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YAPMALISINIZ?

Bu yazıyla sizi, 51-74 yaş arasındaki bay ve bayanlar için düzenlenen Kalın Bağırsak Kanseri Tarama Programına
katılmaya tekrar davet ediyoruz. Bu analiz setiyle dışkıda bulunan kan varlığı tespit edilebilir. Dışkıda görülen
kan, poliplerin veya kalın bağırsak kanserinin varlığına işaret edebilir. Katılıp katılmamaya kendiniz karar verirsiniz. Ancak teşhis ne kadar erken konursa, tedavi olasılığı da o kadar yüksek olur. Tedavisi de daha kolay olur.
Sizden henüz örnek almadık. Bundan dolayı size yeni bir katılma fırsatı daha sunuyoruz.
Bu araştırmaya katılım ücretsizdir.
Bu arada örnek göndermişseniz bu yazıyı dikkate almayın.
Yine de katılmak istiyor musunuz?
Bu mektubun arka sayfasında bulunan katılım formunu kullanın. Dışkı testi için gerekli örnek alım seti,
kullanım kılavuzuyla birlikte önceki mektupla size gönderilmişti. Dışkı analiz testinin son kullanma tarihini
mutlaka kontrol edin, son kullanma tarihinin geçmiş olması halinde ücretsiz olarak yeni bir set sipariş edin.

Dit is de vertaling Turks van “DDK-BR-HER-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-HER-AF-1811_hires.pdf”.

Örnek alım setini kayıp mı ettiniz?
• 0800 60 160 nolu ücretsiz telefon hattını arayın. Ancak yeni setin size ulaşması birkaç hafta sürebilir.
Sağlık taramasıyla ilgili daha geniş bilgi istiyor musunuz?
• Ekteki broşürü okuyun.
Kişisel sorularınız mı var ya da katılmak için tereddüt mü ediyorsunuz?
• Aile hekiminizle görüşün.
• www.bevolkingsonderzoek.be adlı siteyi ziyaret edin.
Katılmak istemiyor musunuz?
• www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/nietdeelnemen.
adlı siteyi ziyaret edin.Kişisel şifrenizi girin.
• 0800 60 160 nolu ücretsiz telefon hattını arayın. Posta kodunuzu girmenizden sonra size yardımcı oluruz.
• Kullanılmamış örnek alım setini geri göndermeyin. Hijyenik nedenlerden dolayı bu set tekrar kullanılmaz.
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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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