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O seu teste gratuito
Cerca de 80 australianos morrem por semana, de cancro do cólon.
Aqui está a sua amostra gratuita do teste de rastreio do cancro do cólon. É
importante que faça o teste, mesmo que não tenha nenhuns sintomas. O
cancro do cólon pode desenvolver-se sem quaisquer sintomas e este teste
pode detetar os primeiros sinais de aviso mesmo antes do cancro do cólon se
desenvolver. Em 90% dos casos o cancro do cólon pode ser tratado com
êxito se for detetado atempadamente.
O seu kit de teste e o folheto informativo vão incluídos nesta carta. O teste é
rápido e fácil de efetuar em sua casa. Por favor siga cuidadosamente as
instruções ou então peça ajuda para a linha de apoio do Programa no número
1800 930 998.

O que é
isto?

O que
necessita
fazer?

Se tiver quaisquer dos sintomas referidos no folheto informativo ou se tiver
predisposição familiar para contrair o cancro do cólon, fale com o seu médico
antes de efetuar este teste.
Receberá os resultados do teste dentro de três semanas. Poderá então ser
aconselhado a consultar um médico sobre esses resultados. Um resultado
positivo não significa que tenha desenvolvido cancro do cólon, mas
pode indicar um sinal de alerta precoce. Os resultados serão apenas
revelados a si, ao Programa e ao seu médico.

Qual o
próximo
passo?

Tem
alguma
pergunta?

Fale com o seu médico, telefone para a Linha de Informação do Programa
para o número 1800 118 868 ou visite o nosso portal em
www.cancerscreening.gov.au.
Caso não deseje efetuar o teste, por favor preencha o formulário na parte de
trás do folheto informativo e deite o kit de teste por utilizar no caixote do lixo.
Não dê o kit de teste a outra pessoa.

Ao efetuar este teste pode estar a salvar a sua vida.

Professor Brendan Murphy
Médico-Chefe
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