Twój kod osobisty:

Mammografia
skryningowa

ład

Dzień dobry,

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Programie Badań Przesiewowych kierunku Raka Piersi dla kobiet w wieku
od 50 do 69 lat. Dzięki mammografii skryningowej przeprowadzanej co dwa lata można wcześnie wykryć
nieprawidłowości w piersi. Sama decydujesz, czy weźmiesz udział w badaniu, czy też nie. Jednak wcześniejsze
wykrycie zwiększa szanse na wyzdrowienie. Tym samym leczenie jest lżejsze.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Weź ze sobą:
• dowód tożsamości;
• niniejsze zaproszenie;
• ewentualnie także wcześniejsze wyniki
badań lub zdjęcia;

pr
zyk

Przyjdź na wizytę w zaproponowanym tutaj terminie.
Data i godzina:
Pracownia mammograficzna:

Dit is de vertaling Pools van “[CVK17-002 BK-BR-1701_14112017]“ en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst.
Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “[CVK17-002 BK-BR-1701_14112017].”

Mammografia skryningowa jest bezpłatna, jeśli należysz do belgijskiej kasy chorych (ziekenfonds).

Wolałabyś wizytę w innym terminie lub wolałabyś iść do innej jednostki mammograficznej?
• Zadzwoń na bezpłatny numer 0800 60 160. Po wprowadzeniu Twojego kodu pocztowego pomożemy
Ci dalej.
• Wyślij maila na info@bevolkingsonderzoek.be. Podaj swój kod osobisty, kod pocztowy, preferencje
dotyczące innego terminu i Twój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą.
Zachowaj ten list i zabierz go ze sobą na nowo ustaloną wizytę. Niniejszy list ma charakter skierowania
lekarskiego. Nie otrzymasz nowego zaproszenia z nową datą wizyty.
Chciałabyś uzyskać więcej informacji o niniejszym badaniu przesiewowym?
• Przeczytaj załączony folder.
Czy masz pytania lub wątpliwości związane z udziałem w badaniu?
• Skontaktuj się z Twoim lekarzem rodzinnym lub ginekologiem.
• Wejdź na stronę www.bevolkingsonderzoek.be
Decydujesz się nie brać udziału w badaniu?
Powiadom nas o tym. W ten sposób pomożesz nam zorganizować nowe wizyty dla innych.
• Wejdź na stronę www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker/nietdeelnemen.
Wprowadź swój kod osobisty
• Zadzwoń za darmo pod numer 0800 60 160. Po wprowadzeniu Twojego kodu pocztowego
pomożemy Ci dalej.
Met vriendelijke groeten,

Dr. Patrick Martens
Dyrektor Centrum voor Kankeropsporing (Centrum Wykrywania Raka)
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 oto, aby każde wykorzystanie danych osobistych przebiegało z przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących prywatności.
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A TY?

