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İlgi: Barsak kanseri halk taramasına davet  
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Sizi barsak kanseri halk taramasına katılmaya davet ediyoruz.  
 
Neden halk taraması? 
Barsak kanseri ciddi bir hastalıktır. Her 100 kişiden 4-5 kişi ömürlerinde barsak kanserine yakalanırlar.  
Barsak kanserine yakalanan insanların çoğu 55 yaş ve üzerindeki insanlardır. 
Halka taraması sayesinde barsak kanseri önlenebilir ya da erken bir evrede teşhis ve tedavi edilebilir. 
Halk taraması neticesinde uzun sürede yılda 2.400 barsak kanseri ölüm vakası önlenmiş oluyor.  
 

Halk taraması 55-75 (dahil) yaş arası erkek ve kadınlar için yapılır. Bu gruptaki insanlara her iki (2) 
yılda bir muayene için bir davetiye gönderilir.  
 
Tarama testini kendiniz evde yapabilirsiniz. Bu zarfın içerisinde ‘Barsak kanseri halk taraması’ 
broşürü, bir kullanım talimatı, bir yanıt formu, küçük bir tüp ve adresli iade zarfı vardır.  
 
Tarama nasıl yapılır? 
Halka taraması davetiyesiyle birlikte küçük bir tüp gönderilir. Tüpün yeşil kapağındaki çubuğun çıkıntılı 
bir kısmı vardır. Çubuğun çıkıntılı kısmını dışkınızın dört (4) farklı yerine batırınız. İncelemeyi iyi 
yapabilmek için çok küçük miktarda dışkı yeterlidir. Bu testi nasıl iyi şekilde yapabileceğinizi kullanım 
talimatında okuyabilirsiniz.  
 
Gerekli işlemler bittikten sonra tüpü ve doldurduğunuz yanıt formunu adresli iade zarfıyla laboratuvara 
geri gönderirsiniz. Laboratuvarda dışkınızda kan olup olmadığı incelenir. Dışkıdaki kan çoğu zaman 
çıplak gözle görülmez. Dışkıdaki kan barsak kanseri nedeniyle olabileceği gibi başka nedenlerden 
dolayı da olabilir. Bunu tespit edebilmek için ileri tetkik gereklidir. 
 
Sonuç 
Yaklaşık iki (2) hafta sonra size sonucu bildiren bir yazı gönderilir.  
 
Halk taramasına katılıp katılmamaya siz karar verirsiniz 
Halk taramasına katılım gönüllülük düzeyindedir. Halk taraması (dışkı testi) ücretsizdir, yani hükümet 
tarafından sunulan ve ödenen bir hizmettir.  Sağlık sigortanız ileri tetkik (ön görüşme ve kolonoskopi) 
masraflarını muhtemelen öder. Ama şahsı katkı payınıza bağlı olarak bu masrafların bir kısmını 
kendiniz ödemeniz gerekebilir. Bu konu ile ilgili sorularınızı sağlık sigortanızla görüşünüz. 
Ne zaman katılmamak daha iyidir? 
Ne zaman halk taramasına katılmamanızın daha iyi olacağını broşürde okuyabilirsiniz. Bu konuyu aile 
doktorunuzla da konuşabilirsiniz.  Halk taramasına katılmamaya karar vermeniz durumunda, yanıt 
formundaki 1’inci soru ile 5-7’nci (dahil) soruları doldurmanızı ve yanıt formunu adresli iade zarfıyla 
geri göndermenizi rica ederiz.  
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Dijital enformasyon temini  
Müşteri portalinde yanıt formunu dijital olaral doldurabilirsiniz. Şu internet sitesine gidiniz 
«_SO_WEBSITEADRES» ve ‘Mijn bevolkingsonderzoek’ kısmına tıklayınız. Giriş yapabilmek için 
DigID kimlik ve şifrenizin olması gerekir. Portal aracılığıyla halk taramasına katılmak istemediğinizi 
bildirebilirsiniz. 
 
Daha geniş bilgi istiyor musunuz? 
Broşürde halk taraması hakkında daha geniş bilgileri okuyabilirsiniz. Şu internet sitesine de 
bakabilirsiniz: 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. Bu internet sitesinde ayrıca halk taraması hakkında sıkça 
sorulan soruların yanıtlarını da bulabilirsiniz.  
Sağlık sorularınızla ilgili sorularınız için aile doktorunuzla irtibat kurunuz. Diğer sorularınız için 
«_SO_NAAM» kurumunun bilgi hattına telefon edebilirsiniz. Telefon numarası «_SO_TEL» (Pazartesi 
– Cuma günlerinde saat 09.00-17.00 arasında). Görevlilerimiz size memnuniyetle yanıt verirler. 
 
Dostane selamlarla. 
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Ekler:  

• ‘Barsak kanseri halk taraması’ broşürü 
• Kullanım talimatı  
• Yanıt formu  
• Test tüpü 
• Küçük torba  
• Adresli iade zarfı  
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