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آزمایش رایگان شما
حدود  80نفر استرالیایی هر هفته از سرطان روده میمیرند.

این چیست؟

شما چکار باید
بکنید؟

این آزمایش رایگان غربالگری سرطان روده شما است .مهم این است که این آزمایش را انجام دهید ،حتی
اگر نشانه ای نداشته باشید .سرطان روده می تواند بدون عالئم ایجاد شود و این آزمایش می تواند عالئم
هشدار دهنده زود هنگام حتی قبل از شروع سرطان روده را پیدا کند .اگر در مراحل اولیه تشخیص داده
شود ،سرطان روده را می توان در  90درصد موارد درمان کرد.
کیت آزمایش و کتابچه اطالعاتی شما به انضمام این نامه است .این آزمایش سریع و آسان در خانه شما انجام
می شود .لطفا دستورالعمل ها را به دقت دنبال کنید یا به خط راهنمای تلفنی برنامه به شماره
 1800 930 998برای کمک زنگ بزنید.
اگر هر یک از عالئم توصیف شده در کتابچه اطالعاتی را داشته باشید یا سابقه خانوادگی سرطان روده
دارید ،قبل از انجام این آزمایش با دکتر خود صحبت کنید.

بعد چه اتفاقی
می افتد؟

آیا هیچ سوالی
دارید؟

شما نتیجه خود را در طی سه هفته دریافت خواهید کرد .ممکن است به شما توصیه شود با یک دکتر در
مورد نتیجه خود تماس بگیرید .نتیجه مثبت تایید نمی کند که شما سرطان روده دارید ،اما ممکن است نشانه
ی هشدار دهنده اولیه باشد .نتایج شما فقط برای شما ،برنامه و دکتر شما در دسترس خواهد بود.
با پزشک خود صحبت کنید ،به خط اطالعاتی برنامه به شماره  1800 118 868زنگ بزنید یا از وب
سایت ما  www.cancerscreening.gov.auبازدید کنید.
اگر نمیخواهید آزمایش را انجام دهید ،فرم را در پشت کتابچه اطالعاتی تکمیل کنید و کیت آزمایش استفاده
نشده خود را در سطل زباله قرار دهید .کیت آزمایش خود را به شخص دیگری ندهید

انجام این آزمایش می تواند زندگی شما را نجات دهد.
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