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J. Doe
Teststraat 9
1111 XX MAASTRICHT

Konu: Rahim ağzı kanseri nüfus taraması

Sayın bayan Doe,
Sizi rahim ağzı kanseri nüfus taramasına davet etmekteyiz. Rahim ağzı kanserinin daha çok 30 -60 yaş arası bayanlarda
görülmesi nedeniyle bu daveti almaktasınız. Bu araştırmayla sizde rahim ağzı kanseri veya bunun ön evresi bulunup
bulunmadığı erkenden keşfedilebilir. Erken teşhis ile rahim ağzı kanseri daha iyi tedavi edilebilmekte, hatta
önlenebilmektedir. Nüfus taramasına katılmak ücretsizdir.
Araştırma nasıl yapılmaktadır?
Aile hekiminiz veya doktor asistanı size bir smear testi uygular Bu smear testi human papillomavirüs (HPV) konusunda
araştırılır. Smear testinde HPV bulundu mu? Bu durumda hemen smear testinde olağan dışı hücre bulunup
bulunmadığına bakarız.
HPV uzun vadede rahim ağzı kanserine neden olabilecek virüstür. Vücut genellikle bu virüsü kendisi temizler. Bazı
durumlarda bu yapılamamaktadır. O zaman olağan dışı hücre oluşabilir. Bu durumda da uzun bir müddet sonra rahim
ağzı kanserine ortaya çıkabilir. Nüfus taraması 2017 yılından beri yenilenmiştir.
Buna katılmak ister misiniz?
Araştırmaya katılıp katılmamak sizin kişisel kararınızdır. Ancak bunun avantajlarının yanı sıra bir de dezavantajları vardır.
Broşür size karar vermenizde yardımcı olur.

Buna katıldığınızda smear testi için aile hekiminiz veya doktor asistanından randevu alınız.

Bu yazıyı randevuda beraberinizde getiriniz. Yazıdaki barkod etiketleri araştırma için gereklidir.

Smear testi yaptırmak sizi endişelendiriyor mu? Ve bu sebeple araştırmaya katılmak istemiyor musunuz? Bu
durumda özel uygulama testi hakkında www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl adresinde daha fazla
bilgi alabilirsiniz.

Buna katılmak istemezseniz veya örneğin hamilelik durumunda sonradan katılmak isterseniz, bu nu kendi DigiD’iniz
vasıtasıyla www.bevolkingsonderzoekzuid.nl adresindeki Mijn Bevolkingsonderzoek (Benim Nüfus Taramam)
sayfası aracılığıyla belirtiniz. Bize telefon da edebilirsiniz veya bir e -posta gönderebilirsiniz.
Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi almak ister misiniz? Bu durumda broşürü okuyunuz veya
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl adresine bakınız. Soracaklarınızı Bevolkingsonderzoek Zuid’e de
yönelebilirsiniz, bu durumda 088-0001333’ü arayınız veya contact@bevolkingsonderzoekzuid.nl adresine e-posta atınız.
Saygılarımla..
Drs. M.J.P. Steinbusch
Müdür
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