Matti Meikäläinen
Mannerheimintie 2
00100 Helsinki

12.2.2019
Helsinki

SUOLISTOSYÖVÄN SEULONTA
Kirjoita näytteenottopäivä alla olevaan

Vastaa kaikkiin tällä lomakkeella oleviin kysymyksiin
merkitsemällä rasti kaikkien oikeiden vastausvaihtoehtojen
kohdalle tai numeroarvoilla niille varattuun tilaan.

tarraan ja kiinnitä se näyteputkeen
erillisen ohjeen mukaan.

Palauta täytetty lomake samassa kuoressa yhdessä
seulontanäytteen kanssa. Voit vastata kyselyyn myös
internetissä, jolloin lomaketta ei tarvitse palauttaa.
KYSELYYN VASTAAMINEN INTERNETISSÄ:
Pääset esitietolomakkeelle kirjoittamalla selaimeen
www.fimlab.fi/suolistoseulonta
ja lisäämällä oman tunnuksesi sille varattuun paikkaan.

TUNNUKSESI

1

XXXXXXXXXXXX

Kuinka pitkä olet?

2

Kuinka paljon painat?

cm

3

Onko sinulla
seuraavia
pitkäaikaissairauksia?

kg

4

Onko sukulaisillasi todettu
paksusuolensyöpää tai peräsuolisyöpää?

Insuliinihoitoinen diabetes

Ei ole

Sydämen läppävika

Kyllä, vanhemmallani

Sydäninfarkti viimeisen 3 kk:n aikana

Kyllä, sisaruksellani

Vaikea keuhko- tai sydänsairaus

Kyllä, lapsellani

Vaikea liikuntakykyä rajoittava sairaus

Kyllä, jollakin muulla/muilla sukulaisillani
(esim. tädillä, serkulla)
En tiedä

Kysely jatkuu kääntöpuolella

5

Käytätkö seuraavia lääkkeitä säännöllisesti eli
vähintään kerran viikossa?

6

Onko sinulla lääkeaineyliherkkyyttä?

Ei

Verenohennuslääke
(esim. Marevan, Pradaxa, hepariini)

Kyllä, mikä:

Asetyylisalisyylivalmisteet
(esim. Asperin, Disperin, Primaspan)
Muu tulehduskipulääke (esim. Burana)

7

9

Oletko koskaan polttanut vähintään vuoden ajan
päivittäin tupakkaa, sikareita tai piippua?

8

Poltatko nykyisin päivittäin tupakkaa, sikareita
tai piippua?

En ole

En

Kyllä, yhteensä
vuoden ajan
noin
savuketta/piipullista päivittäin

Kyllä

Kuinka usein juot alkoholijuomia?
(ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte
vain pieniä määriä, esim. yhden oluen)

10

Kuinka monta annosta alkoholia yleensä juot
niinä päivinä, jolloin käytätte alkoholia?
(annos = pieni pullo tai tölkki olutta/siideriä/
lonkeroa, lasi viiniä, snapsi)

En käytä lainkaan alkoholijuomia
Noin kerran kuukaudessa tai harvemmin
2-4 kertaa kuukaudessa
2-3 kertaa viikossa
4 kertaa viikossa tai useammin

1-2 annosta
3-4 annosta
5-6 annosta
7-9 annosta
10 annosta tai enemmän

11

Kuinka usein juot vuorokauden aikana
vähintään kuusi annosta alkoholia? (kuusi
annosta = kuusi pientä pulloa tai tölkkiä olutta/
siideriä/lonkeroa, pullo viiniä tai puoli pulloa
väkevää alkoholia)

1 ANNOS
0,33 l pullo tai tölkki III-olutta tai siideriä
12 cl lasi mietoa viiniä

En koskaan
Harvemmin kuin kerran kuussa
Noin kerran kuukaudessa
Noin kerran viikossa
Päivittäin tai lähes päivittäin

LISÄTIETOJA
Lisätietoja suolistosyövän seulonnasta: www.suolistoseulonta.fi
Tutkija Maija Jäntti, maija.jantti@cancer.fi, puh. 050 435 5505

4 cl annos väkeviä

1,5 ANNOSTA
0,5 l pullo III-olutta tai 0,5 l tuoppi

