Twój kod osobisty:

Wymaz z
szyjki macicy

PODDALIŚMY
SIĘ BADANIU,
A TY?

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału Programie Badań Przesiewowych w kierunku Raka Szyjki Macicy dla
kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w szyjce macicy jest możliwe dzięki
przeprowadzeniu wymazu co 3 lata. Badanie jest proste i bezbolesne. Konsultacja trwa maksymalnie
kwadrans.
Miałaś już wykonany wymaz w ostatnich trzech latach? Zignoruj ten list.
Sama decydujesz, czy weźmiesz udział w badaniu, czy też nie. Wcześniejsze wykrycie zwiększa szansę na
całkowite wyzdrowienie. Tym samym leczenie jest lżejsze.

Dit is de vertaling Pools van “[CVK17-004 BHK-BR-1701_14112017]“ en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst.
Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “[CVK17-004 BHK-BR-1701_14112017]“.

Jak wziąć udział w badaniu przesiewowym?
Umów się na wizytę z Twoim lekarzem rodzinnym lub ginekologiem w celu przeprowadzenia wymazu w dniu,
w którym nie będziesz miesiączkować.
Zapłacisz tylko za konsultację. Część kwoty zostanie Ci zwrócona przez Twoją kasę chorych. Jeśli otrzymałabyś
jednak fakturę z laboratorium, to nie opłacaj jej, ale skontaktuj się najpierw z Twoją kasą chorych.
Chciałabyś uzyskać więcej informacji o niniejszym badaniu przesiewowym?
• Przeczytaj załączony folder.
Czy masz pytania lub wątpliwości związane z udziałem w badaniu?
•		Skontaktuj się z Twoim lekarzem rodzinnym lub ginekologiem.
• Wejdź na stronę www.bevolkingsonderzoek.be
Decydujesz się nie brać udziału w badaniu?
•		Wejdź na stronę www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker/nietdeelnemen.
Wprowadź swój kod osobisty
• 		Zadzwoń za darmo pod numer 0800 60 160. Po wprowadzeniu Twojego kodu pocztowego
pomożemy Ci dalej.
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 wykorzystanie danych osobowych przebiegało z przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących prywatności.
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Dzień dobry,

