
Скринінг населення 
на рак товстої кишки
Подальше обстеження
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Для чого ця папка?

Ви брали участь у скринінгу населення на рак кишечника.

У вашому калі знайдена кров.
Кров у калі може бути викликана кількома причинами. Це може бути 
пов’язано з поліпами або раком товстої кишки. Але можуть бути також й 
інші причини.

Необхідно пройти додаткове обстеження в умовах лікарні
Подальше обстеження складається з двох етапів. Спочатку ви проведете 
співбесіду в лікарні з лікарем або медсестрою. Запис на цю співбесіду є у 
вашому листі про результати, який ви отримали разом із цією папкою.
Другий крок – візуальний огляд. Вашу товсту кишку оглянуть зсередини. 
Дослідження кишечника називається колоноскопією. Візуальний огляд 
встановлює причину крові в калі. Якщо візуальний огляд можливо у вашому 
випадку, після співбесіди ви отримаєте окремий запис до лікарні. У цій 
брошурі ви можете прочитати більше про подальше дослідження.

Якщо після прочитання цієї брошури у вас залишилися запитання,
зверніться до свого сімейного лікаря або відвідайте сайт   
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. 
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Дослідження в 5 кроків

1  Лист з результатом тесту із 
записом до лікарні

Разом з цією папкою ви отримали лист із 
результатами скринінгу.

  Цей лист містить запис на співбесіду в 
лікарні. Ви можете вибрати іншу дату або 
іншу лікарню.

2 Контакт з сімейним лікарем
Лікарні потрібна ваша медична інформація, 
але вона не отримує її автоматично. Тому 
зверніться до свого сімейного лікаря, щоб 
отримати медичну інформацію. Цю інформа-
цію ви візьмете з собою в лікарню.

3 Розмова в лікарні
У лікарні вас чекає зустріч з лікарем або медсестрою. Ви разом 
обговорите:
• ваше здоров’я
• чи приймаєте ви якісь ліки
• чи є в сімейному анамнезі є рак товстої кишки
• як проходить візуальний огляд
• чи візуальний огляд у вашому випадку можливий
• чи буде вам призначено візуальний огляд і коли. 
Про ці моменти можна подумати вже вдома.

  У листі, який супроводжує цю брошуру, 
ви можете прочитати, що вам потрібно 
взяти з собою в лікарню.

 Спілкування триває близько півгодини.
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4 Приготування вдома
Під час візуального огляду важливо, щоб ваш 
кишечник був чистим і порожнім. Таким 
чином лікар може ретельно оглянути вашу 
товсту кишку. Тому попередньо вдома 
випийте проносне. Вам доведеться часто 
ходити в туалет і можуть виникнути 
кишкові спазми.

Під час співбесіди ви отримаєте 
більше інформації про підготовку 
вдома. Ви також отримаєте рецепт, 
за яким зможете отримати пронос-
не в аптеці.

5 Візуальний огляд в лікарні - колоноскопія
Колоноскопія призначена для оцінки стану внутрішньої поверхні товстої кишки. 
Для цього лікар використовує спеціальний зонд - ендоскоп. Це гнучкий шланг 
товщиною приблизно з палець. Лікар обережно вводить ендоскоп через задній 
прохід у кишечник. На кінці ендоскопа знаходиться невелика камера з підсвічу-
ванням. Це дозволяє лікарю побачити, чи є поліпи у вашому кишечнику.

Колоноскопія займає приблизно від 30 до 45 хвилин.

Ви отримаєте седативні медикаменти
Багато людей вважають введення ендоскопа неприємним. 
Переміщення ендоскопа по товстій кишці також іноді може завдати 
шкоди, особливо на вигинах кишечника. Тому вам можуть дати легкe 
снодійне (седацію) та/або знеболюючий засіб. Роз’яснення з цього 
приводу ви отримаєте під час розмови.
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Після колоноскопії 
Після колоноскопії ви можете деякий час відпочити від огляду та можливої 
седації. Коли вже все буде добре, і ви знову повністю прокинетеся, вам 
розкажуть про те що побачили. Потім можна щось з’їсти і піти додому. Після 
обстеження в принципі можна їсти і пити що завгодно.

