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PROGRAMUL NAȚIONAL DE 

SCREENING AL 

CANCERULUI COLORECTAL

Screeningul reprezintă
controlul persoanelor aparent sănătoase 

pentru depistarea în stadii vindecabile 
a unei boli grave.

Imunochimic



Ce este testul fecal imunochimic (FIT)?Fecal

Imunochimic

Testul

Acesta detectează urmele de sânge din scaun (“treaba mare”) ce nu 

sunt vizibile cu ochiul liber. Sângele din scaun se poate produce  din 

cauza prezenţei polipilor (mici “noduli” care cresc pe peretele 

intestinului gros) sau chiar a tumorilor canceroase. Acest test 

efectuat regulat, o dată la 2 ani  poate ajuta la  prevenirea 

cancerului colorectal sau la depistarea lui din timp. Este important 

să faceţi acest test chiar dacă nu vă supără nimic.  

Sfaturi pentru un test corect efectuat:

Înainte de toate verificaţi și citiţi instrucţiunile care sunt in pachetul 
testului FIT.

Este necesară doar o cantitate foarte mică de materii fecale 
(“treaba mare”).

Aveţi grijă ca materiile fecale sa nu se amestece cu apă sau urină.

După recoltare, puneţi testul la rece (în frigider) până îl veţi duce
medicului de familie.
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Cum se efectuează testul fecal

imunochimic (FIT)?

1

Fecal

Imunochimic

Testul

3

5

2

4

6

Așezaţi hârtia de colectare în vasul de toaletă.

Introduceţi capacul înapoi in cutiuţa de colectare si închideţi-l 
până auziţi un “click”. NU mai deschideţi capacul din acest 
moment! 

Zgâriaţi / înfigeţi capătul cu zimţi  in mai multe locuri în 
“treaba mare” până acestea se acoperă. 

Răsuciţi și deschideţi capacul flaconului. 

Faceţi scaunul (“treaba mare”) pe hârtia de colectare.

Introduceţi cutiuţa in pungă și închideţi-o. Predaţi punga cu 
testul in maxim 2 zile de la recoltare medicului de familie.



Ce mai trebuie știut?

În cazul in care nu sunteţi hotărât/ă sau aveţi nelămuriri nu ezitaţi să 

cerţi informaţii suplimentare medicului de familie sau pe site-ul: 

www.fundeni-coloscreening.ro
Titlul proiectului: „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, 
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase 
colorectale - ROCCAS II -Sud-Muntenia” 
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În cazul în care nu puteţi aduce testul în 2 zile, ţineţi punga la 
frigider.

Este recomandat să aduceţi testul înapoi la medicul de familie în 

maximum 7 zile de la primirea lui! 

După recoltare NU turnaţi lichide în flaconul în care se 

colectează materiile fecale (“treaba mare”).

NU rupeţi sigiliul de aluminiu sau NU deschideţi flaconul după ce 

aţi recoltat proba.

NU atingeţi flaconul colector cu mâinile ude deoarece se poate 

șterge codul de bare de pe flacon.

4

5

http://www.fundeni-coloscreening.ro/

