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ПОЗИТИВЕН РЕЗУЛТАТ

РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО:

ПРЕВЕНЦИЯТА НА РАКА НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО в цифри от
АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Можеш да го предотвратиш

3-ти
1 oт 23 

ГОДИНИ45 до 75

ВЪЗРАСТ 75+

10 към 1

ПОЛИПИ

1 oт 25
мъже имат доживотен

риск от развитие
на рак на дебелото черво

Изчислено е, че хората, родени около 1990 г., имат два пъти по-висок риск от
развитие на рак на дебелото черво и четири пъти по-висок риск от рак
на ректума от тези, родени около 1950 г.

Възрастните хора със среден риск
от развитие на рак на дебелото

черво трябва да бъдат подложени
на скрининг.

В общия случай, 
колоноскопията на всеки 10 
години е препоръчителна 

като метод за 
диагностика при пациенти 

над 45 години, със среден 
риск, в сравнение с 

алтернативния FIT тест 
на изпражненията, който 
от своя страна се прилага 

всяка година. 

Вашият лекар може да види и 
премахне предракови 

заболявания, наречени полипи, 
и превантивно да открие или 

потвърди  рак на дебелото 
черво. ВСИЧКО В 1 СТЪПКА.

Тест на базата на 
изпражнения

Гъвкава сигмоидоскопия

Тест за изображения 

Колоноскопия

FIT тест
(фекален имунохимичен тест)

Многоцелева ДНК
на изпражненията

CT колонография Капсула
на дебелото черво

Колоноскопията е 
едноетапен тест, който 
търси израстъци, наречени 
полипи в цялото дебело черво 
и ректума с помощта на 
колоноскоп. Вашият лекар 
може да премахне полипите 
по време на колоноскопия и да 
предотврати рак на 
дебелото черво.

Ако тестове като фекални 
имунохимични тестове (FIT) 
или мултицелева ДНК на 
изпражненията са 
положителни, ще се наложи 
последваща колоноскопия 
като втори тест.

При възрастни лица над 75 години 
решението за продължаване на 

скрининга трябва да бъде персона-
лизирано, спрямо здравословното 

състояние на всеки човек.

Отстраняването на полипи намалява риска от 
рак на дебелото черво и спасява животи. 

Силата на превенцията!

Кампанията „Не отлагай! Времето е от значение!“ се реализира
с финансовата подкрепа на „Мерк България“ ЕАД“.

Въпреки че причините за тези тенденции са комплексни, експертите предполагат, че нездравословното хранене и заседналият
начин на живот могат да допринесат за развитието на тези видове рак.

жени имат доживотен
риск от развитие

на рак на дебелото черво

е приблизителният брой
на нови случаи на рак на
дебелото черво през 2021 г.

души тази година ще
загубят своя живот
вследствие на рак
на дебелото черво

150,000+

1990
50,000+

ЕДНОСТЕПЕНЕН ТЕСТ

ДВУСТЕПЕНЕН ТЕСТ 

Настоящият материал е адаптиран на български език от д-р Любов Симеонова, 
онколог към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, по оригинал на American College of Gastroenterology.

В Съединените щати ракът на дебелото черво е 
третият най-често срещан рак при мъжете и жените, 
но е и един от най-предотвратимите видове рак.

СКРИНИНГЪТ спасява животи

Наонана

National Patients’ Organisation

аенса
ораная ВРЕМЕТО Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ!

Не отлагай!


