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.محرلا قنع ةحسم ءارجإل ِكوعدن
  .تاونس ثالث لك محرلا قنع ةحسم ءارجإ لضفألا نمف ،ةنس 64و 25 نيب حوارتي كرمع ناك اذإ
 اهيظحالت نأ لبق ال مأ كمحر يف للخ اهب ايالخ كانه تناك ام اذإ ةفرعم انل حمسي امم
 نم .محرلا قنع ناطرسب ةيناطرس ةلحرم ىلإ للخ اهب يتلا ايالخلا لوحتت دق .كسفنب
 قنع ةحسم تيرجأ له  .اهمدع نم ةكراشملا كسفنب نيددحت تنأ .دعوملا يف دجاوتلا يرورضلا
.رابتعالا نيعب باطخلا اذه ذخأل يعاد ال ،نذإ ؟تاونس ثالث نم لقأ ذنم محرلا

 .ماظتناب محرلا قنع ةحسمل زردنالف يف ةديس 700,000 نم رثكأ عضخت
؟نيكراشتس لهف

 ةرودلا هيف كيتأت ال موي يف ءاسنلا ضارمأ بيبط وأ ماعلا سرامملا ىدل اًدعوم يددحت نأ بجي
 .ةيرهشلا
.ةوطخب ةوطخ صحفلا نم هعقوت كنكمي ام حرشن ،ةقفرملا ةرشنلا يف

 ؟ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ةوعدلا هذه مالتسا نيلضفت له
 يف ةلاسر ىلع يلصحاو www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be ىلع ليجستلاب يموق
 .محرلا قنع ةحسمل كئارجإ ىلع تاونس ثالث نم رثكأ رم اذإ دراولا قودنص

 ؟ةوعدلا هذه لوبق نيديرت ال له وأ ةكراشملا لوح كشلا ِكرواسي له ،ةلئسأ يأ كيدل له
• ءاسنلا ضارمأ بيبط وأ ماعلا سرامملا عم كلذ يشقان.
• ةرايزب يلضفت www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
• مقرلا ىلع يلصتا 0800 60 160 اًناجم
• ىلإ اًينورتكلإ اًديرب يلسرأ info@bevolkingsonderzoek.be   

.ساسألا يف اًناجم لمعملا ليلحتف ؛بيبطلا ةراشتسا لباقم الإ يددست نل

،ريدقتلاو مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

زنيترام كيرتاب /دزنيترام كيرتاب /د
(CvKO) ناطرسلا فاشتكا زكرم ،يدم


