Chào mừng.

UNG THƯ RUỘT KẾT

TẦM SOÁT
thật dễ dàng

■

■

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

■

■

■

■

Bệnh nhân có tiền sử ung thư trực kết tràng, u tuyến,
hoặc các bệnh ung thư khác có liên quan.
Bệnh nhân đã có kết quả dương tính từ một phương
pháp sàng lọc ung thư trực kết tràng khác trong vòng
6 tháng gần đây nhất.
■

– Bệnh viêm đường ruột (IBD)
– Viêm loét đại tràng mạn tính (CUC)
– Bệnh Crohn
– Đa polyp gia đình (FAP)

■

– Tiền sử gia đình bị ung thư trực kết tràng
Bệnh nhân từng được chẩn đoán mắc hội chứng
ung thư (di truyền) gia đình có liên quan, như hội
chứng ung thư trực kết tràng di truyền không do
polyp (HNPCCC hoặc Hội chứng Lynch), Hội chứng
Peutz-Jeghers, Polyp liên quan đến MYH (MAP), hội
chứng Gardner, hội chứng Turcot (hoặc Crail),
hội chứng Cowden, Đa polyp trẻ em, hội chứng
Cronkhite-Canada, Bệnh u xơ thần kinh hoặc Đa
polyp tăng sản gia đình.

■

■

Cám ơn quý vị đã chọn Cologuard® để được tầm soát ung thư trực kết
tràng. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu:
■

Mức độ dễ dàng khi NHẬN. TIẾN HÀNH. XONG.

■

Thông tin về kết quả của quý vị

■

Thông tin về bảo hiểm

Bệnh nhân không nên cung cấp mẫu cho Cologuard nếu
họ bị tiêu chảy hoặc có lẫn máu trong nước tiểu hoặc phân
của họ (ví dụ: từ trĩ xuất huyết, bị đứt tay hoặc bị trầy xước
chảy máu, chảy máu hậu môn hoặc đang có kinh nguyệt).
Để đảm bảo sự nguyên vẹn của mẫu, phòng thí nghiệm
phải nhận mẫu xét nghiệm của bệnh nhân trong vòng 72
giờ kể từ khi lấy mẫu. Bệnh nhân nên gửi các mẫu phân tới
phòng thí nghiệm theo hướng dẫn được nêu trong Hướng
Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân Cologuard.
Bệnh nhân được tư vấn về cảnh báo được nêu trong
Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân Cologuard. Bệnh nhân
KHÔNG được uống chất bảo quản.
Nguy cơ liên quan đến việc sử dụng Bộ lấy mẫu là thấp
và không có các tác động bất lợi nghiêm trọng nào được
báo cáo trong số những người thử nghiệm lâm sàng. Bệnh
nhân cần cẩn thận khi mở và đóng các nắp để tránh làm
sưng tay.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-844-870-8870
hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ CologuardTest.com/use.
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NGUỒN TÀI NGUYÊN

■

Cologuard có thể tạo ra kết quả âm tính giả hoặc dương
tính giả. Kết quả dương tính giả xảy ra khi Cologuard tạo ra
kết quả dương tính, cho dù soi ruột kết sẽ không phát hiện
ung thư hoặc polyp tiền ung thư. Kết quả âm tính giả xảy
ra khi Cologuard không phát hiện thấy polyp tiền ung thư
hoặc ung thư trực kết tràng thậm chí khi soi ruột kết xác
định kết quả dương tính.

HÃY BẮT ĐẦU

6. BẢO HIỂM

■

Kết quả xét nghiệm Cologuard âm tính không đảm bảo là
không bị ung thư hoặc u tuyến sớm. Bệnh nhân có kết quả
xét nghiệm Cologuard âm tính nên được tư vấn tiếp tục
tham gia chương trình sàng lọc ung thư trực kết tràng với
một phương pháp sàng lọc được khuyến nghị khác. Thời
gian sàng lọc cho chương trình tiếp theo này chưa được
thiết lập.

