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Тема: запрошення на скринінгову програму раку кишечника 
 
Шановний пане, Шановна пані, 
 
Запрошуємо вас на скринінг населення на рак кишечника. 
 
Ось як ви можете взяти участь  
Цим скринінгом населення ми перевіряємо, чи є кров у ваших фекаліях. Якщо ви берете участь, ви 
робитимете тест вдома. Для цього використовується аналіз калу зі штрих-кодом. У цьому штрих-
коді обробляються лише ваші дані. Таким чином ми знаємо, що аналіз калу належить вам. При 
дотриманні інструкції із застосування, результати ви отримаєте протягом десяти робочих днів. 
 
А якщо потрібні подальші дослідження? 
Тоді ви отримаєте направлення на прийом та огляд. При огляді товстий кишечник перевіряється 
зсередини. 
 
Ваш сімейний лікар автоматично не отримає цей результат 
Чи бажаєте ви, щоб ми повідомили вашого лікаря загальної практики, якщо потрібні додаткові 
обстеження? Тоді перш ніж надсилати аналіз, надайте нам дані свого лікаря загальної практики. Ви 
можете зробити це онлайн через Mijn Bevolkingsonderzoek на www.bevolkingsonderzoeknederland.nl  
за допомогою DigiD. У спочатку Mijn Bevolkinmgsonderzoek клацніть на заголовок Рак товстої 
кишки. Ви також можете зателефонувати нам або надіслати нам електронний лист. Наш номер 
телефону та адресу електронної пошти можна знайти у верхній частині цього листа. 
 
Чи безкоштовний цей скринінг населення? 
Аналіз калу безкоштовний. Прийом лікаря та огляд не є частиною скринінгу населення. Витрати на 
це покриває ваша медична страховка. Можливо, вам доведеться повністю або частково сплатити 
вартість самостійно. У вас є питання щодо відшкодування витрат? Будь ласка, зверніться до свого 
медичного страхувальника перед тим, як піти на прийом. 
 
У якому випадку ви не можете брати участь? 

• Якщо ви проходите (або проходили) лікування з приводу кишкових захворювань. 
• Якщо ви вже проходили обстеження товстої кишки протягом останніх 5 років. 
• Якщо у вас погане здоров'я. 

 
Ви не впевнені щодо участі в скринінгу населення? Або, можливо, у вас вищий ризик раку товстої 
кишки через спадкову схильність, рак товстої кишки у вашій родині чи хронічну кишкову інфекцію? 
Тоді обговоріть зі своїм лікарем загальної практики або спеціалістом, чи є вам сенс брати участь. 
Не берете участі? Ви можете відписатися онлайн через Mijn Bevolkingsonderzoek на 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl зі своїм DigiD. Ви також можете зателефонувати нам або 
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надіслати нам електронний лист зі своїми даними. Якщо ви не берете участь, будь ласка, 
викиньте набір для аналізу калу у смітник. 
 
Бажаєте отримати більше інформації про скринінг населення? 
Якщо ви хочете дізнатися більше, прочитайте брошуру або відвідайте веб-сайт 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. Тут ви знайдете відповіді на поширені запитання та відео 
про скринінг населення. З питаннями про скринінг населення ви можете зателефонувати або 
надіслати електронний лист на інформаційну лінію Bevolkingsonderzoek Nederland. 
 
З повагою, 
 
Скринінг населення в Нідерландах 
 
Долучення: 
• папка «Запрошення на програму скринінгу раку кишечника» 
• інструкції з використання 
• набір для аналізу калу 
• мішечок 
• сірий конверт 
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