
Честота и разпространение на 
заболяването

От колоректален карцином /КРК-рак на 
дебелото черво и ректума/ всяка година се 
разболяват над 1 000 000  души в света.  

Ракът на дебелото черво е 3-я по честота 
карцином в света 

Колоректалният карцином представлява 2-и 
по честота карцином при мъжа (след 
белодробния и преди стомашния) и 3 при 
жената (след карцинома на млечната жлеза и 
матката) в света

90% от болните с рак на дебелото черво са 
над 50 години 

Честотата му непрекъснато нараства и се 
среща все по-често и в по-млада възраст. За 
периода 2001-2004г. в България заболяването 
е на първо място от всички регистрирани 
онкологични заболявания.

Колоректалният карцином засяга еднакво и 
двата пола. 

Доказано е, че 60% от смъртните случай при 
рак на дебелото черво могат да бъдат 
предотвратени при ранна диагностика на 
заболяването. 

Какво представлява КРК?

В повечето случаи заболяването не се 
развива “де ново”, а на базата на  полип/и/ и 
има достатъчно дълъг времеви  интервал.

Най-често срещани 
оплаквания (симптоми) на КРК

Хората с полипи или КРК имат много рядко 
някакви симптоми в ранните стадии на 
заболяването.

Чест симптом е наличието на кръв в 
изпражненията (окултни кръвоизливи).

Един от начините за откриването на тези 
заболявания в начален стадий е активното им 
търсене чрез скринингови тестове за окултни 
кръвоизливи, поне веднъж годипно.

Какво представлява скрининга 
на колоректалния карцином? 

Скринингът е специфична медицинска
дейност, чрез която с помощта на тестове 

Полип или рак на 
дебелото черво

асимптоматични индивиди се разпределят в 2 
групи – лица с положителен тест и висока 
вероятност за наличие на заболяване и лица с 
отрицателен тест и с ниска вероятност за 
наличие на заболяване. Скринингът може да 
бъде проведен на база цялото население или да 
бъде фокусиран върху отделни групи със 
специфичен риск.

Скрининговите тестове откриват полипите на 
дебелото черво или колоректалния карцином  в 
ранен стадий. 

Скрининговите тестове  значително намаляват 
смъртността от това заболяване.

Кой подлежи на теста?

Мъже и жени на възраст над 45- годишна 
възраст 

Всички независимо от възрастта с фамилна 
обремененост (роднини с КРК или аденоми ) 
или наличие на други рискови фактори

Кой има висок риск за развитие 
на КРК?

С фамилна обремененост (роднини с КРК или 
полипи на дебелото черво)

С хронични възпалителни чревни заболявания 
и др.



Скрининговият тест  за 
окултни кръвоизливи при  
колоректален карцином 

спасява живот
ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ №06/2011

„Пациент-центриран подход за повишаване на 
активността в промоционната и скринингова 
дейност при колоректален карцином в общата 

медицинска пракатика”

Медицински университет – Пловдив

Факултет по Обществено здраве

„Проф. д-р Т. Захариев”

Отчитане на резултатите 
 
а.  отрицателен резултат – една червена черта в 
областта С 
• повторете теста след 6 месеца или 1 година

б.  положителен резултат – две червени черти в 
област С и Т
• незабавно потърсете консултация с лекар за 
уточняване на диагноза

в.  невалиден  – нито една червена черта
• повторете отново теста като използвате нова 
опаковка

За повече информация:

тел.: 032/602 039 (д-р Р. Димова, дм)
тел.: 032/602 020 (д-р Б. Левтерова)

email: mu2011dimov@gmail.com

Какво представлява теста за 
откриване на кръв в 

изпражненията?
 
Това е съвременен, безопасен и безболезнен 
метод, който идентифицира един от 
симптомите за полипи или  КРК - кървене. 
Тестът  не изисква спазването на специална  
диета и се изпълнява лесно от всеки в 
домашни условия - почти като уринен  тест за 
бременност.

Как се извършва теста в домашни условия?

Инструкции за употреба

1.Извадете теста от предпазното фолио и го 
поставете върху равна повърхност
2.Отворете тубичката с течност чрез въртеливи 
движения на капачката
3.Извадете от тубичката капачката с 
прилежащия стик и я потопете в 
изпражненията на 3 различни места, чрез 
завъртане 
4.Поставете обратно капачката с прилежащия 
стик в тубичката с течност и я затворете 
плътно. Разклатете добре за 2 мин.
5.Издърпайте прозрачното капаче на тубичката 
и счупете горната част на капачката
6. Накапете 3 к-ки от течността в прозорчето на 
теста. Изчакайте 5 мин. и отчетете резултата.


