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Ваш бесплатни тест
Око 80 Аустралијанаца умре сваке недеље од рака дебелог црева.

Шта је
ово?

Шта треба
да радим?

Овде је ваш бесплатни тест за проверу рака дебелог црева. Важно је да
тест урадите, иако уопште немате симптоме. Рак дебелог црева може да
се развије без симптома а овај тест може да открије ране знаке
упозорења чак пре него што се рак развије. Ако се рано открије, рак
дебелог црева може да се успешно лечи у 90 посто случајева,
Заједно са овим писмом добићете и комплет за тест и информативну
књижицу. Tест се ради брзо и лако, код куће. Молимо да пажљиво
следите упутства, или за помоћ позовите 'Program helpline' на
1800 930 998.
Ако имате било какве симптоме описане у информативној књижици, или
је рак дебелог црева присутан у вашој породичној историји, треба да
разговарате са вашим лекаром пре него радите тест.

Шта се
даље
дешава?

Да ли
имате
било
каква
питања?

Резултате ћете добити у року од три недеље. Можда ће вам саветовати
да се у вези резултата обратите лекару. Позитиван резултат не
потврђује да имате рак дебелог црева, али може бити рани знак
упозорења. Ваши резултати биће доступни само вама, 'програму' и
вашем лекару.
С обзиром да се овај бесплатни тест нуди Аустралијанцима од 50 до 74
године старости, ви нећете примати даље позиве за овај 'програм'.
Молимо разговарајте са својим лекаром у вези ваше потребе за
проверама у будућности.
Разговарајте са вашим лекаром, позовите линију за информације
(Program Information Line) на 1800 118 868 или посетите наш вебсајт
www.cancerscreening.gov.au
Ако не желите да радите тест, попуните формулар који се налази на крају
информативне књижице, а комплет за тест баците у канту за смеће.
Комплет не треба да дајете другој особи.
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То што ћете урадити тест, могло би вам спасити живот.
Професор Brendan Murphy
Главни медицински службеник
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