3 soļi līdz sirds mieram

vai agrīna un pilnībā izārstējamaa vēža vai pirmsvēžža
tiem cilvēēkiem, kam
stāvokļu ssavlaicīga meklēšana
m
m šī slimība vēl nerad a nekāduss simptomu
us
Kāpēc ir jāsper 3 soļi:
spēja note
eikt pirms
svēža stā
āvokļus un
n nepieļau
ut vēža atttīstīšano
os
• ies
•

atk
klājot vēz
zi agrīnā stadijā,
s
bieži iespē
ējams to pilnībā
p
lik
kvidēt

1. SOLLIS
Passkatieties sa
avā pasē – vai
v Jums ir vismaz 50 gadi?
g
Vai Jūsu vecākkiem ir vism
maz 50 gadi??

2. SOLLIS
Ja JJums ir vism
maz 50 gadi - vaicājiet savam ģim
menes ārstam
m par iespēj
ēju noteikt neredzamu,
n
nelielu asins piejaukumu izkārnījumo
os (tests slē
ēpta asins piejaukuma nnoteikšanai fēcēs) pat
tad, ja Jums nav nekādu sūdzību. To
o apmaksā valsts.
v
3. SOLLIS
Ja JJums ir pozzitīvs slēpta asins piejau
ukuma testss izkārnījum
mos, tas nennozīmē, ka Jums
J
notteikti ir zarn
nu vēzis. Pozzitīvam testta rezultātam
m var būt arī
a citi iemessli, taču šo iemeslu
nosskaidrošana
ai papildus irr nepieciešaams veikt za
arnu izmeklēšanu – kollonoskopiju:

-

a
ģim
menes ārstaa nosūtījum
mu kolonoskopijas (skrīnninga kolon
noskopija)
ar pareizi aizpildītu
veikšana irr iespējama ārpus rindaas, un to ap
pmaksā valssts;
kolonoskop
pijas laikā ārsts
ā
ar specciālu instrum
mentu apskatīs zarnu „„no iekšpuse
es” un
noskaidross asins pieja
aukuma iem
meslu, kas ļa
auj savlaicīg
gi noteikt sli mību un ārstēšanu;
kolonoskop
piju Jums ve
eiks ar anesstēziju/med
dikāciju, tāpēc izmeklēj
ējums būs kv
valitatīvs un
n
pilnībā nessāpīgs.
Uzmanību! Ja Jūs esat vecāks par 400 gadiem un kolonoskopijaa līdz šim Jum
ms nav veikta,, bet kādam no
n
Jūsu pirmās pakāpes radiniekiem (vecāākiem, brālim, māsai, bērnam) bijis resnnās vai taisnā
ās zarnas vēzis,
ama gastroen
nterologa kon
nsultācija. Iesspējams, Jums būs nepiecciešams veiktt kolonoskopiiju
Jums ieteica
neatkarīgi no
o slēpta asins piejaukuma
p
teesta rezultāta.
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