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معاینه مجانی شومو
هر هفته تقریبا  08استرالیایی به خاطر سرطان روده از دنیا مورن

ای چی استه

چیز کار الزم
استه انجام
بیدین

مرحله بعدی
چیز کار موشه

کودم سوال
درید؟

ای معاینه مجانی ،سرطان روده بلده شومو استه .مهم استه که حتی اگه عالئم شی ره ندرین ،بازم ای
معاینه ره انجام بیدین .سرطان روده موشه بدون هیچ عالئم رشد کنه و ای معاینه میتنه خطر زودهنگام
شی ره حتی پیش ازی که سرطان روده رشد کنه ،تشخیص بیدیه .اگه زود تشخیص داده شونه 09 ،درصد
از وقتا سرطان روده میتنه عالج شونه.
وسایل معاینه و کتابچه مالوماتی ضمیمه ازی نامه استه .ای معاینه خیلی آسان و زود میتنه ده خانه
خودگون شومو انجام شونه .لطفا ً تمام رهنمایی ها ره درست تعقیب کید یا ده شماره کمکی وسایل معاینه
 1800 930 998بلدی کمک تماس بیگرید.
Iاگه شومو کودم از عالئم که ده کتابچه مالوماتی ذکر شده ره درید یا تاریخچه سرطان روده ده خانواده خو
درین ،لطفا قنجیغه داکتر خو پیش ازی که ای معاینه ره انجام بیدیین ،گپ بیزنید.
نتیجه شومو تا سه هفته ده شومو میه .شاید بلدی شومو مشوره داده شونه که قنجیغه داکتر خو ده باره نتیجه
معاینه گپ بزنید .نتیجه مثبت ده ای معنی نیسته که شومو سرطان روده درید ،ولی شاید نشانه های
زودهنگام شی بشه .نتیجه شومو فقط بلده خودگون شومو ،داکتر شومو و ای پروگرام قابل دسترس استه.
چون که ای معاینه بلدی استرالیایی های که سن شان بین  09تا  47استه ارائه موشه ،ده شومو از طرف
ازی پروگرام دعوتنامه بیشتر ریی نموشه .لطفا ً قنجیغه داکتر خو ده باره نیاز آینده شومو ده معاینه ،گپ
بیزنید.
قنجیغه داکتر خو گپ بیزنید ،ده شماره مالوماتی ای پروگرام  1800 118 868زنگ بیزنید یا ده
ویبسایت  www.cancerscreening.gov.auسر بیزنید.
اگه نمیخایین ای معاینه ره انجام بیدیین ،فورم پشت ازی کتابچه ره امضا کید و وسایل معاینه استفاده نشده
ره ده اشغال دانی بندزید .وسایل معاینه ره بلدی کودم نفر دیگه ندیید.

انجام ای معاینه میتنه جان شومو ره نجات بیدیه

پروفیسور بریندن مورفی
افسر ارشد طبی
<تاریخ>

NBCSR XXXX

