
Kas yra žarnyno vėžio patikra?
NHS žarnyno vėžio patikros tikslas –  
užkirsti kelią vėžio atsiradimui arba vėžį 
diagnozuoti ankstyvojoje stadijoje, kai jį  
galima lengviau įveikti.

NHS siunčia nemokamą išmatų imunocheminį  
testą (IIT), kuris leidžia paimti nedidelį išmatų  
mėginį. Laboratorijoje tikrinama, ar jose nėra mažo 
kraujo kiekio.

Kraujas gali būti polipų ar žarnyno vėžio požymis. 
Polipai - nedidelės išaugos, esančios ant storosios 
žarnos, kurios laikui bėgant gali virsti vėžiu. Jei 
atlikus testą randama kas nors neįprasta, gali 
prireikti papildomų tyrimų.

Visada kreipkitės į šeimos gydytoją, jei jaučiate 
žarnyno vėžio simptomus bet kuriame amžiuje, net 
jei neseniai atlikote patikros testą.

Kodėl siūloma žarnyno vėžio patikra?
Žarnyno vėžys - viena iš labiausiai paplitusių vėžio 
formų, todėl reguliarus profilaktinis patikrinimas 
gali padėti jo išvengti arba diagnozuoti ankstyvoje 
stadijoje, kai ligą lengviau gydyti.

Kam skirta žarnyno vėžio patikra?
Patikra skirta visiems 56–74 metų amžiaus 
žmonėms. Kai ateis jūsų eilė, kas 2 metus jums 
bus atsiųstas patikros testo rinkinys. Turėtumėte 
pasinaudoti rinkiniu kiekvieną kartą jį gavus.

Kaip atlikti patikros testą namuose?
Visiems Anglijoje reikalavimus atitinkantiems 
asmenims, užsiregistravusiems pas šeimos gydytoją, 
testo rinkinys automatiškai išsiunčiamas namų adresu.

Kada gausiu patikros rezultatą?
Rezultatas jums bus išsiųstas paštu, per 2 savaites. 
Būsite informuoti, ar reikės atlikti papildomus 
tyrimus. Papildomi tyrimai nebūtinai reiškia, kad 
sergate žarnyno vėžiu.



 

Nevenkite atlikti  
žarnyno vėžio  
patikros testą.

Nemokama pagalbos linija:  
0800 707 6060

Žarnyno vėžio patikros rinkinio naudojimas
1. Ant mėginio buteliuko užrašykite datą
2.  Norėdami paimti išmatas, naudokite tualetinį 

popierių ar spec. indelį
3. Neleiskite išmatoms liesti tualeto vandens.
4.  Pasukite dangtelį, kad atidarytumėte mėginio 

buteliuką
5.  Paimkite mėginį braukdami  

pagaliuką išilgai išmatų,  
kol pasidengs visi grioveliai

6.   Mums reikia tik šiek tiek  
išmatų testui. Nepridėkite  
papildomai

✓

✗

 7. �Įdėkite lazdelę atgal į buteliuką ir  
spustelėkite dangtelį, kad jį uždarytumėte

 8. �Neatidarykite buteliuko po naudojimo
 9. Po naudojimo nusiplaukite rankas
10. �Įdėkite mėginio buteliuką į gautą nemokamo 

grąžinimo voką
11. �Nuplėškite juostelę,  

užklijuokite voką  
ir išsiųskite

12. �Tyrimo rezultatus  
galite gauti per  
dvi savaites

Nevenkite atlikti žarnyno 
vėžio patikros testo
Jei gavote testą,  
atlikite jį ir  
grąžinkite kaip  
galima greičiau.


