Неважечки (Сл. 4)
Не постои контролна линија или само линија
на испитувањето. Повторете го испитувањето
со нова ТЕСТ ПЛОЧКА, внимателно следејќи ги
инструкциите.
Лабораториските
испитувања
ги
врши
лаборантот и веднаш го известува граѓанинот
за резултатите (му дава писмен извештај). Со
тој резултат граѓанинот треба да се јави кај
матичен лекар. Добиените резултати (позитивни
или негативни) се внесуваат во прашалникот од
страна на лаборантот во приемното одделение
за секој граѓанин посебно. По комплетирањето
на анкетниот прашалник до прашање бр. 16,
прашалникот се дава на специјалистот по
социјална медицина во Центарот.

ОБВРСКИ НА СПЕЦИЈАЛИСТ
ПО СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И
СТАТИСТИЧАР ВО ЦЕНТАРОТ ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
Специјалистот ја координира работата на ниво
на Центарот;
Специјалистот
организира и спроведува
едукација на матичните лекари од ПЗЗ и им дава
флаери и упатства;
Статистичарот
ги внесува податоците во
софтверот и води евиденција;
Специјалистот контактира со матичните лекари
за докомплетирање на анкетниот прашалник со
податоци за прашањата под бр. 17 и 18;
Специјалистот има обврска да испраќа периодични тромесечни извештаи за бројот на

испитани пациенти до Институтот за јавно
здравје (ИЈЗ) – Сектор за промоција, анализи и
следење на незаразни болести;
Специјалистот по завршувањето на предвидените
тестирања, базата на податоци ја испраќа на ЦД
во ИЈЗ.

ОБВРСКИ НА ИНСТИТУТОТ
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – СЕКТОР
ЗА ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ,
АНАЛИЗА И СЛЕДЕЊЕ НА
НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
Изготвување на постери;
Изготвување на упатство за работа;
Изготвување на анкетен прашалник;
Изготвување на флаери;
Изготвување на софтвер – Регистар на КРК;
Координација на активностите со центрите и со
Министерство за здравство;
Дистрибуција
на
упатствата,
анкетните
прашалници, и флаери до центрите за јавно
здравје;
Изготвување полугодишни извештаи врз основа
на добиените извештаи од центрите и нивно
доставување до Министерство за здравство;
Обработка на податоците и изготвување
извештај за резултатите од скринингот.

Министерство за здравство
на Република Македонија

Институт за јавно здравје
на Република Македонија

УПАТСТВО ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ
НА СКРИНИНГОТ
ЗА КОЛОРЕКТАЛЕН
КАРЦИНОМ

ОБВРСКИ НА МАТИЧНИОТ ЛЕКАР
Матичниот лекар одлучува на кој пациент ќе
понуди преглед со ФОБ тест за рана детекција на
рак на дебело црево. Приоритетни се лицата кои
анамнестички даваат податок за присуство на
ризик фактори (заболен од рак на дебело црево
во семејството, проблеми со столицата, крв во
столица кај пациентот, или други проблеми).
Матичниот лекар ги превзема следните
активности

zz дава упатство за спроведување на ФОБ
тестот,
zz го објаснува начинот и динамиката на
земање измет (три последователни
столици), во рок од 7 дена,
zz дава 3 флакони (тест –туби),
zz го упатува каде да го достави
материјалот во Центарот за јавно
здравје –приемно одделение каде
се прави анализа на материјалот
задолжително во рок од една седмица
од првото земање измет,
zz го информира пациентот за неговата
обврска да го извести матичниот лекар
за резултатот од тестирањето.
zz При позитивен наод, матичниот лекар
го упатува пациентот на дополнителни
испитувања.
zz Пациентот не се тестира ако прима
антикоагулантна терапија, ако има
крварење и ако последните 7 дена
имал интервенција во усната шуплина
или ректумот!

ОБВРСКИ НА ЛАБОРАНТИТЕ ВО
ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
На приемното одделение лаборантот :
zz ги зема флаконите од пациентот,
zz го запишува во тетратка заради
евиденција (име, презиме и број на
телефон).
zz го проследува материјалот во
лабараторија за анализа.
zz на пациентот му се дава задолжително
анкетен прашалник кој пациентот тука
на лице место го пополнува ако е во
можност, доколку не е, прашалникот го
пополнува лаборантот.
zz лаборантот го зема прашалникот и го
задржува во одделението.

СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ИСПИТУВАЊЕТО И
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ
Hexagon OBTI
1. Темелно протресете ја ТУБАТА со цел
материјалот да биде целосно измешан.
2. Преместете ја ЦЕВКАТА од џепчето на
рамна површина.
3. Покријте го црвеното капаче со
хартиена марамица за да оневозможи
исипување. Држете ја ЦЕВКАТА со
црвениот крај нагоре и скршете го
врвот.

4. Одделете внимателно 3 големи капки
во кружен примерок (C) при самиот крај
на ТЕСТ ПЛОЧКАТА
5. Почекајте околу 5 минути за да
го прочитате резултатот на добро
осветлено место. Негативните
резултати би требало да се потврдат по
10 минути.

Негативен (Сл. 1)
Само црвената Kонтролна линија (C) се јавува
во горниот дел од четириаголниот прозорец
кој го покажува резултатот, што укажува
дека испитувањето е соодветно извршено и
реагенсите функционирале.

Позитивен (Сл. 2 и 3)
Втората црвена Линија тест плочка (Т) која
се јавува во долниот дел од четириаголниот
прозорец кој го покажува резултатот, укажува
на позитивен резултат за хемоглобин во
примерокот. Дури и бледа линија укажува на
позитивен резултат (Сл. 3)
Може да се јави различит интезитет помеѓу
Линијата на испитувањето (Т) и Контролната
линија (C), но тоа не влијае во интерпретација на
резултатите.

