Twój kod osobisty:

Badanie kału

PODDALIŚMY
SIĘ BADANIU,
A TY?

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Badaniu Przesiewowym w kierunku Raka Jelita Grubego dla mężczyzn i
kobiet w wieku od 50 do 74 lat. Przy użyciu zestawu do pobrania próbki kału można stwierdzić obecność krwi
w stolcu. Krew w stolcu może wskazywać na polipy lub raka jelita grubego. Sam(a) decydujesz, czy weźmiesz
udział w badaniu, czy też nie. Jednak wcześniejsze wykrycie zwiększa szansę na wyzdrowienie. Tym samym
leczenie jest lżejsze.
Nie otrzymaliśmy od Ciebie próbki stolca. Dlatego oferujemy Ci raz jeszcze szansę na wzięcie udziału w badaniu. Badanie jest bezpłatne.
Wysłałeś/wysłałaś już w międzyczasie próbkę? Zignoruj w takim razie ten list.
Chciałbyś/chciałabyś jednak wziąć udział?
Użyj formularza uczestnictwa na odwrocie tego listu. Zestaw do pobrania próbki kału z instrukcją obsługi
znajdował się w poprzednim zaproszeniu.

Dit is de vertaling Pools 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-1807_hires.pdf”.

Nie posiadasz już zestawu do pobrania próbki?
• Zadzwoń pod bezpłatny numer 0800 60 160. Dostarczenie nowego zestawu może potrwać parę tygodni.
Chciałbyś/chciałabyś uzyskać więcej informacji o badaniu przesiewowym?
• Przeczytaj załączony folder.
Czy masz pytania lub wątpliwości związane z udziałem w badaniu?
• Skontaktuj się z Twoim lekarzem rodzinnym.
• Wejdź na stronę www.bevolkingsonderzoek.be
Decydujesz się nie brać udziału w badaniu?
•		Wejdź na stronę www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/nietdeelnemen.
Wprowadź swój kod osobisty
• Zadzwoń za darmo pod numer 0800 60 160. Po wprowadzeniu Twojego kodu pocztowego pomożemy Ci dalej.
• Nie odsyłaj niewykorzystanego zestawu do pobierania próbek. Ze względów higienicznych nie zostanie on
ponownie użyty.
Pozdrawiam,

Dr. Patrick Martens
Dyrektor Centrum Wykrywania Raka (Centrum voor Kankeropsporing)
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Centrum voor Kankeropsporing uzyskało zgodę Komisji zajmującej się ochroną prywatności do pozyskania Twoich danych u właściwych organów i wykorzystania ich w ramach
niniejszego badania przesiewowego. Komisja ta dba, aby każde wykorzystywanie danych osobistych przebiegało z przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących prywatności.
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Dzień dobry,

