
 سرطان رودہ خدمات بهداشت ملی
 برنامه غربالگری

غربالگری دامنه رودہ
این جزوہ به شما اطالعاتی می 
دهد که شما را در انتخاب اینکه 
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کنید یا خیر کمک می کنند
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غربالگری دامنه رودہ 

خدمات بهداشت ملی
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غربالگری دامنه رودہ خدمات بهداشت ملی یک آزمایش جدید است برای 
کمک در جلوگیری از سرطان رودہ. آن این کار را با دریافت و از بین 
بردن هر گونه غدہ های کوچک، به نام پلیپ را، در رودہ ای انجام می 

دهد که ممکن است باآلخر سبب سرطان بشود. 

این خدمات بهداشت ملی به همه مردان و زنانی باالی 55 سال را 
غربالگری دامنه رودہ را پیشنهاد می کند. 

هدف این جزوہ به شما کمک کردن است تا می توانید انتخاب کنید که آیا 
باید غربالگری دامنه رودہ انجام بدهند یا خیر. 

این شامل اطالعات است دربارہ: 

   چرا خدمات بهداشت ملی [NHS] پیشنهاد غربالگری دامنه رودہ می کند
   چه باید از آن توقع کنند، و 

   فواید و خطرات احتمالی برای شما.

اگر شما خالصه ای از آمار و ارقام دربارہ غربالگری دامنه رودہ را 
می خواهید، لطفاً به صفحات 8 الی 9 مراجعه فرمائید. 

 چرا این خدمات بهداشت ملی پیشنهاد غربالگری دامنه را می کند؟
غربالگری دامنه رودہ خدمات بهداشت ملی کمک در جلوگیری از سرطان 

رودہ می کند. در هر سیصد افرادی که غربالگری شدند، آن به 2 تا نفر 
را از ابتالء به سرطان رودہ باز داشته و موجب صرفه جویی 1 نفر از 

سرطان رودہ می باشد. 

برخی از مسائل بهداشت یعنی اینکه ممکن است برای شما غربالگری 
دامنه رودہ ممکن نباشد. برای اطالعات مزید، لطفاً به صفحه 5 

مراجعه کنید.
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معدہ

 رودہ بزرگ
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مقعد
1

سرطان رودہ چیست؟
سرطان رودہ یک اصطالحی است که برای سرطانی بکار بردہ می شود که در رودہ 
بزرگ شروع می شود. آن را سرطان رودہ بزرگ هم نامیدہ اند. سرطان رودہ غالب 

اوقات از غدہ های کوچک در رودہ شروع می کند که آن را پلیپ می خوانند. 

پلیپ معموالً موجب عالئم نمی شود ولی ممکن است تبدیل به سرطان رودہ شود 
درصورتیکه آنها را از بین نمی بردند. 

آن رودہ، که همچنین به عنوان امعاء شناخته می شود، موجب هضم غذایی می شود که شما 
می خورید. بعد از اینکه آن غذا از طریق رودہ رفته، همه چیزی که ماندہ پو می باشد. 

آن رودہ دارای دو بخش است - رودہ کوچک و رودہ بزرگ. در تصویر زیر این رودہ 
بزرگ را در رنگ صورتی نمایش دادہ اند. 

سرطان رودہ سومین سرطان شایع در بریتانیا است. در حدود یک در هر 18 نفر در 
زندگی خود مبتال به سرطان رودہ خواهد شد. هر دو مردان و زنان در معرض خطر 

هستند. سرطان رودہ در افراد مسن شایع تر می باشد - اکثر کسانی که در آن مبتال 
می شوند بیش از سن 55 سالگی هستند. 

مردم در معرض خطر سرطان رودہ می باشند حتی وقتیکه هیچ کس دیگری در خانوادہ 
مبتال به آن سرطان نشدہ باشد. 
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غربالگری دامنه رودہ چیست؟
غربالگری دامنه رودہ از یک لوله نازک انعطاف پذیر با یک دوربین کوچک در انتهای 

آن استفادہ می کند تا بر روی آن رودہ بزرگ نگاہ کنند. 

