This is an invitation letter for colorectal cancer screening. More information: www.colorectalscreening.fi
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Seulontaan osallistuminen tarkoittaa ulostenäytteen
ottamista. Näyte otetaan itse kotona oheisella testillä
erillisen ohjeen mukaan.

Näytteenottopäivä

SUOLISTOSYÖVÄN SEULONTAAN

SEULONTATESTI ON SINULLE MAKSUTON

?

MISTÄ ON KYSE?
Sinulla on tänä vuonna mahdollisuus osallistua kotikuntasi tarjoamaan suolistosyövän
seulontaan. Seulontaan kutsutaan aluksi 60−66 -vuotiaat miehet ja naiset kahden vuoden
välein. Seulonnalla pyritään löytämään suolistosyöpä varhain, jotta hoitotulokset ja syövän
ennuste olisivat parempia.
MITEN SEULONTA TOIMII?
Seulonnassa etsitään piilevää verta ulosteesta. Näyte otetaan itse wc-käynnin yhteydessä
oheisen ohjeen mukaan. Mikään sairaus tai lääkitys ei ole este näytteenotolle.
Näyte lähetetään laboratorioon tutkittavaksi postitse tämän pakkauksen mukana tulleessa
pahvikuoressa. Seulontakutsu on voimassa vuoden loppuun asti.
MITEN TULOKSISTA ILMOITETAAN?
Testitulos ilmoitetaan sinulle henkilökohtaisella kirjeellä kuukauden sisällä näytteen
lähettämisestä. Jos näytteestä löytyy verta, kirjeessä on ohjeet syyn selvittämistä varten.

Tervetuloa seulontaan! Lisätietoja: suolistoseulonta.fi
Seulontatiedot kootaan potilasasiakirjoihin, jotka ovat salassa pidettäviä. Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581
Helsinki
Seulontalaboratoriona toimii Fimlab Laboratoriot Oy. Rekisterinpitäjänä Fimlabissa käsiteltäville henkilötiedoille toimii seulottavan kotikunta, jonka toimesta seulonta toteutetaan. Tiedot tallennetaan seulontatoiminnan toteuttamiseksi Fimlabin laboratoriotietojärjestelmään ja -rekisteriin sekä PSHP:n
henkilötietokantaan. Lisätietoja Fimlabin tietosuojakäytännöistä löydät osoitteesta www.fimlab.fi/tietosuoja.

MIKÄ?
Suolistosyövällä tarkoitetaan paksu- ja peräsuolen syöpiä. Suolistosyöpä on kolmanneksi
yleisin syöpätauti Suomessa: runsas 3000 henkilöä sairastuu, ja yli 1000 henkilöä kuolee
siihen vuosittain. Suolistosyövän seulonta pyrkii havaitsemaan suolistosyövän
oireettomassa varhaisvaiheessa. Seulonnan tavoite on vähentää suolistosyövästä johtuvia
kuolemia.
MIKSI?
Suolistosyöpä kehittyy yleensä vuosien kuluessa esiasteiden kautta, kun suolen
limakalvon solut alkavat muuttua pahanlaatuisiksi. Tauti ei alkuvaiheessa useinkaan
aiheuta oireita, tai oireet ovat epämääräisiä.
Suoliston kasvain voi vuotaa alkuvaiheessa hiukan verta. Seulontatestin avulla veri
voidaan havaita ulosteesta ennen kuin se näkyy paljaalla silmällä. Näin tauti voidaan
löytää varhaisessa vaiheessa ja hoitaa ennen kuin syöpä pääsee kehittymään pitkälle.
KENELLE?
Tänä vuonna suolistosyövän seulontaa tarjotaan 60-, 62-, 64- ja 66-vuotiaille. Jatkossa
seulonta laajenee kansalliseksi ohjelmaksi, johon kutsutaan kaikki 60 - 74-vuotiaat.
Saat seulontakutsun kahden vuoden välein. Seulonta on osa kotikuntasi terveydenhuoltoa.
MITEN?
Seulontanäyte otetaan itse kotona sivelemällä testitikkua ulosteessa. Ohjeet näytteen
ottamiseksi löydät erillisestä paperista. Näyte postitetaan tutkittavaksi seulontalaboratorioon paketista löytyvässä pahvikuoressa. Palautuskuoren postimaksu on
valmiiksi maksettu. Testi ei maksa sinulle mitään.
TULOS?
Seulontalaboratorio tutkii näytteen ja lähettää sinulle kirjeen tuloksesta
kuukauden kuluessa testin palauttamisesta. Suurimmalla osalla vastaus on
normaali eli näytteestä ei löytynyt verta.
Noin neljällä henkilöllä sadasta testitulos on positiivinen eli ulosteessa on
piilevää verta. Jos verta havaitaan, pääset tarvittaviin jatkotutkimuksiin.
Useimmiten ulosteen veri johtuu muista syistä kuin syövästä, kuten
peräpukamista, suoliston tulehduksista tai hyvänlaatuisista kasvaimista.
TUNNISTA OIREET
Suolistosyövän mahdollisia oireita ovat muun muassa seuraavat:
•
Uusi muutos suolen toiminnassa (kuten vatsakivut, ummetus tai ripuli)
•
Verenvuoto peräaukosta, verta ulosteessa tai mustat ulosteet
•
Anemia ja väsymys tai selittämätön painonlasku
Jos oire jatkuu ilman selkeää syytä, ota yhteyttä lääkäriin. Toimi näin, vaikka olisit juuri
osallistunut tai olisit lähiaikoina osallistumassa seulontaan. On kuitenkin hyvä muistaa,
että oireet eivät useimmiten johdu syövästä.
Tämän kutsukirjeen seulontaohjelmaa koskevat tiedot on tuottanut Suomen Syöpärekisteri. www.syöpärekisteri.fi

