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«_CLIENT_AANHEF»,
2014 yılında ülkesel barsak kanseri halk taraması başlatıldı. Barsak kanseri halk taraması 55-75 (dahil)
yaş arasındaki kadın ve erkekler için yapılır. Halk taraması kademeli olarak yapılacaktır. Halk taraması için
ne zaman ilk defa davetiye alacağınız doğum yılınıza bağlıdır. 2014 yılında 1938, 1939, 1947 ve 1951
yılında doğanlara bir davetiye gönderilecektir. Bu gruptaki insanlara yıl boyunca davetiye gönderilecektir.
2019 yılında halk taraması tamamen uygulanmış olacaktır.
Taramaya katılmak için 2 hafta içerisinde bir davetiye alacaksınız. Halk taramasına katılım gönüllülük
temelindedir, katılıp katılmamaya siz karar verirsiniz.
Barsak kanseri
Barsak kanseri ciddi bir hastalıktır. Her 100 kişiden 4-5 kişi ömürlerinde barsak kanserine yakalanırlar.
Barsak kanserine yakalananların çoğu 55 yaş ve üzerinde olan insanladır.
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 nasıl yapılır?
İçinde kullanım talimatı, küçük bir tüp ve dışkı testi bulunan mor renkli bir zarf ev adresinize gönderilir.
Küçük tüpün yeşil kapağındaki çubuğun çıkıntılı kısmı vardır. Çubuğun bu çıkıntılı kısmını dışkınızın dört
(4) farklı yerine batırınız ve çubuğu tekrar küçük tüpe yerleştiriniz. Küçük tüpü sonra adresli iade zarfıyla
bir laboratuvara gönderiniz. Dışkınızda kan olup olmadığı laboratuvarda incelenir. Dışkıdaki kan her
zaman çıplak gözle görülmez. Dışkıdaki kan barsak kanserinden kaynaklanmış olabilir. Dışkıda kan
bulunursa ileri tetkik gereklidir.
Halk taramasını kim koordine ediyor?
Halk taraması hükümet tarafından sunulan bir hizmettir. Bölgenizdeki halk taraması «_SO_NAAM»
kurumu tarafından koordine ediliyor. Kurumumuzu muhtemelen meme kanseri ya da rahim ağzı kanseri
halk taramasından biliyor olabilirsiniz. Aile doktorunuzun halk taramasından haberi vardır.

Devamı için arka sayfayı okuyunuz

Daha geniş bilgi için
Halk taraması için şimdi daha geniş bilgi istiyor musunuz? O zaman şu internet sitesine bakınız:
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. Ayrıca «_SO_NAAM» kurumunun bilgi hattına telefon
edebilirsiniz. Telefon numarası: «SO_TEL» (Pazartesi-Cuma günlerinde saat 09.00-17.00 arasında)
Dostane selamlarla,
«_SO_NAAM», namına
<SO_NAAM_BESTUURDER>
Yönetici

Akıllı telefonunuzla (smartphone) yukarıdaki QR kodunu tararsanız telefonunuzda direkt şu internet sitesi
görünür: www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl

