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Twój osobisty kod: [0123456789]

Dla [imię i nazwisko]
[Ulica, numer domu, P.O. Box]
[Kod pocztowy, miasto]

Wykonujemy  

badanie kału.

 A TY CZYM SIĘ 
ZAJMUJESZ? 

[Data]

Droga Pacjentko, Drogi Pacjencie!

Zapraszamy do udziału w programie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.  Badanie kału 
wykrywa krew w kale. Jej obecność może wskazywać, że masz polipy lub raka jelita grubego, chociaż sam(a) 
tego nie zauważasz. Sam(-a) decydujesz, czy wziąć udział.  Ale im szybciej wychwycisz ten problem, tym 
większa jest szansa na wyzdrowienie. 

Co roku badaniom przesiewowym poddaje się ponad 360 000 mężczyzn i kobiet w wieku od 50 do 74 lat we 
Flandrii. 
Wchodzisz w to? Twoje zdrowie jest ważne. Badanie kału jest bezpłatne i można je łatwo wykonać w domu.

Jak wziąć udział? 
W kopercie bąbelkowej znajdziesz zestaw do pobrania próbki, instrukcję użycia oraz ulotkę zawierającą 
dalsze informacje. Na odwrocie tego listu znajduje się formularz uczestnictwa. Instrukcje dla użytkownika 
szczegółowo wyjaśniają, co należy zrobić, aby wziąć udział. 

Pamiętaj, aby sprawdzić termin ważności zestawu do badania kału, który jest podany na samej probówce.  
Bezpłatnie zamów nowy zestaw, jeśli minął ten termin, dzwoniąc pod numer 0800 60 160 lub wysyłając 
e-mail na adres info@bevolkingsonderzoek.be

Masz pytania bądź wątpliwości dotyczące udziału lub nie chcesz przyjąć tego zaproszenia? 
• Omów je ze swoim lekarzem rodzinnym.
• Odwiedź stronę  www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be 
• Zadzwoń pod bezpłatny numer0800 60 160
• Wyślij e-mail na adres info@bevolkingsonderzoek.be 
• Prosimy nie zwracać niewykorzystanego zestawu do pobierania próbki. Ze względów higienicznych nie jest 
on ponownie używany.

Z poważaniem

Dr Patrick MartensDr Patrick Martens
Dyrektor, Centre for Cancer Detection (CvKO)


