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Codul dumneavoastră personal: []

Noi efectuăm

TESTUL  
PAPANICOLAU.  
ăI CE FACEăI 

DUMNEAVOASTRă?
Destinatar [prenume și nume]
[Stradă, Numărul casei, Numărul căsuței 
poștale]
[Codul poștal al orașului]

[Data]

Stimată doamnă [prenume și nume]

Vă invităm să vă faceți un test Papanicolau.
Dacă aveți între 25 și 64 de ani, cel mai bine este să vă faceți un test Papanicolau o dată la trei ani.  Acesta ne 
permite să stabilim dacă aveți celule anormale la nivelul colului uterin înainte de a le observa dumneavoastră. 
Celulele anormale se pot transforma într-un stadiu precanceros al cancerului de col uterin. Ca testul să se facă 
la timp. Dumneavoastră decideți dacă veți participa sau nu.   Ați făcut un test Papanicolau cu mai puțin de 
trei ani în urmă? Atunci nu trebuie să țineți cont de această scrisoare.

Peste 700.000 de femei din Flandra își fac în mod regulat un test Papanicolau. 
Participați și dumneavoastră?

Trebuie să vă programați la medicul de familie sau la ginecolog într-o zi în care nu aveți menstruație. 
În broșura alăturată vă explicăm pas cu pas la ce vă puteți aștepta în urma screeningului.

Ați prefera să primiți această invitație pe e-mail? 
Înregistrați-vă pe www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be și primiți un mesaj în căsuța poștală 
dacă testul Papanicolau a fost făcut acum mai mult de trei ani. 

Aveți întrebări sau îndoieli în legătură cu participarea sau nu doriți să acceptați această invitație? 
• Discutați cu medicul de familie sau cu ginecologul dumneavoastră.
• Accesați www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
• Sunați gratuit la 0800 60 160
• Trimiteți un e-mail la adresa info@bevolkingsonderzoek.be   

Plătiți doar consultația medicului; analiza de laborator este, în principiu, gratuită.

Cu stimă,

Dr. Patrick MartensDr. Patrick Martens
Director, Centrul pentru detectarea cancerului (CvKO)


