
Czym są badania w kierunku raka jelita?
Celem programu badań przesiewowych w kierunku 
raka jelita jest zapobieganie rozwinięciu się raka lub 
uchwycenie go we wczesnym stadium, łatwiejszym 
do leczenia. 
 
NHS wysyła bezpłatny test immunochemiczny 
do badania kału (FIT), umożliwiający pobranie 
małej próbki stolca. W laboratorium jest ona 
sprawdzana pod kątem śladów krwi.

Krew może świadczyć o polipach lub raku jelita. 
Polipy to małe narośla w jelicie, które z czasem 
mogą przeistoczyć się w nowotwór. Jeśli test 
potwierdzi jakieś nietypowe zmiany, mogą być 
potrzebne dalsze badania.  
 
Zawsze konsultuj się z lekarzem w przypadku 
objawów raka jelita, niezależnie od wieku, nawet jeśli 
badanie przesiewowe było wykonywane niedawno.

Dlaczego oferowane są badania na raka jelita?
Rak jelita jest jednym z najczęstszych nowotworów, 
a regularne badania przesiewowe mogą pomóc mu 
zapobiegać lub uchwycić we wczesnym stadium, 
kiedy będzie łatwiejszy do leczenia. 
 
Kogo dotyczą badania na raka jelita?  
Są przeznaczone dla wszystkich w wieku 56–74 lata. 
Kiedy przyjdzie Twoja kolej, otrzymasz swój zestaw, 
do wykonania co dwa lata. Test należy wykonać za 
każdym razem, kiedy go dostaniesz.

Jak otrzymam domowy zestaw do badań?  
Wszystkie osoby w Anglii kwalifikujące się do badania, 
zarejestrowane u lekarza rodzinnego, automatycznie 
otrzymają zestaw pocztą na adres domowy.  

Kiedy otrzymam wynik? 
Wynik zostanie przesłany w ciągu 2 tygodni. 
Otrzymasz informację, czy konieczne są dalsze 
badania. Zaproszenie na dodatkowe badania nie 
musi jednak oznaczać, że masz raka jelita. 



 

Nie ignoruj zestawu  
do badań przesiewowych 
w kierunku raka jelita
Bezpłatna infolinia:  
0800 707 6060 

Sposób użycia zestawu do badań na raka jelita :
1.  Napisz datę na probówce
2.  Użyj pojemnika lub papieru toaletowego do 

pobrania stolca
3.  Stolec nie może się zetknąć z wodą z toalety
4.  Odkręć korek, aby otworzyć probówkę
5.  Zbierz próbkę, zgarniając stolec  

patyczkiem, dopóki  
wszystkie rowki nie  
zostaną pokryte

6.  Do badań potrzebna jest tylko  
niewielka ilość stolca 
Nie dodawaj więcej niż potrzeba
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 7. �Włóż patyczek z powrotem do próbówki  
i zakręć korek, aby ją zamknąć

 8. �Nie otwieraj probówki po użyciu
 9. �Umyj ręce po użyciu
10. �Włóż probówkę do dostarczonej  

opłaconej koperty zwrotnej
11. �Zdejmij taśmę, zaklej  

kopertę i odeślij
12. �Wyników możesz się  

spodziewać w ciągu  
dwóch tygodni

Nie ignoruj zestawu do 
badań przesiewowych w 
kierunku raka jelita
Po otrzymaniu testu,  
wykonaj go j i odeślij  
jak najszybciej.


