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ی بزرگسرطان رودهغربالگری    
بزرگ یشما در مورد غربالگری سرطان روده هایپرسشاسخ به پ  

.کندسرطان است که از هر شش نفر در بریتیش کلمبیا یک نفر را مبتال می هایگونهترین بزرگ یکی از رایج یسرطان روده  

 

.قرار گیریدبزرگ  یسرطان روده تحت غربالگریطور منظم ، باید بهسال ۷۰تا  ۵۰در سنین   
  

:دهدرا نجات می افراد بزرگ زندگی یغربالگری سرطان روده  

 هایزائدهها پولیپ. بزرگ جلوگیری کند یاز سرطان روده که سرطانی شوندآناز  پیشها تواند با پیدا کردن و برداشتن پولیپغربالگری می 

 کوچکی هستند که 

 . ندارند اینشانهرشد هیچ  یدر مراحل اولیه معمولا و  تشکیل شوند رودهراستیا  ی بزرگرودهتوانند در می

 های تشخیص زودهنگام به معنای گزینه. تشخیص دهد، گسترش در بدن پیدا کندکه فرصتی برای نآاز  پیشرا  تواند سرطانغربالگری می

  .درمانی بیشتر و نتایج بهتر است

  . و کولونوسکوپی( FIT) آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع  -بزرگ وجود دارد  یسرطان رودهدو آزمایش غربالگری برای 

.کدام آزمایش برای شما مناسب است صحبت کنید این باره که بهداشتی خود در مراقبتگربا   

. در شما بروز نکرده باشد یسرطان روده هاینشانهشود که غربالگری تنها در صورتی توصیه می  

این دچار اگر . یا کاهش وزن غیرقابل توجیه باشد ،روده عملکرد معمولشکم، تغییر در ی در ناحیهشامل وجود خون در مدفوع، درد  تواندها مینشانهاین 

.تعیین علت این عالئم صحبت کنید جهتهای تشخیصی آزمایشانجام بهداشتی خود در مورد ارجاع برای  مراقبتگر، با هستیدعالئم   
 

ی بزرگ مرکز سرطان بی سیسرطان رودهغربالگری   

ارجاع شما برای هنگام یا  دهدرا به شما می( FIT) آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع انجامکه فرم درخواست آزمایشگاه برای  هنگامی که تانبهداشتی مراقبتگر

  .کندثبت می سیبی سرطان ی بزرگ در مرکز سرطان رودهغربالگری  برایشما را  نامکولونوسکوپی 

غربالگری شما را  روند کیفیت و ایمنیتضمین و برای  کردهشما را برای شما پست  FITی یجهنت مجریان طرحست که ابه این معن طرحثبت نام در این 

طریق پست به شما یادآور ی بزرگ مرکز سرطان بی سی همچنین، فرارسیدن زمان انجام آزمایش بعدی را از غربالگری سرطان روده. ندنکپیگیری می

شود.می  
 

بزرگ مهم است؟ یچرا غربالگری سرطان روده  
  دهندجان خود را از دست میبزرگ  یسرطان رودهابتال به هر روز سه نفر در بریتیش کلمبیا بر اثر. 
 درصد است ۹۰بیش از  نجات بیمار، شانس ی نخست تشخیص داده شودحلهبزرگ در مر یاگر سرطان روده. 

  شوددر بی سی تشخیص داده میبزرگ  یسرطان روده مورد ۳۰۰۰سالنه. 

 ٪۹۴  سال یا بیشتر سن دارند ۵۰این افراد 
 ٪۵۶ مرد هستندها از آن 

 ٪۴۴ زن هستندها از آن 
 

چیست؟( FIT) آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع  
FIT پولیپ یا سرطان وجود ای از تواند نشانهدهد که میتشخیص می رامدفوع  در این آزمایش وجود خون. توانید در خانه انجام دهیداست که می آزمایشی

:این آزمایش انجامبرای . باشد نخستدر مراحل   
 

فرم سفارش  تانبهداشتی مراقبتگر، باشیداگر واجد شرایط غربالگری . کنید FITانجام  و درخواست کردهبهداشتی خود صحبت  مراقبتگربا . ۱ .1

