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مركز اكتشاف السرطان 
  )CVKO(، منظمة غير ربحية

المكتب اإلداري
4  رودرسهوف، 8000 بروج، بلجيكا

الرمز الشخصي الخاص بك:  [  [0123456789 

إننا نُجري

 مسحة عنق الرحم. 
إلى   First name Surname[ [فما الذي تنتظرينه؟

  ]Street name House number P.O. Box
]number

 ]Postcode Town] 

BH
K-BR

-1ste-2203

] ]Date

]  ]first name surnameالسيدة

ندعوِك إلجراء مسحة عنق الرحم.
إذا كان عمرك يتراوح بين 25 و64 سنة، فمن األفضل إجراء مسحة عنق الرحم كل ثالث سنوات. مما يسمح لنا بمعرفة إذا ما كانت هناك 

خاليا بها خلل في رحمك أم ال قبل أن تالحظيها بنفسِك. قد تتحول الخاليا التي بها خلل إلى المرحلة التي تسبق اإلصابة بسرطان عنق الرحم. 
من الضروري الحضور في الموعد. أنِت َمن تحددين بنفسِك المشاركة من عدمها. هل أجريِت مسحة عنق الرحم منذ مدة تقل عن ثالث 

سنوات؟ إذن، ال داعي ألخذ هذا الخطاب بعين االعتبار.

تخضع أكثر من 700,000 سيدة من فالنديرز لمسحة عنق الرحم بصورة منتظمة. 
هل ستشاركين؟

يجب أن تحددي موعًدا لدى طبيب الصّحة العاّمة أو طبيب أمراض النساء في يوم ال تأتيِك فيه الدورة الشهرية. 
في النشرة المرفقة، نشرح ما يمكنك توقعه من الفحص خطوة بخطوة.

هل تفضلين استالم هذه الدعوة عن طريق البريد اإللكتروني؟ 
قومي بالتسجيل على www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be   وستصلِك رسالة في صندوق البريد الوارد في 

حال كان قد مر أكثر من ثالث سنوات على إجرائك لمسحة عنق الرحم. 

هل لديِك أي أسئلة أو يساورِك الشك حول المشاركة أو ترغبين في عدم قبول هذه الدعوة؟ 
ناقشي هذا األمر مع طبيب الصّحة العاّمة أو طبيب أمراض النساء.   • 

www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be   تفضلي بزيارة   • 
اتصلي على الرقم     160 60 0800 مجانًا   • 

   info@bevolkingsonderzoek.be   أرسلي بريًدا إلكترونيًا إلى   • 

لن تدفعي سوى مقابل استشارة الطبيب؛ فتحليل المختبر مجانًا في األساس.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

د/ باتريك مارتينزد/ باتريك مارتينز
)CvKO(   مدير، مركز اكتشاف السرطان






