ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 74 ΕΤΩΝ
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Η δωρεάν εξέτασή σας
Περίπου 80 Αυστραλοί την εβδομάδα πεθαίνουν από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Τι είναι
αυτό;

Τι
χρειάζεται
να κάνετε;

Τι γίνεται
μετά;

Έχετε
τυχόν
ερωτήσεις;

Το παρόν είναι η δωρεάν σας εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου του
παχέος εντέρου. Είναι σημαντικό να κάνετε την εξέταση αυτή, ακόμη και αν δεν
έχετε συμπτώματα. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς
συμπτώματα και η εξέταση αυτή μπορεί να εντοπίσει τις πρώτες προειδοποιητικές
ενδείξεις, ακόμη και πριν αναπτυχθεί ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Αν εντοπιστεί
νωρίς, ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς στο
90%των περιπτώσεων.
Τα υλικά της εξέτασης [kit] και το ενημερωτικό σας φυλλάδιο περιλαμβάνονται στην
επιστολή αυτή. Η εξέταση είναι γρήγορη και εύκολη για να την κάνετε στο σπίτι σας.
Παρακαλώ ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ή καλέστε την γραμμή
βοήθειας του Προγράμματος στο 1800 930 998 για βοήθεια.
Αν έχετε κάποιο από τα συμπτώματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό
φυλλάδιο, ή έχετε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου, μιλήστε με
το γιατρό σας πριν κάνετε την εξέταση αυτή.
Θα λάβετε τα αποτελέσματά σας εντός τριών εβδομάδων. Μπορεί να
σας συμβουλεύσουμε να επικοινωνήσετε με γιατρό για τα αποτελέσματά σας. Ένα
θετικό αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώνει ότι έχετε καρκίνο του παχέος
εντέρου, αλλά μπορεί να είναι ένδειξη έγκαιρης προειδοποίησης. Τα αποτελέσματά
σας θα γίνουν διαθέσιμα μόνο σε εσάς, στο Πρόγραμμα και στο γιατρό σας.
Καθώς η δωρεάν αυτή εξέταση προσφέρεται σε Αυστραλούς ηλικίας 50-74, δεν θα
λάβετε καμία περαιτέρω πρόσκληση από το Πρόγραμμα. Παρακαλώ μιλήστε με το
γιατρό σας σχετικά με την ανάγκη σας για μελλοντική σας
προσυμπτωματική εξέταση.
Μιλήστε στο γιατρό σας, καλέστε την Τηλεφωνική Υπηρεσία Πληροφοριών του
Προγράμματος στο 1800 118 868 ή επισκεφθείτε το διαδικτυακό μας
τόπο www.cancerscreening.gov.au.
Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε την εξέταση, συμπληρώστε το έντυπο στο πίσω
μέρος του ενημερωτικού φυλλαδίου και πετάξτε τα αχρησιμοποίητα υλικά της
εξέτασης στα σκουπίδια. Μη δώσετε τα υλικά της εξέτασης σε άλλο άτομο.

Κάνοντας την εξέταση αυτή θα μπορούσατε να σώσετε τη ζωή σας.
Καθηγητής Brendan Murphy
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