 در اختیار شما قراررا  FIT کیت رایگان

ی فهرستی از این برای مشاهده. دریافت کنیدخود را  آزمایششده ببرید و کیت  معرفی هایآزمایشگاهیکی از فرم سفارش خود را به .  .2

 www.screeningbc.ca ها به آدرس زیر مراجعه کنید:آزمایشگاه

مصرف غذاهای توانید می. آمادگی خاصی نیست نیاز به. آزمایش را انجام دهیددر خانه ، آزمایشدر کیت  موجودهای لعملدستورا . مطابق .3

 .ادامه دهید را داروهای خود معمول و

 .شود تحویل دادههفت روز از انجام آزمایش به آزمایشگاه مدت باید ظرف  نمونه .تحویل دهیدآزمایشگاه  بهنمونه را .  .4

به آن دسترسی پیدا  www.bc.mycarecompass.lifelabs.comآدرس  در MyCareCompassتوانید از طریق ، میباشداگر نتیجه طبیعی .  .5

ثبت  ایجاد حساباز آزمایشگاه، برای  FITکیت  دریافت زمان روز از  ۳۰مدت توانید ظرف ندارید، می MyCareCompassاگر حساب . کنید

 .بهداشتی خود تماس بگیرید مراقبتگرنتیجه با  آگاهی از توانید برایدر غیر این صورت، می. نام کنید

به  معنای ابتال به سرطان نیست.غیرطبیعی به  ينتیجه. شویدخود معرفی می محل زندگیدر  موضوع برای پیگیری باشد،اگر نتیجه غیرطبیعی .  .6

و  کردهآزمایش با شما صحبت  یشما در مورد نتیجه محل زندگیهای بهداشتی تیم مراقبت. خون در مدفوع شما پیدا شده است این معناست که

 .شودکولونوسکوپی توصیه می FIT غیرطبیعی ینتیجه در پیمعمولا . دندههای بعدی ارائه میآزمایش در موردهایی توصیه
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ولونوسکوپی چیست؟ک  
را بزرگ  یپوشش داخلی روده است پذیر متصلانعطاف یبه یک لولهکوچکی که از دوربین با استفاده لونوسکوپی روشی است که در آن پزشک کو

.خارج کردها را و پولیپ برداریاز بافت نمونهتوان آزمایش، می حین انجام این. کندمی مشاهده  

شما را  تانبهداشتی مراقبتگر، ممکن است ی شما وجود دارددر خانوادهبزرگ  یسرطان روده معنادار ابتال بهی یا سابقه دارید شخصی آدنوم یاگر سابقه

ا برای  در هر دو . برای کولونوسکوپی ارجاع داده شوید FITی غیرطبیعی نتیجههمچنین ممکن است به دنبال . ارجاع دهدکولونوسکوپی انجام مستقیما

.در مورد روند کار با شما گفتگو خواهند کرد محل زندگیتانشتی های بهدا، تیم مراقبتصورت  
 

؟ی بزرگ انجام دهندغربالگری سرطان رودهچه کسانی باید   

خطر بستگی به این دارد که آیا  چگونگی انجام غربالگری. شودسال توصیه می ۷۴تا  ۵۰ هر فردبزرگ برای  یرودهسرطان غربالگری  ،طور کلیبه

:ی بزرگ متوسط یا بالتر از متوسط استسرطان رودهابتالی شما به   
 

(FIT) ایمونوشیمیایی مدفوع آزمایش خطر متوسط  

(افراد بیشتربرای )  FIT با ، غربالگریهر دو سال یکبار  

 
 کولونوسکوپی ریسک بالتر از حد متوسط

 .  شودپنج سال یکبار توصیه می تاکولونوسکوپی هر سه انجام ، دارید شخصی آدنوم یسابقهو  است سال ۷۴کمتر از سن شما  اگر 
پنج سال یکبار  تای هر سه پکولونوسکوی شما وجود دارد، انجام ، شامل موارد زیر، در خانوادهی بزرگی معنادار ابتال به سرطان رودهسابقهاگر 

 : شودتوصیه می
 یا،  ؛سال ۶۰در سنین زیر ( یا فرزند ،، خواهر و برادرادرپدر و م)یکی از بستگان درجه یک ی بزرگ در تشخیص سرطان روده 
 در هر سندو یا چند نفر از بستگان درجه یک در  بزرگ یسرطان روده تشخیص . 

