
الرمز الشخصي الخاص بك: ]0123456789 [

حصل مركز اكتشاف السرطان )CvKO)  على إذن من لجنة الخصوصية لطلب بياناتك من الهيئات ذات الصلة والستخدامها في سياق برنامج الفحص هذا. تضمن هذه اللجنة امتثال أي استخدام للبيانات لقوانين الخصوصية.

WWW.BEVOLKINGSONDERZOEK.BE
INFO@BEVOLKINGSONDERZOEK.BE

مركز اكتشاف السرطان 
  )CVKO(، منظمة غير ربحية

المكتب اإلداري
4  رودرسهوف، 8000 بروج، بلجيكا

إننا نُجري

 اختبار البراز. 
إلى   First name Surname] [فما الذي تنتظرينه؟

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

 [Postcode Town] 

] [Date

  [first name surname]  /السيدة

ندعوِك مرة أخرى للخضوع لفحص سرطان القولون مجانًا. يكتشف اختبار البراز وجود دم في البراز، وهو ما قد يشير إلى اإلصابة بأورام 
حميدة أو سرطان القولون دون أن تالحظيه بنفسِك. أنِت َمن تحددين بنفسِك المشاركة من عدمها.  

كل سنة، يقوم أكثر من 360,000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و74 سنة من فالنديرز بالمشاركة في الفحص. 
هل ستشاركين؟ لم تصلنا أي عينات منِك بعد. وهذا هو سبب عرضنا فرصة المشاركة عليِك مرة أخرى. الفحص مجاني.

هل أرسلِت العينة بالفعل؟  إذن، يُرجى تجاهل هذا الخطاب.

هل ما زلِت ترغبين في المشاركة؟ 
يُرجى استخدام نموذج المشاركة الموجود في ظهر هذا الخطاب. ستجدين كل من النشرة وأدوات أخذ العينة وتعليمات المستخدم الخاصة باختبار 

نين في الدعوة السابقة.  البراز ُمضمَّ

 تأكدي من التحقق من تاريخ انتهاء صالحية اختبار البراز المذكور على األنبوب. هل قد مّر هذا التاريخ أو لم يعد لديك أدوات 
 ألخذ العينة؟ اطلبي أدوات جديدة مجانًا عن طريق االتصال هاتفيًا على الرقم 160 60 0800 أو إرسال بريد إلكتروني إلى   

info@bevolkingsonderzoek.be

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

www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be   تفّضلي بزيارة   • 
اتصلي على الرقم   160 60 0800  مجانًا   • 

 info@bevolkingsonderzoek.be   أرسلي بريًدا إلكترونيًا إلى   • 
يُرجى عدم إعادة أدوات أخذ العينة غير المستخدمة. حيث ال يُعاد استخدامها ألسباب صحية.   • 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

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