آن می تواند از این رودہ غدہ های کوچک بنام پلیپ را دریافت کردہ و از بین ببردند. 
پلیپ معموالً موجب عالئم نمی شوند ولی بعضی ممکن است تبدیل به سرطان شوند 
درصورتیکه آنها را از بین بردہ نشود. اصطالح فنی مخصوص به غربالگری دامنه 
رودہ غربالگری سیگموئید سکوپی انعطاف پذیر است )گاهی "فلیکسی سیگ" نامیدہ 

می شود(. 

غربالگری دامنه رودہ شامل چہ است؟
غربالگری دامنه رودہ بتوسط یک پرستار به خصوص آموزش دیدہ یا پزشک در مرکز 

غربالگری سرطان رودہ خدمات بهداشت ملی انجام می شود. او لوله نازک انعطاف 
پذیر را در مقعد گذاشته و با استفادہ کردن از دوربین مذکور در رودہ بزرگ خودتان 
نگاہ می کند. غربالگری دامنه رودہ بر روی بخش پایین آن رودہ بزرگ نظر می کند 

چون آن جایی است که اکثر پلیپ توی آن دریافت می شوند.

وقتیکه آن پرستار یا پزشک آن لوله را توی رودہ قرار می دهد، آنها به آرامی برخی 
از گاز دی اکسید کربن را در درون تلمبه می زنند. این آن رودہ را باز می کند تا اینکه 

پرستار یا پزشک مزبور می تواند هر پلیپ را ببیند. 

درصورتیکه ایشان پلیپ را دریافت می کنند، معموالً ایشان آنها را بال درنگ حذف 
می کنند. این معموالً با استفادہ از یک حلقه سیم کوچک از طریق لوله انجام می دهند. 

گاهگاهی پرستار یا پزشک قطعه کوچکی آن رودہ را می گیرد )بافت برداری( تا به آن 
در زیر یک میکرو سکوپ نگاہ کنند. هیچ یک از هر دو پلیپ یا انجام بافت برداری 

اصالً دردناک نیست.

چه اتفاق خواهد افتاد درصورتیکه من انجام دادن غربالگری دامنه رودہ را انتخاب کنم؟

دو هفته قبل از قرار مالقات خودتان

مرکز غربالگری سرطان رودہ NHS خودتان به شما 
چیزی خواهد نوشت. آن نامه شامل یک تنقیه و دستور 

العمل ها دربارہ استفادہ از آن خواهد بود. تنقیه یک مایع 
است که برای پاک کردن پو از توی رودہ بزرگ خودتان 

بکار بردہ می شود. این بخاطر اینست که پرستار یا 
پزشک می تواند به رودہ خودتان نگاہ خوبی کند. تنقیه در 
یک کیسه پالستیکی با سر لوله می آید. اکثر مردم این را 

آسان برای استفادہ می یابند. 
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روز قرار مالقات شما

   تقریباً یک ساعت قبل از خروج از خانه برای قرار مالقات غربالگری دامنه رودہ 
خودتان تنقیه را استعمال کنید. 

   بخاطر استفادہ از تنقیه، شما فشار دان آن مایع را از کیسه پالستیکی توی مقعد 
خودتان الزم خواهید داشت. خیلی زود پس از استفادہ از این تنقیه شما احتیاج به 

غایط کردن خواهید داشت. 
   این تنقیه باید رودہ شما را برای چند ساعت پاک نگه می دارد.

   پس ازینکه شما در مرکز غربالگری سرطان رودہ NHS رسیدید، پرستار یا پزشک 
توضیح خواهد داد که چه اتفاقی خواهد افتاد، پرسش های خودتان را پاسخ خواهد داد 

و نگرانی های خودتان را گوش خواهد داد. 
   ایشان از شما طلب خواهد کرد که لباس مخصوص 
بیمارستان پوشیدہ بر روی یک تخت خواب دراز 

کشیدہ برای غربالگری دامنه رودہ آمادہ باشید. 
   در جریان غربالگری، درصورتیکه شما 

می خواهید، شما خواهید توانید که بر روی یک 
صفحه تلویزیون درون رودہ خودتان ببینید. 