 از سن پیشسال  ۱۰یا  سالگی ۴۰از  توانرا میدارند، غربالگری کولونوسکوپی  ی بزرگسرطان رودهابتال به خانوادگی  یبرای کسانی که سابقه

.آغاز کرد –تر است هر کدام که پایین – ترین فرد مبتال در میان بستگان درجه یکسرطان در جوانتشخیص   

 

یا بیماری کرون داشته باشم چه باید کرد؟  زخمی،بزرگ، کولیت  یسرطان روده ابتال به شخصی یاگر سابقه  
.رویکرد عام نسبت به غربالگری پاسخگوی نیازهای فردی شما نیستشما باید همچنان تحت نظر مراقبتگر بهداشتی خود باشید چرا که   

؟داشته باشمرا باید در نظر  مواردیبزرگ چه  یرودهسرطان ر مورد غربالگری د  
 با این حال، . ی بزرگ اثبات شده استی بزرگ در کاهش احتمال مرگ و میر بر اثر ابتال به سرطان رودهاثرگذاری غربالگری سرطان روده

ی بزرگ از دست ای جان خود را بر اثر ابتال به سرطان رودهحتی با وجود غربالگری، عدهو  ،وجود ندارد نقصیبیآزمایش غربالگری  هیچ

همچنین ممکن است با وجود سرطان یا پولیپ در . غیرطبیعی باشد FITی که هیچ مشکلی وجود ندارد نتیجهممکن است با وجودی. دهندمی

خونریزی ندارند یا ممکن است در زمان انجام آزمایش خونریزی ی عارضهها ها و سرطانبرخی پولیپ. طبیعی باشد FITی ی بزرگ نتیجهروده

 . نداشته باشند

 ه معنای تشخیص سرطان این ب. ی غیرطبیعی باشدههای دیگری برای تشخیص علت نتیجممکن است پس از غربالگری نیاز به انجام آزمایش

 . شوند به سرطان مبتال نیستندهای بیشتر فراخوانده میبیشتر کسانی که برای انجام آزمایش. نیست

 ات نشان با این حال، تحقیق. نداشته باشندبر امید به زندگی یا کیفیت زندگی اثری ایجاد نکنند یا  عالمتیها ممکن است هرگز برخی از سرطان

 .شناسایی و درمان شودهر چه زودتر هستند و سرطان روده باید  رسانآسیب رودههای دهد که بیشتر سرطانمی

  ممکن است خطراتی چون خونریزی، سوراخ شدن روده، و در موارد نادر، مرگ و میر در بر داشته باشدکولونوسکوپی .   

 

 
  تماس با ما

BC Cancer Colon Screening  
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1 

 
:تلفنشماره  1-877-702-6566   

 screening@bccancer.bc.ca :آدرس ایمیل 
www.screeningbc.ca/colon :وبسایت 

 

و از استفاده و افشای  گردآوریقانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی  موارد مرتبط،قانون حفاظت از اطالعات شخصی و در  طبقاطالعات شخصی شما 

در اختیار پزشکان اده خواهد شد و برای مدیریت تضمین کیفیت استف از آن ، وپذیر استتنها تحت این قوانین امکاناین اطالعات استفاده از . شودغیرمجاز محافظت می

 .ی خدمات بهداشتی قرار خواهد گرفت یا با حکم قانون افشا خواهد شددهندهارائه
وست برادوی،  ۶۸۶ - ۸۰۱: آدرس)مطرح کنید ، غربالگری سرطاناجراییمدیر  با یدتوانرا می مرکز سرطان بی سیآوری اطالعات توسط گرد پیرامون پرسشهرگونه 

 ، V5Z 1G1، بی سیونکوور، 

screening@bccancer.bc.caیا آدرس ایمیل  www.screeningbc.caسایت:بو  
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