Ομάδες υψηλού
κινδύνου
Άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού
κινδύνου πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικά
χρονικά διαστήματα σε κολονοσκόπηση,
ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
◊ Άτομα με ατομικό ή οικογενειακό
ιστορικό πολυπόδων ή καρκίνου του παχέος 		
εντέρου
◊ Ασθενείς με μακροχρόνια
εκτεταμένη ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του
Crohn
◊ Άτομα τα οποία ανήκουν σε οικογένειες με
κληρονομική προδιάθεση για καρκίνο του
παχέος εντέρου

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε στο
φαρμακείο μας και να απαντήσουμε σε όλα τα
ερωτήματα σας.

H εν λόγω ενέργεια πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την

Καμπάνια ενημέρωσης
για τον
Καρκίνο του
Παχέος Εντέρου

Η έγκαιρη
διάγνωση και
πρόληψη σώζει

1. Γιατί είναι τόσο σημαντική η πρόληψη;

3. Μπορώ να συμμετέχω και εγώ; Τι πρέπει να κάνω;

Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, ο καρκίνος του παχέος εντέρου
διαγιγνώσκεται σχεδόν σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Υπολογίζεται ότι
πλέον των 300.000 νέων περιπτώσεων που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο
στην Ευρώπη, οι μισοί θα πεθάνουν εξ αιτίας του καρκίνου. Στις Δυτικές
κοινωνίες αποτελεί τον τρίτο σε συχνότητα καρκίνο για άντρες και γυναίκες
και τη δεύτερη σε αιτία θανάτου από καρκίνο. Στην Ευρώπη η υψηλότερη
θνησιμότητα παρατηρείται σε άνδρες και γυναίκες των ανατολικών και
βορειοδυτικών χωρών.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου στη μεγάλη του πλειονότητα αναπτύσσεται
σε έδαφος προϋπάρχοντων πολύποδων. Με τον έλεγχο ανθρώπινης
αιμοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων (Dyoni¬FOB) οδηγούμαστε άμεσα
στα επόμενα βήματα χειρισμού από τον ειδικό γιατρό Γαστρεντερολόγο και
προλαμβάνουμε την εκδήλωση του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Να ρωτήσετε αρχικά τον φαρμακοποιό σας ο οποίος θα σας ενημερώσει και
θα σας κατευθύνει σωστά ώστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα πρόληψης.
Θα προμηθευτείτε από τον φαρμακοποιό σας το ειδικό προϊόν DyoniFOB και
στην συνέχεια θα σας δείξει τα απλά βήματα εφαρμογής του.
Συλλέγετε πολύ απλά ελάχιστη ποσότητα δείγματος μιας κένωσής σας στο
μικρό φιαλίδιο συλλογής. Η εφαρμογή του θα πραγματοποιηθεί από τον
επαγγελματία υγείας.
Ο Φαρμακοποιός σας θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα και θα σας
κατευθύνει ανάλογα στον Γαστρεντερολόγο.

2. Τι είναι το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του
παχέος εντέρου;
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) σε συνεργασία με Ιατρικές Οργανώσεις,
Επιστημονικές Εταιρείες και Ιδρύματα Ιατρικών Υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα αυτό ακολουθεί τα πρότυπα του Π.Ο.Υ. για την πρόληψη του
καρκίνου του παχέος εντέρου στο γενικό πληθυσμό και διοργανώνεται σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Εξειδικευμένης Διαγνωστικής
( Ε.Ε.Ε.Δ ) την Dyonmed A.E και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με προγράμματα
ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος
εντέρου της Ελληνικής γαστρεντερολογικής επιστημονικής κοινότητας (
όπως ΕΛΙΓΑΣΤ ,Ε.Γ.Ε).
Στόχος του είναι η εκπαίδευση, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου του παχέος εντέρου ή και άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με
αυτό , όπως οι πολύποδες του εντέρου.

4. Μπορεί να συμμετέχει και κάποιος άλλος από την
οικογένεια μου;
Βεβαίως , μπορείτε να ρωτήσετε τον φαρμακοποιό σας και να
προμηθευτείτε και για άλλο μέλος της οικογένειας σας το προϊόν DyoniFOB.

5. Ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθήσω; Είναι δύσκολο;
Τί εξέταση θα πρέπει να κάνω;
Είναι πολύ εύκολη η εξέταση. Χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα από δείγμα
κοπράνων.
Πρακτικά, σε ένα ειδικό χαρτί συλλογής που συμπεριλαμβάνεται στην
συσκευασία συλλέγετε την κένωση σας ή τοποθετείτε αρκετό χαρτί στην
τουαλέτα ώστε η κένωσή σας να παραμείνει επάνω στο χαρτί για να
μπορέσετε να συλλέξετε από τρία διαφορετικά σημεία με ένα μικρό στυλεό
σαν ξυλάκι. Στη συνέχεια, το τοποθετείτε στον ειδικό φάκελο με το δείγμα και
το επιστρέφετε στο φαρμακοποιό σας.
Ο φαρμακοποιός σας, σαν Επαγγελματίας Υγείας θα σας δώσει οδηγίες
για τη σημαντικότητα της πρόληψης, θα σας παραπέμψει να ενημερωθείτε
σχετικά σε διεθνή ή τοπικά ιατρικά websites και θα σας δώσει τη γραμμή 24
ωρης επικοινωνίας της εταιρείας Dyonmed για την υποςτήριξη σας γύρω
από το προϊόν DyoniFOB. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία ή οποία σας βοηθά
πραγματικά στην έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση του καρκίνου του παχέος
εντέρου.