5. KẾT QUẢ

■

Các đề xuất hướng dẫn sàng lọc CRC khác nhau ở những
người trên 75 tuổi. Quyết định sàng lọc những người trên
75 tuổi phải được đưa ra trên cơ sở cá nhân hóa với sự tư
vấn của một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Kết
quả xét nghiệm Cologuard phải được hiểu một cách thận
trọng ở những bệnh nhân lớn tuổi vì tỷ lệ kết quả dương
tính giả tăng lên theo độ tuổi.

4. XONG

Bệnh nhân đã được chẩn đoán có tình trạng liên quan
đến nguy cơ ung thư trực kết tràng cao. Những tình
trạng này bao gồm nhưng không giới hạn:

Các nghiên cứu lâm sàng về độ chuẩn xác đã được
tiến hành ở bệnh nhân trên 50 tuổi. Hướng dẫn ACS
khuyến nghị tầm soát bắt đầu ở độ tuổi 45. Hiệu quả của
Cologuard ở những bệnh nhân từ 45 đến 49 tuổi được
ước tính theo phân tích nhóm phụ từ các nhóm có độ tuổi
tương tự.

3. TIẾN HÀNH

Cologuard nhằm mục đích sử dụng cho các bệnh nhân
từ 45 tuổi trở lên, có nguy cơ trung bình và là những
ứng viên điển hình cho sàng lọc CRC. Cologuard đã
không được đánh giá lâm sàng cho các loại bệnh nhân
sau đây:

Hiệu quả của Cologuard đã được chứng minh trong một
nghiên cứu tiêu biểu tại một thời điểm (đó là thời điểm duy
nhất). Hiệu quả theo quy trình của Cologuard (tức là các lợi
ích và nguy cơ với xét nghiệm lặp lại qua một khoảng thời
gian đã được thiết lập) chưa được nghiên cứu. Hiệu quả
chưa được đánh giá ở những người trưởng thành mà trước
đó đã từng xét nghiệm với Cologuard. Sự không thua kém
hay tính ưu việt của độ nhạy theo quy trình của Cologuard
so với các phương pháp sàng lọc được khuyến nghị khác
đối với CRC và AA chưa được xác nhận.

2. NHẬN

Cologuard® dùng để phát hiện định tính dấu DNA
liên quan đến khối u trực kết tràng và sự có mặt của
hemoglobin ẩn trong phân người. Kết quả dương tính
có thể cho biết sự xuất hiện của ung thư trực kết tràng
(CRC) hoặc u tuyến sớm (AA) và cần được theo dõi bằng
phương pháp nội soi ruột kết chẩn đoán. Cologuard
được chỉ định để sàng lọc những người ở độ tuổi trưởng
thành, cả nam và nữ, từ 45 tuổi trở lên, là những người
có nguy cơ bị CRC trung bình điển hình. Cologuard
không thay thế cho soi kết tràng chẩn đoán hay soi kết
tràng theo dõi ở những cá nhân có nguy cơ cao.

CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA

1. BẮT ĐẦU

CHỈ ĐỊNH

NHẬN
Tin vui! Cologuard gần như đang trên đường đến.
Sau khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gửi cho
chúng tôi đơn hàng hoàn chỉnh của quý vị, chúng tôi sẽ
gửi bộ lấy mẫu Cologuard đến cho quý vị! Quý vị cũng
sẽ nhận được cuộc gọi chào mừng để tìm hiểu thêm về
cách lấy và gửi lại mẫu của mình.
Để tìm hiểu thêm về những điều quý vị có thể mong
đợi, hãy vào trang CologuardTest.com/whatsnext.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-844-870-8870
hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ CologuardTest.com/use.
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TIẾN HÀNH
Lấy mẫu thật dễ dàng. Sau đây là một vài gợi ý!
Không cần chuẩn bị đặc biệt. Không cần nghỉ việc.
Không có sự thay đổi chế độ ăn uống hoặc thuốc của
quý vị.
Lấy mẫu tại nhà riêng của quý vị (mẫu không được
nhiều hơn bình đựng chất lỏng trong bộ lấy mẫu).
Quý vị không nên cung cấp mẫu nếu quý vị bị tiêu chảy
hoặc có lẫn máu trong nước tiểu hoặc phân (ví dụ: từ
xuất huyết, bệnh trĩ, bị đứt tay hoặc bị trầy xước chảy
máu, chảy máu hậu môn hoặc đang có kinh nguyệt).
Hộp quý vị nhận được cũng là hộp mà quý vị sẽ gửi lại
kèm theo mẫu. Quá tiện đúng không? Túi trong giúp
ngăn rò rỉ, do đó xin không bỏ phần đó do thực tế
phần này đã được dán chặt.
Gửi lại mẫu trong vòng 24 giờ kể từ khi lấy mẫu
theo hướng dẫn chi tiết trong bộ lấy mẫu.
Do đường bưu điện cuối tuần có thể bị chậm trễ, chúng
tôi đề nghị quý vị lấy mẫu và gửi mẫu trong khoảng
thời gian từ thứ Hai đến thứ Năm.
Quý vị sẽ nhận được Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân
Cologuard® chi tiết với hướng dẫn từng bước trong bộ
lấy mẫu của quý vị. Nếu quý vị thích video hướng dẫn
cách sử dụng, quý vị thật may mắn!
Vào trang CologuardTest.com/use.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-844-870-8870
hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ CologuardTest.com/use.
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XONG
Gửi lại cho tôi trong vòng 24 giờ! Thực hiện theo các bước đơn giản này.

1

Điền vào các nhãn.
Một điều rất quan
trọng là viết chính xác
tên của quý vị như tên
được viết trên nhãn
vận chuyển. Đừng quên
viết ngày sinh của quý
vị, cũng như ngày và
giờ quý vị lấy mẫu. Việc
ghi nhãn chính xác
giúp nhóm thí nghiệm
của chúng tôi cung cấp
cho quý vị kết quả sớm
nhất có thể.

2

Đính kèm nhãn
của quý vị
Sau khi điền đầy đủ
vào nhãn, gắn chặt vào
nắp và lọ đựng mẫu.

3

Gửi mẫu của quý vị
Cho mẫu đã được ghi
nhãn vào hộp. Nhãn
vận chuyển đã có trong
hộp. Quý vị có thể gửi
mẫu từ bất kỳ địa điểm
nào trong Hoa Kỳ,
hoặc đặt lịch lấy mẫu
tại cologuardtest.com/
pickupmykit hoặc gọi
đến số 1-800-PICKUPS.
Không yêu cầu thanh
toán vận chuyển!

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-844-870-8870
hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ CologuardTest.com/use.
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BIẾT KẾT QUẢ
CỦA QUÝ VỊ
Sau khi chúng tôi nhận được bộ lấy mẫu của quý vị, phòng thí nghiệm của
chúng tôi sẽ xét nghiệm mẫu ngay lập tức và có kết quả thường trong vòng
hai tuần. Chúng tôi sẽ gửi kết quả đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của quý vị, họ sẽ theo dõi và thảo luận với quý vị không lâu sau đó.
Nhưng hiện tại, sau đây là tổng quan nhanh về những điều mong đợi.

KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH
■

■

■

Kết quả dương tính nghĩa
là xét nghiệm đã phát
hiện DNA và/hoặc máu
bất thường có thể do tiền
ung thư hoặc ung thư
trong ruột kết gây ra.

KẾT QUẢ ÂM TÍNH
■

■

Bất cứ kết quả dương tính
nào cũng cần được tiến
hành soi ruột kết sau đó.
Kết quả dương tính
giả có xảy ra. Kết quả
dương tính giả xảy ra khi
Cologuard tạo ra kết quả
dương tính, cho dù soi
ruột kết sẽ không phát
hiện ung thư hoặc polyp
tiền ung thư.