Якщо лікар побачив поліп?
Якщо лікар бачить поліп під час обстеження, лікар зазвичай видаляє поліп 
відразу. Лікар також може взяти дуже маленький шматочок з внутрішньої 
частини товстої кишки для подальшого дослідження в лабораторії, зробити 
біопсію. Ви отримаєте результати приблизно через тиждень.

Кошти колоноскопії
Бесіда та колоноскопія не є частиною скринінгу населення. 
Витрати на це покриває ваша медична страховка. Можливо, 
вам доведеться повністю або частково сплатити вартість 
самостійно. Це залежить від того, наскільки висока ваша франшиза та яку 
частину ви використали. 

Можливо, запис на подальше обстеження було зроблено в лікарні, 
з якою ваша страхова компанія не має договору. Ви можете запитати 
свою медичну страхову компанію, з якими лікарнями вони мають 
договір. Ви можете самостійно змінити запис на прийом до лікарні, 
з якою ваша страхова компанія уклала договір. Будь ласка, зверніться 
для цього до служби Bevolkingsonderzoek Nederland. Ви знайдете 
контактну інформацію в листі з результатами та на сайті 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. 

Якщо у вас є питання щодо відшкодування витрат, зв’яжіться зі своєю 
медичною страховою компанією, перш ніж піти на прийом.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
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Ускладнення під час колоноскопії

Кожний сеанс колоноскопії проводиться дуже ретельно. Однак іноді можуть 
виникнути проблеми:
• Коли поліп видаляють, він може кровоточити. Якщо під час колоноскопії 

починає кровоточити, лікар часто може відразу зупинити кровотечу.
• Існує дуже мала ймовірність того, що в товстому кишечнику з’явиться 

отвір або порепина. Такого майже ніколи не буває.
• Фекалії можуть потрапити в черевну порожнину через отвір або порепину 

товстої кишки. Це може викликати перитоніт.

Серед 10 000 сеансів колоноскопії в середньому виникають 3 серйозні 
проблеми. Існує дуже мала ймовірність смерті в результаті огляду. 
на сайті www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl у розділі «Результат».

Скарги після колоноскопії

Після колоноскопії цього дня у вас можуть з’явитися такі скарги, як біль у 
животі, кишкові спазми, здуття або метеоризм. З ануса може виділятися 
слиз або рідина. Якщо лікар видалив поліп або шматочок кишкової 
тканини, ви також можете втратити невелику кількість крові. Це все ще 
може статися протягом двох тижнів після колоноскопії. Зазвичай через 
кілька днів кровотеча припиняється.

Коли звертатися до лікарні?
Ви втрачаєте багато крові або кровотеча триває довше, ніж кілька днів?
У вас лихоманка? Або скарги на живіт посилюються? Зателефонуйте в 
лікарню, де проходили колоноскопію. Зверніться до відділення 
невідкладної допомоги, якщо ці скарги з’явилися у вас в неробочий час.

http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl
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Якими можуть бути результати 
колоноскопії?
Відразу після колоноскопії ви почуєте те, що побачив лікар. Лікар видалив поліпи 
або шматочок кишкової стінки для лабораторного дослідження? Ви отримаєте 
результати приблизно через тиждень. Можливі чотири різні результати:

1 Поліпів лікар не виявив
Вам не потрібно брати участь у скринінгу протягом 
наступних десяти років після колоноскопії, тому, що рак 
товстої кишки розвивається дуже повільно. Через десять 
років ви автоматично отримаєте запрошення взяти участь, 
якщо вам не виповнилося 75 років.

2  Лікар виявляє один або кілька 
невеликих поліпів

Лікар видаляє поліп(и).
Лікар обговорить з вами подальше спостереження.

3  Лікар виявляє один або кілька великих 
поліпів

Лікар видаляє поліп(и). Важливо перевірити, чи не 
відновляться поліпи в товстій кишці. Лікар обговорить 
з вами подальше спостереження.