   پرستار یا پزشک به شما بال درنگ خواهد گفت که 
 آیا ایشان هیچ غدہ کوچکی )پلیپ( 

را از بین می بردند یا خیر. 

در آن دو هفته بعد از قرار مالقات شما 

شما را یک نامه ارسال خواهند داشت که در آن نتایج غربالگری دامنه رودہ خودتان 
توضیح می دهند. پزشک عمومی )GP( خودتان هم آن نتایج را خواهد گرفت. 

یک دامنه رودہ در داخل رودہ
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غربالگری دامنه رودہ چند وقت طول می کشد؟
معموالً عمل غربالگری دامنه رودہ فقط چند دقیقه می گیرد ولی تمام قرار مالقات ممکن 

است یک و نیم ساعت بگیرد. 

آمادہ بودن برای قرار مالقات خودتان و عمل غربالگری دامنه رودہ ممکن است حدود نیم 
روز بگیرد، منحصر به اینکه خانه شما از مرکز غربالگری چه قدر دور است.

غربالگری دامنه رودہ چه احساس می دهد؟
اکثر مردم خوشحال هستند که ایشان عمل غربالگری دامنه رودہ را انجام دادہ اند و از 

هیچ دردی احساس نشدہ. 

اگر شما احساس درد می کنید، این تقریباً همیشه برای چند لحظه طول می کشد. اینست 
که اغلب دی اکسید کربن موجب آن می شود که آنرا برای باز کردن رودہ بکار می 

برند، که ممکن است شما را یک احساس نفخ یا گرفتگی شکم بدهد. درصورتیکه شما 
درد را احساس می کنید، به پرستار یا پزشک را بگوئید و ایشان روش خود را عوض 

خواهد کرد تا شما خودتان را حتی االمکان آرام احساس کنید. معموالً عمل از بین بردن 
پلیپ از رودہ دردناک نمی باشد. 

تعداد کمی از مردم می گویند که ایشان عمل غربالگری دامنه رودہ را خامکار می یابند. 
پرستار یا پزشک حتی االمکان خواهند کوشید که شما را کمک کنند تا اینکه شما خودتان 

را حتی االمکان آرام احساس کنید. 

آیا عمل غربالگری دامنه رودہ خطراتی دارد؟
معموالً عمل غربالگری دامنه رودہ بدون خطر می باشد ولی در موارد نادر ممکن است آن 

موجب آسیب به ردوہ شود. از حدود 1 نفر در هر 3,000 ممکن است خیلی خون جاری 
شود که موجب آن همین غربالگری دامنه رودہ می باشد. گاهی رودہ ممکن است در جریان 

غربالگری دامنه رودہ پارہ شود - ولی این نادر تر است. 

در هر دو مورد شما را فوراً در بیمارستان داخل می کنند و ممکن است شما احتیاج به عمل 
جراحی داشته باشید. به اکثر مردم بهبودی کامل عود می کند. 

وقتیکه شما بعد از غربالگری دامنه رودہ خانه می روید، درصورتیکه شما خیلی درد را 
احساس می کنید، یا در مدفوع شما خون می آید که بعد از 24 ساعت از بین نمی رود، 

شما باید بدون فاصله پزشکی را مالقات کنید. 

گاز دی اکسید کربن که داخل آن رودہ می کنند مضر نمی باشد. 
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درصورتیکه من این مرتبه برای غربالگری دامنه رودہ نمی روم آیا من شانس خودم را از دست دادہ ام؟
مردم را فقط یک بار دعوت غربالگری دامنه رودہ دادہ می شود، در سن 55 سالگی.