■

Kết quả âm tính nghĩa là xét
nghiệm đã không phát hiện
DNA và/hoặc máu bất thường
có thể do tiền ung thư hoặc
ung thư trong ruột kết gây ra.
Lập kế hoạch được tầm soát
lại vào một thời điểm do nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe khuyến nghị. Hội Ung
Thư Hoa Kỳ khuyến nghị lặp lại
Cologuard mỗi 3 năm một lần
sau khi có kết quả âm tính.
Kết quả âm tính giả có xảy ra.
Kết quả âm tính giả xảy ra khi
Cologuard không phát hiện
thấy polyp tiền ung thư hoặc
ung thư trực kết tràng thậm
chí khi soi ruột kết xác định kết
quả dương tính.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-844-870-8870
hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ CologuardTest.com/use.
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CHÚNG TÔI BAO
TRẢ CHO QUÝ VỊ
Cologuard được Medicare và phần lớn các công ty bảo hiểm bao trả.
Cologuard được Medicare và Medicare Advantage bao trả không có khoản đồng thanh
toán hoặc khấu trừ đối với bệnh nhân đủ điều kiện từ 50-85 tuổi.
Trên toàn quốc có hơn 94% bệnh nhân Cologuard không có chi phí xuất túi để tầm soát.
•

Theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền, Cologuard sẽ được hầu hết các công
ty bảo hiểm tư nhân bao trả không có khoản đồng thanh toán hoặc khấu trừ đối với
bệnh nhân đủ điều kiện (từ 50-75 tuổi; với rủi ro mắc ung thư ruột kết trung bình;
không có các triệu chứng).

Hiện tại, khoảng 74% bệnh nhân từ 45-49 tuổi sử dụng Cologuard không có chi phí xuất
túi để tầm soát.
•

Nhiều tổ chức thanh toán trong nước và trong khu vực đã bắt đầu thanh toán để tầm
soát CRC ở độ tuổi 45.
Exact Sciences tiếp tục làm việc với các tổ chức thanh toán để mở rộng phạm vi và tiếp
cận bảo hiểm cho những bệnh nhân từ 45-49 tuổi.

Hỗ trợ bệnh nhân

Các trường hợp ngoại lệ bảo hiểm có thể áp dụng; chỉ công ty bảo hiểm của quý vị mới
có thể xác nhận cách Cologuard sẽ được bao trả cho quý vị như thế nào. Nhóm chuyên
gia của chúng tôi có thể giúp quý vị liên lạc với công ty bảo hiểm của quý vị và đặt câu hỏi
thích hợp – vui lòng gọi đến chúng tôi theo số 1-844-870-8870.
Exact Sciences ước tính dựa trên hóa đơn trước đây của bệnh nhân kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Mức bảo hiểm thay đổi theo tiểu bang và khu
vực. Các trường hợp ngoại lệ bảo hiểm có thể áp dụng, chỉ công ty bảo hiểm của quý vị mới có thể xác nhận cách Cologuard sẽ được bao trả cho quý
vị như thế nào.

Tìm hiểu thêm tại Cologuardtest.com/insurance.
QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-844-870-8870
hoặc xem video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ CologuardTest.com/use.
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NHẮC NHỞ GIÚP
THEO DÕI!

Sử dụng nam châm này để gửi mẫu của quý vị trong vòng 24 giờ
kể từ khi lấy mẫu bằng cách viết xuống các ngày quan trọng.

QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ?

Hãy gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-844-870-8870 hoặc xem
video hướng dẫn cách sử dụng tại địa chỉ CologuardTest.com/use.

Hẹn sớm gặp lại
quý vị!

EXACT SCIENCES CORPORATION
441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com

Để biết thêm thông tin hữu ích, hãy vào trang CologuardTest.com

1-844-870-8870
Cologuard là thương hiệu đã đăng ký của Exact Sciences Corporation.
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