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Noi efectuăm

ANALIZA DE SCAUN. 
ăI CE FACEăI 

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

Codul dumneavoastră personal: []

[Data]

Stimată doamnă/Stimate domn [prenume și nume]

Vă invităm din nou să efectuații gratuit un test de depistare a cancerului de colon. Analiza de scaun 
detectează sângele din scaun. Acesta poate indica faptul că aveți polipi sau cancer de colon fără să observați 
acest lucru. Dumneavoastră decideți dacă veți participa sau nu.   

În fiecare an, peste 360.000 de bărbați și femei din Flandra cu vârsta între 50 și 74 de ani participă la screening. 
Participați și dumneavoastră? Nu am primit nicio probă de la dumneavoastră. De aceea, vă oferim încă o dată 
ocazia de a participa. Screeningul este gratuit.

Ați trimis deja o probă?  Atunci vă rugăm să ignorați această scrisoare.

Mai doriți să participați? 
Vă rugăm să utilizați formularul de participare de pe spatele scrisorii. Broșura și kitul de colectare cu 
instrucțiunile de utilizare pentru analiza de scaun au fost incluse în invitația anterioară. 

Nu uitați să verificați data de expirare a analizei de scaun, care este indicată pe tubul propriu-zis. A trecut 
această dată sau nu mai aveți kitul de colectare? Comandați gratuit un nou kit la numărul de telefon 0800 
60 160 sau la adresa de e-mail info@bevolkingsonderzoek.be

Aveți întrebări sau îndoieli în legătură cu participarea sau nu doriți să acceptați această invitație? 
• Discutați aceste aspecte cu medicul dumneavoastră de familie.
• Accesați www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
• Sunați gratuit la 0800 60 160
• Trimiteți un e-mail la adresa info@bevolkingsonderzoek.be 
• Vă rugăm să nu returnați kitul de colectare nefolosit. Din motive de igienă, acesta nu este refolosit.

Cu stimă,

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