درصورتیکه شما تصمیم می گیرید که وقتیکه شما را نخستین بار دعوت دهند 
غربالگری دامنه رودہ را انجام ندهند، باز هم شما می توانید تا تولد شصتمین خودتان هر 
وقتی که می خواهید آن را بگیرید. فقط به خاطر طلب کردن یک قرار مالقات با شمارہ 

خط تلفن 60 60 707 0800 به Freephone تماس بگیرید.

 تقریباً در 60 سال، شما را دعوت خواهند داد تا با استفادہ از یک آزمایش مختلف 
 النوع غربالگری دامنه رودہ را بگیرید. این آزمایش های غربالگری برای ردیابی 

های خون در مدفوع می باشند، و آنها را به عنوان یک تست خون مخفی در مدفوع 
 ،FOB می شناسند. برای بیشتر اطالعات دربارہ تست )FOB بطور کوتاہ تست( 
 لطفاً به بروشوری مراجعه کنید که 'غربالگری سرطان رودہ' می نامند: این حقایق

از www.cancerscreening.nhs.uk/bowel ماخوذ اند. 

آیا هر کسی می تواند غربالگری دامنه رودہ را بگیرد؟
برخی از مسائل بهداشت یعنی ممکن است برای شما گرفتن غربالگری دامنه رودہ 

ممکن نباشد. لطفاً با شمارہ خط تلفن 60 60 707 0800 به Freephone تماس 
بگیرید درصورتیکه:

   کامالً رودہ بزرگ خودتان را از بین بردہ باشند، یا شما برای جمع آوری مدفوع خودتان 
یک کیسه آستوما دارید

   در حال حاضر شما در حال درمان بیماری التهابی رودہ توی رودہ بزرگ خودتان 
هستید )مثالً، با استروئیدها(

   شما در انتظار عمل جراحی قلب هستید یا در سه ماہ گذشته عمل جراحی قلب را گرفته 
بودید

   بدون استراحت شما نمی توانید بیشتر از 100 متری راہ بروید چون مشکلی در ریه یا 
قلب دارید، یا

   شما فکر می کنید که ممکن است برای قرار مالقات خودتان شما خیلی بدحال می باشید.
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نتایج غربالگری دامنه رودہ
بیشتر مردم یک نتیجه عادی را خواهند گرفت

از 300 افرادی که غربالگری دامنه رودہ را می گیرند، 285 یک نتیجه عادی را 
خواهند گرفت. یعنی اینکه هیچ پلیپ یا سرطانی یافت نشدہ.

حتی درصورتیکه شما یک نتیجه عادی می دارید، این مهم است که عالئم سرطان رودہ 
را نگاہ کنید. این همین است چون گاهی ممکن است مردم حتی بعد از یک نتیجه عادی 

در سرطان رودہ مبتال بشوند. اگر شما می خواهید بیشتر بدانید، لطفاً در صفحه مقابل به 
'عالئم سرطان رودہ چه اند؟' مراجعه کنید. 

بعضی از مردم پلیپ را خواهند داشت
پرستار یا پزشک معموالً هر پلیپی را از بین می برند که ایشان می یابند. درصورتیکه 
ایشان این عمل را انجام می دهند ایشان به شما بال درنگ خواهند گفت. هر پلیپی که از 

بین می بردند را ارسال می کنند تا زیر یک میکرو سکوپ بر رسی شود. 

از 300 افرادی که غربالگری دامنه رودہ را می گیرند، تقریبا 14 را به علت انواع 
پلیپ که یافتند یک تست دیگر پیشنهاد خواهند کرد. این تست معموالً یک کولونو سکوپی 
می باشد. یک کولونو سکوپی از یک دراز تر لوله نازک انعطاف پذیر استفادہ می کند، 

که آن می تواند بیشتر داخل رودہ پلیپ را ببیند. برای اطالعات بیشتر دربارہ کولونو 
 سکوپی، لطفاً به بروشور 'گرفتن یک کولونو سکوپی' مراجعه کنید که 

از www.cancerscreening.nhs.uk/bowel ممکن الحصول می باشد. 

