Dışkı analiz testi dışkıda çıplak gözle görülmeyen kan
olup olmadığını tespit eder.
Kan bulunması kalın bağırsakta, kalın bağırsak
kanseri ya da polip olduğuna işaret edebilir. Bu
son durumda zamanında tespit ve tedaviyle kalın
bağırsak kanseri oluşumu önlenebilir.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ TARAMASI
NEDİR?
Kalın Bağırsak Kanseri Taraması, 50-74 yaşları
arasında bulunan bay ve bayanlara iki yılda bir dışkı
analiz testi yaptırma olanağı tanıyan bir programdır.
Test yaptırmak isteyenlere örnek alım setiyle birlikte
bir davetiye gönderilir. Bu örnek çok titiz kurallara
bağlı bir laboratuvarda incelenir. Bu araştırma
ücretsizdir.
Bu tarama kalın bağırsak kanserinin önlenmesini
veya erken evrede teşhis edilmesini mümkün kılar.
Bu sayede bu kanserden ölen insanların sayısı azalır.
Bu tarama, araştırmanın kalitesini ve tüm sonuçların
titizlikle takip edilmesini garanti eder.

BAŞKA SORULARINIZ MI VAR?
ÖNCE
HEKİMİNİZ
DANIŞIN:
• Şu ve benzeri şikâyetleriniz olduğunda:
- dışkıda kan veya sümüksü sıvı olması;
- normal dışkılama düzeninde değişiklik;
- Sıkça görülen karın ağrısı veya krampları;
- gerçekte ihtiyaç olmadığı halde tuvalete
çıkma hissi oluşması;
- sebepsiz kilo kaybı;

Daha geniş bilgi için başvurabileceğiniz kişi ve
kurumlar:
• Aile hekiminiz;
• www.bevolkingsonderzoek.be adlı site;
• 0800 60 160 nolu ücretsiz telefon hattı.
Katılıp katılmayacağınıza kendiniz karar verirsiniz.
İyice bilgilendiğinizden emin olun. www.
bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker adli
siteyi ziyaret edin.

ONU BIZ YAPIYORUZ.
SIZ NE
YAPMALISINIZ?
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ERKEN
TESHIS
ÖNEMLIDIR

50-74 yaş arasında bay ve bayanlar için
Kalın Bağırsak Kanseri Taramasına Dair
Bilgilendirme Broşürü.

• eğer kalın bağırsak kanserine yakalanma
riski çok yüksek grupta bulunuyorsanız;
• yakın akrabalarınızda birden çok kişinin
(anne-baba, kardeşler veya çocuklarınız)
kalın bağırsak kanserine yakalanmış
olması.

www.bevolkingsonderzoek.be

DIŞKI ANALİZ TESTİ

Bu sizi huzursuz edebilir, ancak bu, kesin kalın
bağırsak kanseri olduğunuz anlamına gelmez.

Testi evde kendin yapabilirsin
Size davetiyeyle birlikte bir örnek alım seti gönderilir.
Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Aşağıdaki
linke tıklayarak testin yapılışını izleyebilirsiniz:
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/
onderzoek.

Bozukluğun nedeninin anlaşılması için kalın
bağırsağa koloskopi adı verilen, bir inceleme
muayenesi yapılması gerekir. Ek araştırmanın,
riskleri ve masraflarını görüşmek için hekiminizden
bir randevu alın.

Bazı insanlar dışkıdan örnek almayı can sıkıcı
bulabilirler. Bu işlem örnek alım setiyle bu çok kolay
ve sorunsuz yapılır.
Ücretsiz
Dışkı analiz testi ve laboratuvarda yaptırılan
araştırması ücretsizdir.
Sonuçları beklemek
Örneği laboratuvara göndermenizden yaklaşık iki
hafta sonra araştırma sonuçları size ve hekiminize
gönderilir. Çoğunlukla herhangi bozukluk tespit
edilmez ve ek bir araştırmaya gerek duyulmaz. İki
yıl sonra size bir örnek alım setiyle birlikte yeni bir
davet mektubu gönderilir. Bu sürede şikâyetlerinizin
ortaya çıkması durumunda hekiminize danışın.
Ek araştırma
Eğer sonuçlarda dışkıda çok kan bulunduğu
belirtilmişse, bu durumda ek bir araştırma yapılması
tavsiye edilir.

Sonuç
Hiçbir araştırma yüzde yüz güvenli bir sonuç vermez.
Hiçbir sorun olmadığı halde kalın bağırsakta kan
tespit edilmiş de olabilir. Ancak araştırmada
kan tespit edilmediği halde daha sonra
polip ya da kalın bağırsak kanseri
tespit edilmesi de mümkündür.
İlk durumda yersiz endişe etmiş
olursunuz. İkincisinde ise
yanlış yere endişe duymamış
olabilirsiniz. Maalesef bu
önceden tespit edilemez.

Aşağıdaki durumlarda sağlık taramasına
katılmanız tavsiye edilmez:
• kalın bağırsak kanserine yakalanmışsanız
(teşhis konulduktan sonra on yıla kadar);
• son iki yıl içinde dışkı analiz testi
yaptırmışsanız;
• eğer son on yıl içinde kalın bağırsağınıza
koloskopi ya da inceleme muayenesi
yaptırmışsanız.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ NEDİR?
Kalın bağırsak kanseri kötü huylu bir
tümörün kalın bağırsakta bulunmasıdır. Bu, bay
ve bayanlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür.
Kalın bağırsak kanseri çok yavaş oluşur ve çoğunlukla
poliplerle başlar. Şikâyete sebep olmazlar, ancak hiç
fark edilmeden kalın bağırsak kanserine dönüşürler.
Poliplerin neden oluştuğu ve niçin bazen kalın bağırsak
kanserinin ortaya çıktığı, her zaman belli değildir.
Polipleri aldırabilirsiniz. Kalın bağırsak kanserine
yakalanan insanların çoğu, bu hastalığı yener.
Kalın bağırsak kanseri ne kadar erken teşhis ve tedavi
edilirse, tedavi edilme olasılığı da o kadar yüksek olur.
Tam da bundan dolayı bu sağlık taraması hastalığı
teşhis etmek için iyi bir yoldur.

