Burmistrz Szczytnej zaprasza Mieszkańców do wzięcia udziału
w PROGRAMIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
W Polsce każdego roku diagnozuje się około 18 tys. zachorowań na raka jelita, który jest trzecim
co do częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn i drugim u kobiet. Większość
z diagnoz dotyczy choroby w zaawansowanym stadium.
Program profilaktyki raka jelita grubego, to projekt realizowany przez Dolnośląskie Centrum
Onkologii, Gminę Szczytna i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem
projektu jest wykrywanie zmian w obrębie jelita grubego we wczesnym stadium. Program
profilaktyki ma na celu przyspieszyć moment wizyty u lekarza, co pozwoli na diagnostykę
wcześniejszych stadium zaawansowania choroby. Program profilaktyki raka jelita grube oparty
jest na szybkich testach, dzięki którym możliwe jest oznaczenie krwi utajonej w kale, czyli
niewidocznej gołym okiem. Testy te są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego i
uzupełniają w tym zakresie badania przesiewowe – kolonoskopię. Pacjent w przypadku
pozytywnego wyniku testu otrzyma informację gdzie w najbliższej okolicy może wykonać
badanie kolonoskopowe. W ten sposób, jeśli wykryte zostaną zmiany nowotworowe, pacjent
trafia na ścieżkę kompleksowej opieki onkologicznej.
Program skierowany jest do:
• osób w wieku 50-65 lat – niezależnie od wywiadu rodzinnego
• osób w wieku 40-49 lat – które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego
rozpoznano raka jelita grubego
• osób w wieku 25-49 lat – ze stwierdzoną mutacją genetyczną
Osoby należące do jednej z powyższych grup chcące wziąć udział w akcji, po wypełnieniu
Ankiety Uczestnictwa, będą mogły pobrać bezpłatny zestaw testowy do samodzielnego
wykonania w domu. Wykonany test należy następnie złożyć w punkcie, w którym został
wydany. Po dwóch tygodniach będzie można odebrać wynik testu - o czym poinformujemy
telefonicznie.

Testy wydawane będą w dniach:
9 lipca i 23 lipca 2021 oraz 6 sierpnia i 20 sierpnia 2021
przy ul. Kościelnej 6 - siedziba Dziennego Domu Senior+ w Szczytnej w godz. 10:00 – 12:00
Więcej informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej pod numerem tel. 74/ 8683-378 lub
797-950-389 w godzinach od 7.30-15.30.

Czytaj więcej...