گاهی اوقات، ممکن است از مردم طلب کنند که برای از بین بردن پلیپ خودشان برای 
یک عمل جراحی پس بگردند. این از هر 3000 مردم که غربالگری دامنه رودہ را 

گرفته اند فقط در 1 نفر صورت می گیرد. 

به ندرت، این غربالگری سرطان را خواهد یافت
از 300 مردم که غربالگری دامنه رودہ را گرفته باشند، حدود 1 نفر خواهد یافت که 

او دارای سرطان رودہ هست. اگر از این غربالگری سرطان یافت می شود، پرستار یا 
پزشک برای شما قرار خواهد گذاشت تا در اسرع وقت با یک متخصص مالقات دارید. 

اگر سرطان یافت شود، احتمال اینست که آن در مراحل اولیه می باشد. یعنی اینکه 
احتمال دارد که شما یک شانس بهتر می دارید که درمان موفق گرفته سالم خواهید ماند. 
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عالئم سرطان رودہ چه اند؟
حتی درصورتیکه شما غربالگری دامنه رودہ را گرفته اید، این مهم است که به نشانه 
های سرطان رودہ نگاہ کنید. باز هم شما می توانید که بعد از گرفتن غربالگری دامنه 

رودہ شما در سرطان رودہ مبتال بشوید. بعالوہ، گاهگاهی غربالگری دامنه رودہ پلیپ یا 
یک سرطان را نمی یابد. 

نشانه های سرطان رودہ بشرح زیر اند:

درصورتیکه شما یکی از این نشانه ها را بیشتر از سه هفته دارید، باید یک قرار 
مالقات برای مالقات با پزشک عمومی خودتان بگیرید. 

معموالً این نشانه ها دلیل بر این نمی باشند که شما در سرطان رودہ مبتال هستید. ولی 
اگر همینطور است، رفتن برای مالقات با پزشک عمومی خودتان بیشتر احتمال خواهد 

داشت که آن سرطان را در مراحل اولیه بیابند. 

هر چه زود تر سرطان رودہ بیابند، بیشتر شانس درمان موفق خواهید داشت. 

برای کاستن شانش های ابتالء در سرطان رودہ چه می 
توانم بکنم؟

به خاطر کاستن شانسهای گرفتن سرطان رودہ خودتان غربالگری دامنه رودہ بهترین 
روش می باشد. 

بعالوہ می توانید:

   خون در مدفوع خودتان
   هر نوعی از تغییر در مزاج های 

اجابت خودتان
   یک تودہ غیر قابل توضیح 

در شکم خودتان

   مدفوعی که رقیق تر از عادی باشد
   خستگی ناقابل توضیح یا کاهش 

در وزن، نیز
   نفخ، تورم یا درد در شکم خودتان.

   از نظر فیزیکی فعال باشید
   یک وزن مناسب را نگه دارید

   میوہ و سبزیجات و دیگر غذاهای با 
فیبر زیاد را در مقدار زیادی بخورید

   گوشت قرمز و گوشت کم پخته 
را بکاهید

   از الکل اجتناب بورزید، نیز
   سیگار نکشیدید.
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غربالگری دامنه رود در جلوگیری از سرطان رودہ 
کمک می کند

از هر 300 افراد 5 تا نفر درصورتیکه ایشان را بیش از 10 سال غربالگری نکنند 
 دارای سرطان رودہ خواهند بود. 

کمتر 2 تا نفر از ایشان در سرطان رودہ مبتال خواهند بود حتی اگر غربالگری هم شدند.

غربالگری دامنه رودہ در رهایی بخشیدن از سرطان 
رودہ کمک می کند

از هر 300 افراد 2 تا نفر درصورتیکه ایشان را بیش از 10 سال غربالگری نکنند به 
 سبب  سرطان فوت خواهند کرد. 

کمتر 1 نفر از ایشان فوت خواهد کرد حتی اگر غربالگری هم شدہ باشد.

