Finding and preventing bowel cancer
Maltese

Kif tkun taf li għandek u kif tevita l-kanċer
tal-musrana
Fil-kit, issib l-istruzzjonijiet u t-tagħmir li jkollok
bżonn.

Il-kanċer tal-musrana huwa magħruf
ukoll bħala kanċer kolorettali
(colorectal cancer). Huwa t-tieni lakbar kanċer li joqtol nies flAwstralja. Aktar minn 3,600 raġel u
mara f’Victoria jkollhom dan il-kanċer
kull sena u aktar minn 1,350 imutu
bih.

X’ifisser riżultat ta’ test ‘pożittiv’?
Dan ifisser li jkun instab id-demm f’xi wieħed miżżewġ kampjuni. Dan ma jfissirx li għandek
kanċer.
Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, riżultat pożittiv iseħħ
minħabba kundizzjonijiet oħra, bħal:

‘Il fuq minn 90% tal-kanċers talmusrana jistgħu jkunu mfejqa jekk
jinstabu kmieni.




polipi,li huma formazzjoni morbuża filmusrana
murliti, li jkuni vini minfuħa fir-rektum jew
fl-anus.

Aħna nirrakomandaw li rġiel u nisa li
jkollhom 50 sena u aktar, li jagħmlu
test ta’ skrinjar tal-kanċer tal-musrana
kull sentejn. L-iskrinjar huwa
importanti għaliex tista’ ma tarax jew
ma tħossx sintomi ta’ kanċer talmusrana.

Jekk it-test tiegħek ikun pożittiv, inti tirċievi ittra li
titolbok tkellem lit-tabib tiegħek dwar test ieħor,
ġeneralment kolonoskopija. Dan jgħin biex ikun
magħruf għaliex kien hemm id-demm fil-ħmieġ
tal-imsaren tiegħek.

X’jinvolvi skrinjar tal-musrana?

Fejn nista’ nagħmel test tal-musrana?
Grazzi għan-National Bowel Cancer Screening
Program, (Programm Nazzjonali tal-Iskrinjar talKanċer tal-Musrana) dawk li jagħlqu 50, 55 jew
65 sena jingħataw l-opportunità li jagħmlu test
tal-iskrinjar tal-musrana (FOBT) b’xejn bil-posta.

Skrinjar għall-kanċer tal-musrana jinvolvi li
tagħmel test sempliċi d-dar. Dan jissejjaħ
faecal occult blood test (FOBT). Jittestja
għad-demm fil-ħmieġ tal-imsaren li jista’ jkun
sinjal ta’ kanċer tal-musrana. Tista’ ma tarax
dan id-demm inti stess.

Jekk għandek 50 sena jew aktar u għadek ma
rċivejtx biex tagħmel test itlob lit-tabib tiegħek,
spiżjar jew ħaddiem/a tas-saħħa biex tagħmel
FOBT.

It-test jinvolvi:
 li tuża l-istikki jew pniezel li
jkunu pprovduti biex tieħu
kampjun żgħir mill-ħmieġ talimsaren wara żewġ viżti
separati biex tipporga
 li tissiġillahom f’kontenitur
mitbuq biex ma tidħolx arja
 li timpustahom lil laboratorju talpatoloġija biex ikunu ttestjati.

Sinjali ta’ twissija ta’ kanċer tal-musrana
Il-kanċer tal-musrana ħafna drabi jiġri mingħajr
sintomi li tista’ tara jew tħoss.
Madankollu, ara lit-tabib tiegħek jekk ikollok xi
sintomi minn dawn li ġejjin:
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demm wara l-ippurgar
bidla differenti mis-soltu meta
tipporga li ma tistax tispjega, jew li
tiġri fuq perjodu itwal, bħal ippurgar
akar artab u ħafif jew aktar ta’ spiss
jew konstipazzjoni severa
għejja li ma tistax tispjega
uġigħ fil-parti t’isfel tal-istonku
tħossok mimli/mimlija u tibqa’
tħossok hekk.

(Linja ta’ Tagħrif Multilingwali dwar il-Kanċer)
Biex titkellem b’mod konfidenzjali ma’ ners talkura tal-kanċer fil-lingwa preferuta tiegħek
b’interpretu, segwi dawn il-passi:
1. Ċempel it-Translating and Interpreting
Service (Servizz tat-Traduzzjoni u talInterpreti) fuq 13 14 50, mit-Tnejn salĠimgħa, mid-9am sal-5pm.
2. Semmi l-lingwa li għandek bżonn.
3. Stenna fuq il-linja għal interpretu (jista’
jieħu sa tliet minuti).
4. Itlob lill-interpretu biex jikkuntattja lCancer Council Helpline (il-Linja ta’
Għajnuna tal-Kunsill tal-Kanċer) fuq 13
11 20.
5. Tkun ikkonnettjat/a mal-interpretu u ners
tal-kura tal-kanċer.

Min hu f’riskju ta’ kanċer talmusrana?
Il-kanċer tal-musrana huwa t-tieni l-aktar
kanċer komuni f’nies ta’ 50 sena jew aktar.
Xi nies għandhom riskju aktar għoli
minħabba:
 passat qawwi tal-familja ta’ kanċer
tal-musrana
 li jkollhom kolite ulċerattiva jew
marda ta’ Crohn.

Żur www.cancervic.org.au/multilingual għal aktar
informazzjoni dwar il-kanċer fil-lingwa tiegħek,
jew għal din il-karta ta’ informazzjoni f’lingwi oħra.

Jekk inti f’riskju ogħla, kellem lit-tabib
tiegħek dwar l-għażliet li għandek.

Kif nista’ nnaqqas ir-riskju tiegħi?
Tista’ tnaqqas ir-riskju tiegħek tal-kanċer talmusrana billi tgħix stil ta’ ħajja tajjeb għassaħħa.
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Aħna nirrakomandaw:
 li tagħmel FOBT kull sentejn mill-età
ta’ 50 sena
 li jkollok piż tal-gisem tajjeb għassaħħa
 li tiekol skont dieta tajba għas-saħħa
b’ħafna frott u ħaxix tal-borma
 li tagħmel 30 minuta ta’ eżerċizzju
vigoruż, jew siegħa ta’ eżerċizzju
moderat fil-biċċa l-kbira tal-ġranet
 li tillimita l-alkoħol għal mhux aktar
minn żewġ xarbiet standard kuljum,
jew li tevitah għal kollox
 li ma tpejjipx.
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