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Kişiye özel kod: [0123456789]

Gaita testi

YAPIYORUZ.  
YA SİZ NE  

YAPIYORSUNUZ? Kime [Adı ve Soyadı]
[Cadde adı, Daire No Posta Kodu]
[Şehir Posta Kodu]

[Tarih]

Sayın [adı ve soyadı]

Sizi tekrar ücretsiz kolon kanseri taramasına davet ediyoruz. Gaita testi dışkıdaki kanı tespit eder. Bu da, siz 
farketmeden polip veya kolon kanseri olduğunuzu gösterebilir. Katılıp katılmayacağınıza siz karar verirsiniz.  

Her yıl, Flanders'ta 50 ila 74 yaşları arasındaki 360.000'den fazla erkek ve kadın taramaya katılıyor. 
Ya siz? Sizden herhangi bir numune almadık. Bu nedenle katılmanız için size teklif sunuyoruz. Tarama işlemi 
ücretsizdir.

Önceden numune göndermiş miydiniz? O halde bu yazıyı dikkate almayın.

Hala katılmak istiyor musunuz? 
Lütfen bu yazının arkasındaki katılım formunu kullanın. Gaita testi için kullanıcı talimatlarını içeren kullanma 
talimatı ve numune toplama kiti bir önceki davete dahil edilmiştir. 

Tüpün üzerinde belirtilen gaita testinin son kullanma tarihini kontrol ettiğinizden emin olun. Bu tarih 
geçti mi yoksa artık numune toplama kitiniz mi yok? 0800 60 160 numaralı telefonu arayarak veya info@
bevolkingsonderzoek.be adresine e-posta göndererek ücretsiz yeni bir kit sipariş edin

Herhangi bir sorunuz var mı, katılım konusunda şüpheniz var mı veya bu daveti kabul etmek istemiyor 
musunuz? 
• Herhangi bir sorunuz varsa bunu aile hekiminiz ile görüşün.
• www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.beadresini ziyaret edin
• 0800 60 160 numarasını ücretsiz arayın
• E-posta info@bevolkingsonderzoek.be 
• Kullanılmamış numune toplama kitini iade etmeyin. Hijyenik sebeplerden dolayı tekrar kullanılamaz.

Saygılarımızla,

Dr Patrick MartensDr Patrick Martens
Kanser Tespit Merkezi (CvKO) Müdürü


