
Lithuanian translation of: 
Bowel cancer screening: the next step. 

 
Žarnyno vėžio profilaktinis tikrinimas: 
kitas žingsnis 
 
Jūsų tyrimo rezultatų paaiškinimas 
Jūsų tyrimo rezultatai parodo, kokius papildomus tyrimus būtina atlikti. Tai 
nereiškia, kad jūs sergate vėžiu; tai tereiškia, kad jūsų išmatose rasta kraujo 
pėdsakų.  
 
• Maždaug 10 iš 500 patikrintų žmonių išmatose bus kraujo, ir jie bus pakviesti 
apsilankyti pas tyrimų specialistą [angl. specialist screening practitioner – (SSP)]. 
Net ir tuomet 9 iš 10 žmonių, kurių išmatose rasta kraujo, nesirgs vėžiu. 
 
• Išmatose kraujo gali atsirasti dėl mažų auglių, vadinamų polipais, arba kitų ligų, 
pavyzdžiui, hemorojaus.  
 
Kas atsitinka toliau? 
• Jums bus pasiūlyta apsilankyti (žr. pridėtą laišką) pas SSP dėl įvertinimo. 
 
• Šis įvertinimas skirtas įsitikinti, ar esate pakankamai geros sveikatos, kad jums 
būtų atlikta kolonoskopija (žr. toliau).  
 
• Įvertinimas turėtų užtrukti ne ilgiau nei 45 minutes. 
 
• Prieš įvertinimą jums nereikia keisti savo mitybos įpročių arba atsisakyti vaistų, 
bet ateinant įvertinimui reikia atsinešti bet kokius vartojamus vaistus. 
 
• SSP aptars su jumis jūsų tyrimo rezultatus ir paaiškins, kokius papildomus 
tyrimus galima atlikti. Turėsite galimybę užduoti turimus klausimus arba išsakyti 
bet kokius susirūpinimus. 
 
• Gali būti pamatuotas jūsų kraujo spaudimas. 
 
• Po įvertinimo būsite pakviesti sugrįžti papildomiems tyrimams, dažniausiai 
kolonoskopijai. Bus susitarta dėl jums patogios datos ir laiko. 
 
• SSP paaiškins jums apie kolonoskopijos procedūrą ir pateiks informacinės 
medžiagos, kurią galėsite pasiimti su savimi. 
 



• Jeigu negalite atvykti į šį susitikimą dėl įvertinimo, svarbu, kad kaip įmanoma 
greičiau paskambintumėte nemokamu pagalbos linijos telefonu 0800 015 2514 ir 
susitartumėte dėl jums patogesnės datos ir laiko.  
 
Kas yra kolonoskopija? 
• Kolonoskopijos tyrimui naudojama labai maža vaizdo kamera, pritvirtinta ant 
plono vamzdelio galo, kuri leidžia gydytojui arba medicinos seseriai patikrinti, ar 
jūsų žarnyne nėra polipų arba vėžio požymių. 
 
• Kartais paimamas mažas žarnyno mėginys, kuris ištiriamas po mikroskopu, ar 
nėra vėžinių ląstelių. 
 
• Kaip ir daugelio medicininių procedūrų atveju, išlieka komplikacijų galimybė. 
Maždaug 1 iš 150 atvejų gali prasidėti kraujavimas, o 1 iš 1 000 atvejų 
procedūros metu gali būti pradurtas žarnynas. Jeigu taip atsitiktų, žaizdai užsiūti 
beveik visuomet prireikia operacijos. Itin retais atvejais (1 iš 10 000 atvejų), 
kolonoskopijos tyrimas gali baigtis mirtimi. Privalumus ir rizikos veiksnius jums 
papasakos tyrimų specialistas/medicinos sesuo, kai ateisite į susitikimą dėl 
įvertinimo.  
 
O kas bus, jeigu kolonoskopijos tyrimas parodys, kad man reikia 
papildomo gydymo? 
• Jeigu jums reikės papildomo gydymo, būsite nusiųsti pas bet kurį jums tinkamą 
specialistą. Pavyzdžiui, jeigu kolonoskopijos tyrimo metu jums pašalinami polipai, 
po vienų ar trijų metai galite būti vėl iškviesti pakartotinai atlikti kolonoskopija.  
 
• Tyrimų specialistas/medicinos sesuo galės atsakyti į bet kokius kilusius 
klausimus arba aptarti bet kokius turimus susirūpinimus, kai atvyksite į susitikimą 
dėl įvertinimo.  
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