בני  50פלוס?

לבדיקה החדשנית הזו כדאי לכם להתפנות

תנו לעצמכם להיות רגועים
בדיקת דם סמוי בצואה עשויה להציל את חייכם
אתם דואגים לילדים ,להורים ,לעבודה .הגיע הזמן לעשות
משהו קטן גם בשביל עצמכם :בדיקת דם סמוי בצואה.
בדיקת דם סמוי בצואה היא בדיקה פשוטה ,המתבצעת בבית ,אינה
כרוכה בשום הליך רפואי ,אינה מסוכנת ואינה עולה כסף.
לאחרונה ,כללית מציעה דרך חדשנית לערוך את הבדיקה ,בעזרת
ערכה בה מבחנה מיוחדת לשימושכם.
עשרות אלפי אנשים ביצעו כבר בדיקה זו.
הבדיקה מאפשרת גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.
גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס מעלה מאוד את סיכויי הריפוי!
סרטן המעי הגס הוא אחד מסוגי הסרטן השכיחים ביותר בישראל.
זהו סרטן העלול להתפתח מבלי שמרגישים כאב או תופעות אחרות.
חשוב לדעת ,שניתן לשפר מאוד את סיכויי ההחלמה ממנו  -אם
מגלים אותו בשלב מוקדם ומטפלים בו.
הבדיקה מאפשרת לגלות אותו אפילו לפני התפתחות המחלה.

מה הבדיקה מגלה?
הבדיקה מאפשרת גילוי מוקדם של גידולים ,טרם הפיכתם
לסרטניים .היא מגלה גם גידולים סרטניים בשלבים ראשוניים,
שעלולים להתפתח במעיים מבלי שמרגישים בהם ולפני שמופיעות
תופעות כלשהן.
למי הבדיקה מיועדת?
הבדיקה מומלצת לנשים ולגברים מגיל  .74 - 50כדי להגביר את
יעילות הבדיקה ההמלצה היא לבצע אותה מדי שנה.
מה משמעותן של תוצאות הבדיקה?
יכולות להיות סיבות שונות לגילוי דם סמוי בצואה .במקרה כזה ,יש
צורך לבצע ברורים נוספים כדי למצוא את הגורם ולטפל בהתאם.
מה צריך לעשות?
לביצוע הבדיקה ,כל שעליכם לעשות ,הוא לפנות לצוות במרפאה
כדי לקבל הסבר כיצד מבצעים את הבדיקה ,וכן לקבל את ערכת
הבדיקה במקום ,לשימוש בבית.
תוצאות הבדיקה יישלחו לרופא המטפל שלכם תוך שבועיים.
למה לשים לב במיוחד בביצוע הבדיקה?
חשוב מאוד :דגימת הצואה חייבת להיות קטנה מאוד .אין צורך
לכמות שמעבר למה שנדבק על קצה המקלון שבערכה .דגימה
גדולה מדי פוסלת את הבדיקה ויהיה צורך לבצע בדיקה נוספת.
לקבלת הערכה החדשה ובכל שאלה בנושא,
פנו לצוות הרפואי במרפאה.
בברכת בריאות טובה,
צוות המרפאה
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