Twój kod osobisty:

Badanie kału

PODDALIŚMY
SIĘ BADANIU,
A TY?

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Badaniu Przesiewowym w kierunku Raka Jelita Grubego dla mężczyzn i
kobiet w wieku od 51 do 74 lat. Przy użyciu zestawu do pobrania próbki kału można stwierdzić obecność krwi
w stolcu. Krew w stolcu może wskazywać na polipy lub raka jelita grubego. Sam(a) decydujesz, czy weźmiesz
udział w badaniu, czy też nie. Jednak wcześniejsze wykrycie zwiększa szansę na wyzdrowienie. Tym samym
leczenie jest lżejsze. Badanie jest bezpłatne.
Jak wziąć udział w Programie Badań Przesiewowych?
W kopercie bąbelkowej znajdziesz zestaw do pobrania próbki kału, instrukcję obsługi i folder z dalszymi
informacjami. Na odwrocie tego listu znajdziesz formularz uczestnictwa.
Instrukcja obsługi wyjaśnia krok po kroku, co należy zrobić, aby wziąć udział w badaniu.
Chciałbyś/chciałabyś uzyskać więcej informacji o badaniu przesiewowym?
• Przeczytaj załączony folder.

Dit is de vertaling Pools van “DDK-BR-AF-1807” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst.
Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “CVK17-003 DDK-BR-AF-1807_hires.pdf”.

Czy masz pytania lub wątpliwości związane z udziałem w badaniu?
• Skontaktuj się z Twoim lekarzem rodzinnym.
• Wejdź na stronę www.bevolkingsonderzoek.be
Decydujesz się nie brać udziału w badaniu?
• Wejdź na stronę www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/nietdeelnemen.
Wprowadź swój kod osobisty
• Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 60 160. Po wprowadzeniu Twojego kodu pocztowego pomożemy Ci dalej.
• Nie odsyłaj niewykorzystanego zestawu do pobrania próbek. Ze względów higienicznych nie zostanie on
ponownie użyty.
Pozdrawiam,

Dr. Patrick Martens
Dyrektor Centrum Wykrywania Raka (Centrum voor Kankeropsporing)

VZW CENTRUM VOOR
KANKEROPSPORING

ADMINISTRATIEVE ZETEL
RUDDERSHOVE 4, 8000 BRUGGE

WWW.BEVOLKINGSONDERZOEK.BE
INFO@BEVOLKINGSONDERZOEK.BE

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 osobistych przebiegało z przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących prywatności.
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Dzień dobry,

DEELNAMEFORMULIER
FORMULARZ UCZESTNICTWA
Vul dit formulier
volledig
in. Stuur het
samen
metzhet
staal
van jekału.
Wypełnij
dokładnie
ten formularz.
Wyślij
go wraz
Twoją
próbką
stoelgang
op. Anders
kan je
stoelgang
niet worden
onderzocht.
W
przeciwnym
razie Twój
stolec
nie będzie
mógł zostać
zbadany.

Aandachtspunten:
Punkty
wymagające uwagi:

ład

Dit formulier
is persoonlijk
en alleen
jou bestemd.
* Niniejszy
formularz
jest osobisty
i jestvoor
przeznaczony
wyłącznie dla Ciebie.
De gegevens
een arts zijn
noodzakelijk Ci
omwyników.
je het resultaat te bezorgen.
*JA
Dane
lekarza
są DEELNEMEN
konieczne
do dostarczenia
– IK
WILvan
Wijzig
gegevens.
*Neemt
Nie
zmieniaj
nic de
przy
wydrukowanych
danych.
uniets
deelaan
aan
hetvoorgedrukte
bevolkingsonderzoek?
Lees dan eerst de gebruiksaanwijzing! Vul het antwoordformulier volledig en
Kleefnaklejaj
niets
op
dit
formulier.
*duidelijk
Nie
nic
na
niniejszy
formularz.
leesbaar in. Zonder een correct ingevuld antwoordformulier kunnen wij u het resultaat van de test niet bezorgen.
Gebruik
een blauwe
zwarte balpen.
* Użyj
niebieskiego
lubofczarnego
długopisu.
Stuur dit antwoordformulier met staal op in de bubbel-envelop. Een postzegel is niet nodig. Vul onderstaande gegevens in.
Schrijf
in drukletters.
* Pisz
drukowanymi
literami.
Indien u geen e-mailadres heeft, laat dan de velden leeg.
Neem enkel
deel met
de test
je nu kreeg
en met
deelnameformulier.
* Korzystaj
jedynie
z zestawu
dodie
pobrania
próbki,
którydit
teraz
otrzymałeś/ otrzymałaś i z tym formularza uczestnictwa
Stuur dit formulier
samenwyślij
met het
staal opbąbelkowej.
in de bubbel-envelop.
Formularz
wraz z próbką
w kopercie
Mijn gegevens:
Moje
dane:
Data pobrania
Datum
waarop przeze
ik het staal nam:
mnie próbki:

-

/

pr
zyk

Numer telefonu (najlepiej
numer
Telefoonnummer
(liefst GSM-nummer):
komórkowy):

-

E-mailadres:
Adres mailowy:

Als
je het
staalpróbkę
samen wysyłasz
met dit deelnameformulier
opstuurt,
stem jewzięcia
ermee inudziału,
dat het resultaat
aan się
jouna
en dostarczenie
je (huis)arts wordt
bezorgd, dat deze
Jeśli
swoją
wraz z niniejszym
formularzem
to zgadzasz
wyników
gegevens
worden bewaard
en dat
ze (uitsluitend)
mogennaworden
gebruikt in het
kader
van dit
onderzoek
en de procesevaluatie.
Tobie i Twojemu
lekarzowi
(rodzinnemu),
a także
przechowywanie
tych
danych
i na
wykorzystanie
ich (wyłącznie) w ramach

tego badania i ewaluacji procesu.

VOLGENSNASZYCH
ONZE GEGEVENS
IS DIT
JE HUISARTS:
WEDŁUG
DANYCH TWÓJ
LEKARZ
RODZINNY TO:

Czy
brakujede
danych
lub są
W takim
wypadku
wpiszgegevens
poprawne
poniżej (DRUKOWANYMI LITERAMI).
Ontbreken
gegevens
ofone
zijn nieprawidłowe?
ze onjuist? Vul dan
hieronder
de juiste
in dane
(in DRUKLETTERS).

Voornaam
(huis)arts:
Imię lekarza
(rodzinnego):

Naam
(huis)arts:
Nazwisko
lekarza (rodzinnego):

Straat
(huis)arts:
Ulica lekarza
(rodzinnego):

Huisnummer
(huis)arts:
Nr
domu lekarza
(rodzinnego):

Kod Postcode
pocztowy(huis)arts:
lekarza
(rodzinnego):

BEDANKT
VOOR
JE DEELNAME
DZIĘKUJEMY
ZA TWÓJ
UDZIAŁ! !
38719
DDK_V1.9

