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Konu: Bağırsak Kanseri Halk Taramasının Sonucu  
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Kısa bir süre önce bağırsak kanseri halk taramasına katılmıştınız. 

 

Sonuç nedir? 

Dışkınızda kan bulundu. 

 

Bu ne anlama gelmektedir? 

Dışkıda kan bulunmuş olması doğrudan bağırsak kanseri olduğunuz anlamına gelmez. Dışkıdaki kan, bağırsak 

kanseriyle ya da poliplerle ilgili olabileceği gibi başka sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir. Bu henüz belli 

değildir. Bağırsak kanserinin veya poliplerin söz konusu olup olmadığını öğrenmek için hastanede yapılacak ek 

araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ek araştırmayı yaptırıp yaptırmayacağınıza kendiniz karar verirsiniz. 

 

Ek araştırmanın içeriği nedir? 

Ek araştırma, kolonoskopi denilen kalın bağırsakta içten yapılan bir incelemeden oluşmaktadır. Ekte sunulan 

broşürün “Dışkınızda kan bulunmuşsa” adlı kısmında bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Size 

kolonoskopi yapılmasının gerekip gerekmediğine ve/veya mümkün olup olmadığına karar verilebilmesi için sizinle 

hastanede önce bir ön görüşme yapılır. Bu ön görüşme sırasında size araştırma hakkında daha fazla bilgi verilir. 

 

Şimdi ne yapmalıyım? 

Ön görüşme için sizin adınıza aşağıdaki randevuyu aldık: 

 

Tarih: «_DATUM_INTAKE» 

Saat: «_TIJDSTIP_INTAKE» uur 

Yer/adres: «_IL_NAAM», «_IL_STRAATNAAM» «_IL_HUISNUMMER_TOEV», «_IL_POSTCODE» 

«_IL_PLAATS» 

 
«_IL_LOKATIE»

«_SO_NAAM» 
Postbus «_SO_POSTBUSNR» 
«_SO_POSTBUSPOSTCODE» 
«_SO_POSTBUSPLAATS» 
t «_SO_TEL» 
f «_SO_FAX» 
«_SO_WEBSITEADRES» 
«_SO_EMAILADRES» 
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Ön görüşme için hastaneye gelirken yanınızda neler getirmeniz gerekiyor? 

 Bu mektup 

 aile hekiminiz tarafından hazırlanan, tıbbî verilerinizi içeren mektup 

 geçerli bir kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, kimlik kartı) 

 sigorta bilgileriniz 

 bu hastaneye daha önce gelmişseniz: hasta kartınız 

 ilaçlarınız veya ilaçlarınızın listesi 

 

Bu hastaneye ilk kez geliyorsanız ön görüşme yapmadan önce hasta kayıt bölümünde kaydınızı yaptırmanız 

gerekmektedir. 

 

Gelmeden önce, ön görüşmeye hangi tıbbî verilerinizi getirmeniz gerektiğini aile hekiminizle görüşünüz. 

Ayrıca sonuç ve halk taraması hakkındaki diğer sorularınız için de aile hekiminize başvurabilirsiniz. 

 

Randevuyu değiştirmek? 

Ön görüşmeyi planlarken sıranızın gelebileceğiniz tarihi ve seyahat mesafesini mümkün olduğunca göz önünde 

bulundurduk. Randevuyu iptal etmek ya da ertelemek mi istiyorsunuz, veya tercihen başka bir hastaneye mi 

gitmek istiyorsunuz? Öyleyse bunu planlanan randevudan en az iki iş günü önce bildiriniz. Bu bildirimi iki şekilde 

yapabilirsiniz: 

 «_SO_NAAM», kurumunun SO_TEL» numaralı bilgi hattını arayarak (Pazartesi gününden Cuma gününe 

kadar 09.00 – 17.00 saatleri arasında). 

 «_SO_NAAM» internet sayfasındaki ilgililerin portalında. Bunun için «_SO_WEBSITEADRES» internet 

sayfasına girerek “Mijn Bevolkingsonderzoek” butonuna tıklayabilirsiniz. Giriş yapabilmek için DigiD 

kodunuzun olması gerekmektedir. 

 
Masraflar 

Ek araştırma (ön görüşme ve kolonoskopi) halk taramasına dâhil değildir. Bu araştırmaların masrafları sağlık 

sigortası kurumunuz tarafından karşılanmaktadır. Bireysel katkı payı miktarınıza bağlı olarak muhtemelen bir 

kısmını kendiniz ödemeniz gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa sağlık sigortası kurumunuzla 

iletişime geçiniz. 

 
Sağlık sigortası kurumunuzun ek araştırma için randevu yapılan hastaneyle sözleşmesi olmayabilir. Bu durumda 

sağlık sigortası kurumunuz tüm masrafları karşılamaz. Bu konuyu, randevuya gitmeden önce sağlık sigortası 

kurumunuza sorunuz. Randevunuzu, sağlık sigortası kurumunuzun sözleşmesi olduğu bir hastaneyle 

değiştirebilirsiniz; bakınız “Randevu değiştirme”. 
 

Halk taraması hakkında sorularınız var mı?  

«_SO_NAAM», kurumunun SO_TEL» numaralı bilgi hattını arayabilirsiniz. (Pazartesi gününden Cuma gününe 

kadar 09.00 – 17.00 saatleri arasında). Halk taraması hakkında sıkça sorulan soruların cevaplarını ve diğer 

bilgileri www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. internet sitesinde bulabilirsiniz. Bu internet sitesinde ayrıca 

“Kendin-yap-testinden kolonoskopiye kadar” videosunu izleyebilirsiniz. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

«_SO_NAAM» adına,  
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Yerel işbirlikçi mide-bağırsak-karaciğer doktoru 

 
 
Ek: “Dışkınızda kan bulunmuşsa” broşürü 

http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/

