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اعالم نتایج
با تشکر از شما که در برنامه ملی غربالگری سرطان روده مشارکت کرده و کیت آزمایشی را عودت دادیدآزمایش.
ما خوشنود هستیم که به شما بگوئیم که نتیجه آزمایش خون مخفی در مدفوع شما منفی است
این بدان معنی است که خون در نمونه های شما یافت نشد و در حال حاضر اقدامات بیشتری الزم نیست .با این حال ،این بدان معنا نیست که شما
سرطان روده ندارید یا هرگز نمیتوانید آنرا بگیرید زیرا برخی از سرطانهای روده خونریزی نمیکنند یا فقط گاهی خونریزی میکنند .آزمایش هایی
نظیر آنچه که در این برنامه استفاده می شود تا  58درصد از سرطان روده را تشخیص می دهد .به همین دلیل مهم است که هر دو سال یک بار
غربالگری انجام شود و اگر پس از گرفتن نتیجه منفی عالئمی را مشاهده کردید ،با پزشک خود صحبت کنید .پس از دریافت یک نتیجه منفی ،انجام
آزمایش رایگان بعدی موکول به زمانی است که شما طبق برنامه مجددا واجد شرایط باشید.
یک نسخه از نتیجه آزمایش به پزشک مورد نظر شما ارسال شده است .اگر شما یک پزشک یا کلینیک پزشکی را معرفی نکرده اید لطفا نتیجه
آزمایش را در دیدار آینده به پزشک معالج خود ارائه کنید تا در پرونده پزشکی شما ثبت شود.
دستورالعمل های شورای ملی بهداشت و درمان پزشکی غربالگری روده را هر دو سال یک بار توصیه می کند که از سن  85سالگی شروع می
شود و تا  47سالگی ادامه پیدا می کند.
در صورتی که در مورد برنامه هر گونه سؤالی داشته باشید ،لطفا به آدرس  www.cancerscreening.gov.auمراجعه کنید یا در طول
ساعات کاری با خط اطالعات برنامه به شماره  1800 118 868تماس بگیرید.
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