Kết quả FIT bất thường có nghĩa là tìm thấy máu trong mẫu thử
nghiệm phân do quý vị giao. FIT chỉ có thể cho chúng tôi biết là
quý vị có thể chảy máu từ chỗ nào đó trong đường tiêu hóa
dưới. Loại thử nghiệm này không thể cho chúng tôi biết từ chảy
máu phần nào hoặc tại sao chảy máu.
Có thể có một số lý do khác nhau khiến tìm ra máu trong phân
của quý vị, gồm cả trĩ (đôi khi không đau hoặc nằm bên trong),
loét, nứt hậu môn, bệnh túi thừa, hoặc viêm.
Nếu quý vị có kết quả FIT bất thường, điều quan trọng là quý vị
cần giữ đúng tất cả các buổi hẹn tái khám sau đó để biết tại sao
kết quả lại bất thường.

Thử Nghiệm Tìm Máu
Trong Phân Bất Thường (FIT)
Kết quả thử nghiệm tìm máu trong
phân (FIT) bất thường có nghĩa là tìm
thấy máu trong mẫu phân do quý vị
cung cấp để thử nghiệm. Kết quả FIT
bất thường là chuyện thường thấy và
không có nghĩa là quý vị có ung thư.
Trung bình có mười lăm phần trăm số người được dò tìm
bằng FIT sẽ có kết quả bất thường và sẽ cần thử nghiệm
thêm. Ðiều này không có nghĩa là đã tìm thấy ung thư – hơn
96 phần trăm số người có kết quả FIT bất thường sẽ không
có ung thư.
Một số người có kết quả FIT bất thường có thể có polyps.
Polyps là những khối u hiền tính có thể phát triển trong ruột
già hoặc ruột kết, thường không có triệu chứng. Ða số các
polyps sẽ không bao giờ trở thành ung thư, và đối với những
loại trở thành ung thư thì sẽ mất nhiều năm mới thành ung
thư, đó là lý do tại sao những người từ 50 đến 74 tuổi nên
được dò tìm đều đặn.

Lý do gì đưa đến kết quả bất thường?
FIT là một loại thử nghiệm dò tìm chỉ có thể tìm ra máu trong
phân. FITkhông phải là loại thử nghiệm chẩn đoán. Ðiều này có
nghĩa là FIT có thể tìm ra một dấu hiệu có thể là ung thư (máu
trong phân), loại thử nghiệm này không thể dùng để chẩn đoán
ung thư. Hơn nữa, số lượng máu tìm thấy trong phân (hay trị số
FIT) không thể dùng để chẩn đoán một căn bệnh cụ thể. Trị số FIT
cao hơn không có nghĩa là quý vị bị ung thư.

Sau khi có kết quả FIT bất thường thì sao?
Sau khi quý vị nhận được kết quả FIT bất thường bằng thư, một
phối hợp viên bệnh nhân sẽ liên lạc với quý vị. Phối hợp viên
bệnh nhân là một y tá làm việc với cơ quan y tế địa phương. Họ
sẽ thẩm định tình trạng của quý vị và hẹn ngày soi ruột già nếu
thích hợp, hoặc cho quý vị biết có nên theo dõi nào khác hoặc
điều trị hay không.

Quý vị nên biết gì:
• Kết quả FIT bất thường không có nghĩa là quý vị bị ung thư.
• Ðiều quan trọng là giữ đúng tất cả các buổi hẹn tái khám
để thử nghiệm hoặc điều trị.
• Nếu tìm thấy polyps tiền ung thư, cách điều trị thật đơn giàn
và rất hiệu nghiệm.

Soi Ruột Già là gì?
Soi ruột già là một phương thức y khoa để bác sĩ soi ruột xem
xét màng bên trong ruột kết và ruột già bằng cách dùng một khí
cụ đặc biệt gọi là ống soi ruột già.
Ống soi ruột già là một ống mềm dẻo có gắn máy thu hình tí
hon ở đầu ống để bác sĩ soi ruột có thể chụp hình và thu hình
video ruột già của quý vị.
Trong khi soi ruột già thì có thể lấy những mẫu mô và cắt bỏ
những khối u bất thường.

Liên lạc với chúng tôi:
Colon Screening Program (Chương Trình Dò Tìm Ruột Già)
801–686 West Broadway
Vancouver, BC V5Z1G1
screening@bccancer.bc.ca
www.screeningbc.ca/colon

June 2017 Vietnamese

1/1

