba?
Este o proba care detecta prezenta sângelui ascuns
in defecări, nu este vizibil cu ochiul liber. In general
proba se va repeta la fiecare 2 ani.

Programul se va extinde treptat pe întreg teritoriul
de Navarra. Se poate consulta calendarul pentru
următorii 2 ani in www.cancercolon.navarra.es

Daca după primirea invitației confirmați ca doriți sa
participați, va vom trimite acasă un test, împreuna cu
indicațiile de a face proba. Dupa completare trebuie
s-o aduceți la centru medical. Rezultatul va veni in
câteva zile.

Cu ce frecventa apare?
In Navarra este una dintre tumorile cele mai
frecvente, situata pe locul doi intre femei, după
cancerul de sân si pe locul trei intre barbati, după
cancerul de prostata si plaman.
Se întâlneste mai des intre persoanele cu
antecedente familiare de cancer de colon, rectal, cu
boli inflamatorii intestinale cronice ori polipi.
Dar independent de aceste situații, riscul de a suferi
aceasta boala este mai mare după 50 de ani.
Ce simptome prezinta?
Cancerul de colon, de obicei, nu prezinta simptome
in faza inițiala, deși prezenta sângelui in defecări,
schimbări in procesele intestinale obisnuite, pierderea
greutății fara un motiv cunoscut, se pot considera
drept simptome care ne dau de bănuit.
Se poate preveni?
Riscul de a suferi aceasta boala este mai mic daca se
consuma multe fructe si legume, mai putina grăsime
de origine animala si facand exerciții fizice regulat. De
asemenea se recomanda sa evitati kilogramele in
plus, obezitatea, tutunul si alcoolul.
Se poate vindeca?
Detectarea timpurie facilitează tratamentul si
vindecarea. Un diagnostic precoce poate trata boala
in mai bine de 90 % de cazuri. Si dimpotriva, daca
s-a descoperit in faza avansata, posibilitatea de
supraviețuire se reduce la mai puțin de 50%.
Din aceste motive Departamentul Sanatatii
Guvernului de Navarra a creat Programul de
Detectare Precoce a Cancerului de Colon, care
oferă posibilitatea realizarii gratuite a unei probe
pentru detectarea timpurie.

E nevoie de programare?
Nu. Când programul va ajunge in zona d-voastra de
reședința, ori la centru medical, veti primi acasă o
invitație personala, împreuna cu un card, cu care
puteți confirma ca doriti sa faceti proba.
Așteaptati sa primiti invitația. E singura forma de a
garanta explorația tuturor persoanelor incluse in
program. Cu toate acestea, daca la un moment dat
simțiți ceva anormal, consultați medicul d-voastră si,
va rugam, cat mai curând posibil.

Ce înseamnă o proba pozitiva?
Se estimează ca aproximativ 70 dintre fiecare 1000
de persoane, care vor realiza proba, vor da pozitiv,
dar numai 3 vor confirma prezenta cancerului. La
unul dintre 3 cazuri, prezenta sângelui se datorează
existentei polipilor benigni, care de asemenea
trebuiesc tratați, pentru evitarea apariției posterioare
a unui cancer.
Pentru a putea cunoaște originea sângerării, va fi
necesara realizarea unei colonoscopii. Colonoscopia
este explorarea interioara a intestinului, se va realiza
prin anestezie pentru evitarea durerii. Cu aceasta
proba se poate vizualiza, detecta si extirpa leziunile
care au produs sângerarea.
Diagnosticul si tratamentul precoce imbunatatesc
prognosticul si garanteaza posibilitatea vindecării si
controlării bolii.

