:رقمك الشخصي

فحص البراز

نحن من
يقوم بذلك .فما الذي
تقومين به أنت؟

DDK-BR-HER-AF-1807-A

عزيزي ،عزيزتي
ندعوك مجددا للمشاركة في االستبيان السكاني لسرطان القولون لدى النساء والرجال الذي تتراوح أعمارهم ما بين 50
و 74سنة .نستطيع بهذه العينة الكشف عن وجود الدم في البراز .قد يدل وجود الدم في البراز غلى بوليبات (سليلة)
أو سرطان القولون .يبقى القرار لك فيما إذا كنت تريد المشاركة أم ال .لكن كلما أسرعت في المشاركة كلما كان نسبة
الشفاء أوفر ويكون العالج حينها أخف .لم نحصل بعد على عينة منك لذلك ندعوك من جديد إلى اغتنام الفرصة
.للمشاركة .الكشف مجاني .

هل أرسلت العينة؟ في هذه الحالة يمكنك تجاهل هذه الرسالة .

تود اآلن المشاركة فعال؟

لم تعد تملك أدوات أخذ العينة؟
•

هل تريد المزيد من المعلومات عن االستبيان السكاني؟

• اقرأ الكتيب المرفق لهذه الرسالة .

هل لديك أسئلة شخصية أو تتردد في المشاركة؟

• اتصل بطبيب األسرة الخاص بك .
• زر الموقع اإللكتروني www.bevolkingsonderzoek.be

قررت عدم المشاركة؟

اذهب إلى الموقع اإللكتروني www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/nietdeelnemen
وأدخل رمزك الشخصي.
ُ
 .160سنقوم بمساعدتك حالما تدخل الرمز البريدي لمنطقتك .
080060
600800
• اتصل مجانا بالرقم 160
• أرسل أدوات أخذ العينة الغير مستعملة إلينا .لن يتم إعادة استعمالها ألسباب صحية .
مع أطيب التحيات
Dr. Patrick Martens
مدير مركز دراسات مرض السرطان
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The Privacy Commission has granted permission to the Centrum voor Kankeropsporing to retrieve your personal details from relevant institutions and to use that information in
the framework of the National Screening Programme. The Commission ensures that the information obtained will be used in accordance with the legislation on privacy.

Dit is de vertaling Arabisch - Modern Standaard van “DDK-BR-HER-AF-1807” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst.
Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “CVK17-003 DDK-BR-HER-AF-1811_hires.pdf”.

استعمل استمارة المشاركة الموجودة في ظهر هذه الرسالة .استلمت أيضا أدوات أخذ العينة مع الرسالة السابقة .تأكد
من صالحية أدوات أخذ العينة فإذا كانت انتهت مدة صالحيتها يمكنك طلب أدوات جديدة مجانا .

