SUOLISTOSYÖVÄN SEULONTALOMAKE

5.3.2020

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Äidinkieli

Osoite
Kutsun vuosi

Kutsukunta

Seulonta-ID

Näytteenottopäivä

ESITIEDOT ERILLISELLÄ LOMAKKEELLA
TESTIN ANALYYSI JA TULOS
Näytteen tulkittavuus

riittävä

epävarma

Näytteen tulkittavuutta haittaavat seikat:
näyte tuhoutunut

ei tulkittavissa

näyteputkessa liian vähän näytettä

tunnistetiedot puutteelliset

Testin arvo

näytteen analyysi on viivästynyt yli määräajan
kyllä Testin tulos

(µg/g) määritysrajan yläpuolella

positiivinen

näyte kuivunut

näytteenottopäivämäärä puuttuu

tekninen syy

negatiivinen

Analysoija

Paikka

Päivämäärä

näyteputkessa liikaa näytettä

Lisätiedot ja kommentit

KOLONOSKOPIAA EI TEHTY, koska

ei tavoitettu

kieltäytyi

kolonoskopia tehty hiljattain vuonna

tai seurannassa suolistosairauden takia

muu syy, mikä
Päivämäärä

Paikka

Ilmoittaja

KOLONOSKOPIA
Kolonoskopiaa rajoittaneet seikat

Suonensisäinen esilääkitys annettu
ei

kyllä

tukkiva tuumori

Suurimman polyypin/muutoksen läpimitta
<5mm

5-10 mm

Kolonoskopian poisvetoaika (min)

kipu

Sisäkäännös tehty

riittämätön tyhjennys

polypektomia

potilaan huono kunto

näytepalan otto

muu, mikä?

vuodon koagulaatio

ei

kyllä

Suolentyhjennyksen onnistuminen
hyvä

Löydökset

riittävä

laajennus

epätäydellinen

normaali löydös

tatuointi

riittämätön

tuumori

muu toimenpide

Mihin asti kolonoskopiassa päästiin?

polyyppi

ei toimenpiteitä
Komplikaatiot

ileum terminale

ahtauma

caecum

koliitti

kipu

fleksura hepatica

divertikkelit

vuoto

colon transversum

peräpukamat

perforaatio

fleksura lienalis

muu löydös, mikä?

kardiovaskulaarinen

Polyyppien lukumäärä

sigma
rectum
Päivämäärä

1–3

10–20 mm

Toimenpiteet

4–10

ei komplikaatioita

yli 10

Paikka

Skopisti

KOLONOSKOPIASSA OTETTUJEN PATOLOGISTEN NÄYTTEIDEN TIEDOT (kentät toistuvat tarvittaessa)
Muutoksen sijainti
Muutoksen läpimitta

Muutoksen morfologia
<5 mm

5–10 mm

10–20 mm

>20 mm

Muutoksen histologinen diagnoosi sanallisesti
Diagnoosin päivämäärä

Diagnoosipaikka

Patologi

KOLONOSKOPIAN TILALLA JA/TAI LISÄKSI TEHTY TT-KOLONGRAFIA ON LOMAKKEEN TOISELLA PUOLELLA.

JATKOTOIMENPIDEPÄÄTÖS
Ei jatkotutkimuksia

Tutkimus uusitaan: Ei koske vuosikontrolleja

Lähete erikoissairaanhoitoon ________ (lähete tähän paikkaan)
Päätöspäivämäärä

Paikka

Muu seuranta tai jatkohoito (esim. vuosikontrollit)
Muu löydöksen edellyttämä perusterveydenhuollon tutkimus
Päättäjän tunniste

>20 mm

TIEDOT KIRURGISESTA TOIMENPITEESTÄ
Suoliston kirurgiatoimenpide tehty

ei

neoadjuvantti ensisijaisena hoitona Toimenpidekoodi (THL:n toimenpideluokitus)

kyllä

Lisätietoa kirurgiasta
Leikkauspäivämäärä

Leikkauspaikka

Kirurgi

KIRURGIASSA OTETTUJEN PATOLOGISTEN NÄYTTEIDEN TIEDOT (kentät toistuvat tarvittaessa)
Muutoksen sijainti
Muutoksen läpimitta

Muutoksen morfologia
<5 mm

5–10 mm

10–20 mm

Syövän levinneisyys pTNM-luokituksen mukaisesti T

>20 mm
N

Gradus

M

I

II

III

IV

Muutoksen histologinen diagnoosi sanallisesti
Diagnoosin päivämäärä

Diagnoosipaikka

Patologi

KOLONOSKOPIAN TILALLA JA/TAI LISÄKSI TEHTY TT-KOLONGRAFIA
Löydökset

Polyyppien lukumäärä

Muutoksen sijainti

normaali löydös

ileum terminale

1–3

4–10

yli 10

tuumori

caecum

polyyppi

colon ascendens

<10 mm

ahtauma

fleksura hepatica

Komplikaatiot

koliitti

colon transversum

kipu

divertikkelit

fleksura lienalis

perforaatio

muu löydös, mikä?

colon descendens

kardiovaskulaarinen

sigma

ei komplikaatioita

Suurimman polyypin/muutoksen läpimitta
10–20 mm

>20 mm

rectum
Lisätietoja:

YHTEENVETO (C-RADS):
Paksusuolen löydösten luokitus:

Paksusuolen ulkopuolella näkyvien löydösten luokitus:

C0: riittämätön tutkimus

E0: puutteellinen tutkimus

C1: normaali löydös/hyvänlaatuinen muutos

E1: ei patologiaa

(ei malignisuspekti eikä > 5 mm polyyppejä)

E2: kliinisesti merkityksetön hyvänlaatuinen muutos

C2: 6–9 mm polyyppi(t), lukumäärä < 3

E3: todennäköisesti hyvänlaatuinen,

C3: 6–9 mm polyyppi(t), lukumäärä ≥ 3 tai ≥ 10 mm polyyppi(t)

epäspesifiseksi jäävä löydös, joka vaatii mahdollisesti lisäselvittelyä

C4: malignisuspekti, lumenia ahtauttava muutos

E4: kliinisesti merkittävä löydös, joka vaatii lisäselvittelyä

tai merkkejä seinämän liikakasvusta
Päivämäärä

Paikka

Tekijä

Radiologin lausunto
Lausunnon päivämäärä

Paikka

Radiologin tunniste