4 Лікар виявив рак товстої кишки
Лікар обговорить з вами, яке лікування найкраще для вас.
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Яка ймовірність отримання цих 
результатів після колоноскопії?

100 
 осіб

проходять 
додаткове 

обстеження

28 із 100 людей 
не мають поліпів

40 зі 100 людей мають один 
або кілька невеликих поліпів

27 із 100 людей мають один 
або кілька великих поліпів

5 із 100 людей 
мають рак товстої кишки
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Звертайтеся до сімейного лікаря зі скаргами на 
кишечник

Існує дуже мала ймовірність того, що у вас дійсно є поліпи або рак товстої 
кишки, але це не буде виявлено під час колоноскопії. Нічого не виявлено, 
але ви відчуваєте симптоми, які можуть бути пов’язані з раком товстої 
кишки? 
• Наприклад, чи бачите ви кров і/або слиз у своєму калі?
•  Або ви страждаєте від однієї з цих скарг протягом тривалого часу: 

постійна зміна структури калу, зниження апетиту до їжі, втрата ваги, 
проблеми з животом (наприклад, біль, судоми, здуття живота), постійна 
втома?

Тоді запишіться на прийом до сімейного лікаря. 

10
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Додаткова інформація

Для отримання додаткової інформації про скринінг відвідайте сайт 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.

що у вас є будь-які запитання, поради чи скарги щодо скринінгу населення, 
будь ласка, зв’яжіться зі службою Bevolkingsonderzoek Nederland. Номер 
телефону можна знайти в листі, що супроводжує цю папку, або на сайті  
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.
Служба Bevolkingsonderzoek Nederland проводять скринінг населення від 
імені уряду.

Якщо у вас є будь-які запитання щодо вашого здоров’я, будь ласка, 
зверніться до сімейного лікаря або запитайте у медсестри чи лікаря в 
лікарні.

Для отримання додаткової інформації про рак товстої кишки відвідайте 
наступні сайти: 
www.kwf.nl/darmkanker
www.kanker.nl/darmkanker  
www.mlds.nl/darmkanker  
www.thuisarts.nl/darmkanker

Велика увага приділена вмісту цієї папки. Ви не можете отримати жодних 
прав з цього.

http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl
http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
http://www.kwf.nl/darmkanker
http://www.kanker.nl/darmkanker
http://www.mlds.nl/darmkanker
http://www.thuisarts.nl/darmkanker


Інформація іншими мовами

Ви можете прочитати цю інформацію англійською/турецькою/арабською/
українською/російською мовами за адресою
This information is available in English at:
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

Ви можете прочитати цю інформацію українською на веб-сайті:
Вы можете прочитать эту информацию на русском языке на веб-сайте:

www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/vertalingen

Ця брошура створена у співпраці з: 

Published by:

National Institute for Public Health
and the Environment, RIVM
P.O.Box 1 | 3720 BA Bilthoven
The Netherlands
www.rivm.nl/en

January 2023

Committed to health and sustainability

01
43

82

http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/vertalingen
http://www.rivm.nl/en

	Скринінг населення на рак товстої кишки
	Для чого ця папка?
	Дослідження в 5 кроків
	1  Лист з результатом тесту із записом до лікарні
	2 Контакт з сімейним лікарем
	3 Розмова в лікарні
	4 Приготування вдома
	Ускладнення під час колоноскопії
	Скарги після колоноскопії

	Якими можуть бути результати колоноскопії?
	1 Поліпів лікар не виявив
	2  Лікар виявляє один або кілька невеликих поліпів
	3  Лікар виявляє один або кілька великих поліпів
	4 Лікар виявив рак товстої кишки

	Яка ймовірність отримання цих результатів після колоноскопії?
	Звертайтеся до сімейного лікаря зі скаргами на кишечник

	Додаткова інформація
	Інформація іншими мовами




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		75045_014382 RIVM_A5_BR_DK_Uitslag_dec_2022_22408102_OEK_V2_TG.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		M.Y. Slob

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 30

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