عکسهای باال فعالً بهترین تخمین ها می باشند. متخصصین پیش بینی می کنند که گرفتن 
غربالگری دامنه رودہ در سن 55 سالگی برای خیلی بیشتر از 10 سال از سرطان رودہ 

جلوگیری می کند. 
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آمار و ارقام دربارہ غربالگری دامنه رودہ
"آیا آن می توانست من را از گرفتن سرطان رودہ باز دارد؟"

برای هر 300 نفر که غربالگری شدہ باشند، کمتر 2 تا نفر از ایشان در بیش از 
10 سال در سرطان رودہ مبتال خواهند شد.  لطفاً برای بیشتر اطالعات به صفحه 

مقابل مراجعه کنید. 

"آیا آن می توانست من را به سبب سرطان رودہ از فوت کردن جلوگیری کند؟"
برای هر 300 نفر که غربالگری شدہ باشند، کمتر 1 نفر در بیش از 10 سال به 

سبب  سرطان فوت خواهد کرد.  لطفاً برای بیشتر اطالعات به صفحه مقابل مراجعه 
کنید. 

"آیا آن خطراتی دارد؟"
تقریباً 1 نفر از هر 3000 افراد ممکن است به سبب غربالگری دامنه رودہ شکایت 

جریان خیلی زیاد خون داشته باشد. حتی در مورد نادر تر از آن، ممکن است آن 
رودہ پارہ شود.

"آیا ممکن است از آن چیزی درک نشود؟"
یغربالگری دامنه رودہ در هر 5 پلیپ 4 تا را می یابد که ممکن است آنها تبدیل به 

سرطان رودہ شوند.

"آیا ممکن است من به بیشتر تست ها احتیاج بدارم؟"
تقریباً 5 تا نفر در هر 100 افراد کسانی را که غربالگری دامنه رودہ می شوند 

پیشنهاد یک کولونو سکوپی خواهند کرد تا اینکه همه رودہ بزرگ را ببینند. .

"آن چه قدر طول می کشد؟"
آمادہ بودن برای قرار مالقات خودتان و گرفتن غربالگری دامنه رودہ ممکن است تا 

نیم روز خودتان بگیرد. 

"آیا آن خامکار می باشد؟"
تقریباً 95 از هر 100 افراد می گویند که غربالگری دامنه رودہ خامکار نیست. 

"آیا آن دردناک می باشد؟"
تقریباً 80 تا نفر از 100 تا افراد می گویند که ایشان هیچ دردی نداشتند یا اینکه 
درد خفیفی داشتند. تقریباً 3 تا نفر از هر 100 افراد می گویند که ایشان خوشحال 

هستند که غربالگری دامنه رودہ گرفتند.

"آیا من خوشنود خواهم بود که این را گرفته بودم؟"

تقریباً 98 تا نفر از هر 100 افراد می گویند که ایشان خوشحال هستند که ایشان 
غربالگری دامنه رودہ را گرفتند۔ 



در صورت داشتن پرسشی یا نگرانی به چه کسانی 
می توانم تماس بگیرم؟

اگر دربارہ غربالگری دامنه رودہ هیچ سوالی یا نگرانی دارید، لطفاً با شمارہ خط تلفن 
60 60 707 0800 به Freephone تماس بگیرید. 

اگر بیشتر مفصل اطالعات را می خواهید، شامل مراجعات مصادر که ما از آن در نوشتن 
 www.cancerscreening.nhs.uk/bowel این بروشور استفادہ کردہ ایم، لطفاً به

بروید. 

 این جزوہ در خط بریل، همچنانکه نسخه صوتی و در چاپ بزرگ هم موجود 
 می باشد. شما می توانید این جزوہ را به زبان های غیر از انگلیسی بر

www.cancerscreening.nhs.uk/bowel بیابید. 

اینجا برای یادداشت های خودتان بنویسید ...

 این جزوہ را انتخاب آگاهانه در بارہ غربالگری سرطان – یک تیم از متخصصین در شرکاء بهداشت کینگ مرتب ساخته.
  www.informedchoiceaboutcancerscreening.org 
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