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Poznaj 
fakty na 
temat FIT
Badanie w kierunku raka  

jelita grubego w domu  
jest łatwe dzięki FIT!

Nie masz ubezpieczenia?
Program Usług Onkologicznych Stanu 

Nowy Jork (New York State Cancer Services 
Program, CSP) oferuje bezpłatne badania 

przesiewowe w kierunku raka jelita grubego 
dla kwalifikujących się, nieubezpieczonych 

mieszkańców Nowego Jorku.

Twój lokalny program CSP to:

Osoby, które ukończyły 45. 
rok życia, powinny wykonywać 
badania w kierunku raka jelita 

grubego.

Zapytaj swojego lekarza  
o badania w kierunku raka jelita 
grubego i o to, czy FIT jest dla 

Ciebie odpowiednim badaniem!
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Możesz też zadzwonić pod numer 
1-866-442-2262 i dowiedzieć się 

o programie w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania.

Osoby nieubezpieczone mogą zapisać się do 
planu zdrowotnego za pośrednictwem New 

York State of Health. 
Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod 

numer infolinii 855.355.5777 lub odwiedź 
stronę internetową nystateofhealth.ny.gov



Czy wiesz, że…?
• Rak jelita grubego (zwany też rakiem 

okrężnicy) jest drugą przyczyną 
zgonów z powodu nowotworów, ale 
dzięki regularnym badaniom wcale nie 
musi tak być.

• Badania przesiewowe mogą wykryć 
raka jelita grubego we wczesnym 
stadium, kiedy leczenie może 
przynieść najlepsze efekty.

• Dzięki badaniom można wykryć 
rozrosty (polipy) i usunąć je, 
zanim przekształcą się w zmiany 
nowotworowe.

• Rak jelita grubego i polipy mogą nie 
dawać żadnych objawów. Nie czekaj  
z badaniem, aż wystąpią objawy.

• Dostępnych jest kilka badań  
w kierunku raka jelita grubego. 
Nieważne, które wybierzesz, ważne, 
że się zbadasz!

Co to jest FIT?
FIT to badanie przesiewowe kału w kierunku 

raka jelita grubego, które wykonuje się 
raz w roku.

FIT to skrót od 
Fecal Immunochemical Test.

FIT to badanie, które wykonuje się  
w domu, a następnie próbkę wysyła się  
do laboratorium.

FIT wykrywa krew w stolcu, która może być 
wczesnym objawem nowotworu.

Dlaczego warto używać FIT?
FIT to badanie bezpieczne, tanie i łatwe  

do wykonania.

FIT to badanie, które można zrobić w zaciszu 
własnego domu.

FIT Nie trzeba brać urlopu, zmieniać diety ani 
odstawiać leków.

Kto powinien się badać  
w kierunku raka jelita 
grubego?
• Badania w kierunku raka jelita grubego 

powinna wykonać większość osób po 
ukończeniu 45. roku życia. Osoby, u których 
w rodzinie lub w przeszłości występował rak 
jelita grubego lub polipy, mogą wymagać 
wcześniejszego rozpoczęcia badań.

Co zrobić, jeśli wynik testu 
jest negatywny? 
• Wynik negatywny oznacza, że w kale nie 

wykryto krwi (która może być wczesnym 
objawem nowotworu).

• Badanie FIT powinno się wykonywać raz  
w roku, nawet jeśli wynik jest negatywny. 

A co, jeśli wyniki badań będą 
pozytywne? 
• Jeśli wynik testu jest pozytywny, konieczne 

jest wykonanie kolonoskopii, która wykryje 
ewentualne zmiany nowotworowe, polipy 
lub inne przyczyny krwawienia.

• Wcześnie wykryty i leczony rak jelita 
grubego można wyleczyć.

• Wykrycie i usunięcie polipów pozwala 
zapobiec zachorowaniu na raka jelita 
grubego.


