Kişisel Şifreniz:

smear testi

ONU BIZ YAPIYORUZ.
SIZ NE
YAPMALISINIZ?

Bu yazıyla sizi, 25-64 yaş arasındaki bayanlar için organize edilen Rahim Ağzı Kanseri Tarama Programına
katılmaya davet ediyoruz. Smear testiyle üç yılda bir rahim ağzındaki muhtemel bozuklukların erken teşhis
edilmesi mümkündür.
Katılıp katılmamaya kendiniz karar verirsiniz. Belki de: “Şikâyetim yok. Özel bir şey hissetmiyorum. Neden
Smear testi yaptırayım ki?” diye düşünüyorsunuz. Ancak bu test yine de çok faydalıdır! Teşhis ne kadar erken
konulursa, rahatsızlığın tamamen tedavi edilme olasılığı da o derece yüksek olur. Tedavisi de daha kolay olur.
Bu araştırma çok kolaydır ve ağrı vermez. Konsültasyon süresi en çok on beş dakikadır.
Eğer üç yıldan daha az bir sürede Smear testi yaptırmışsanız, bu mektubu dikkate almayın.

Dit is de vertaling Turks van “CVK17-004 BHK-BR-1ste-1701-T_hires” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst.
Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “CVK17-004 BHK-BR-1ste-1701-T_hires”.

Araştırmaya nasıl katılabilirsiniz?
Aile hekiminiz veya jinekoloğunuzla regl olmadığınız bir dönemde Smear testi yaptırmak için randevu alın.
Sadece muayene ücreti ödersiniz. Ödediğiniz miktarın bir bölümünü sağlık sigortanızdan geri alırsınız.
Laboratuvardan size bir fatura gönderilirse, onu ödemeyin ve önce sağlık sigortanızla irtibata geçin.
Sağlık taramasıyla ilgili daha geniş bilgi istiyor musunuz?
• Ekteki broşürü okuyun.
Kişisel sorularınız mı var ya da katılmak içi tereddüt mü ediyorsunuz?
• Aile hekiminiz veya jinekoloğunuzla görüşün.
• www.bevolkingsonderzoek.be adlı siteyi ziyaret edin.
Katılmak istemiyor musunuz?
• www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker/nietdeelnemen.
adlı siteyi ziyaret edin. Kişisel şifrenizi girin.
• 0800 60 160 160 nolu ücretsiz telefon hattını arayın. Posta kodunuzu girmenizden sonra size yardımcı oluruz.
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Mahremiyet Komisyonu, CvKO’ya kişisel bilgilerinizi ilgili kurum ve kuruluşlardan talep etme ve sağlık taraması çerçevesinde kullanma izni vermiştir. Bu Komisyon bu bilgilerin
kullanımının Özel Yaşamın Gizliliği Kanunu çerçevesinde kullanıp kullanılmadığını her aşamada kontrol eder.
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