Daha fazla bilgi için

Biriyle kendi dilinizde konuşmak isterseniz,
lütfen 13 14 50 numaralı telefonu
arayın ve Victoria Kanser Konseyi‘ni
(Cancer Council Victoria) isteyin.

Aileniz için
sağlıklı kalın.
Ailenizin size
ihtiyacı var.

Tarama
yaptırın.
Daha uzun
yaşayın.

Randevularınız
Bağırsak taraması hakkında
doktorunuzla konuşun

Veya evde tarama testini ne zaman
alacağınızı öğrenmek için Ulusal Bağırsak
Kanseri Tarama Programı’nı (National Bowel
Cancer Screening Program) 1800 627 701
numaralı telefondan arayın

Kanser riskiniz 50 yaşından
itibaren artar

Tarih:
Yer:

Tarama, kanseri erken bulmanıza ve hatta
önlemenize yardımcı olur.

Meme taraması randevunuzu alın

> Bağırsak kanseri
> Meme kanseri
> Rahim ağzı kanseri

breastscreen.org.au’yu ziyaret edin veya
13 20 50’yi arayın
Tarih:
Yer:

Rahim Ağzı (Cervical) Tarama
Testiniz için randevu alın

Kanser bilgileri ve destek için
13 11 20’yi arayın veya
cancervic.org.au adresini
ziyaret edin

Tarih:
Yer:
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cancervic.org.au/CervicalDirectory’de bir
sağlayıcı bulun veya rahim ağzı taraması
hakkında daha fazla şey öğrenmek için
13 11 20 numaralı telefondan Kanser
Konseyi’ni arayın

Bağırsak taraması

Meme taraması

Rahim ağzı (cervical) taraması

50-74 yaş arasındaysanız, ücretsiz ev
tarama testini kullanarak her iki yılda bir
bağırsak kanseri taraması yapmalısınız.

50-74 arası yaşdaysanız, her iki yılda bir
meme taraması yapmalısınız.

25-74 arası yaşdaysanız ve cinsel olarak
aktifseniz, her beş yılda bir Rahim Ağzı Tarama
Testi yaptırmalısınız.

Test, göremeyebileceğimiz ve bağırsak
kanseri belirtisi olabilecek bir bağırsak
hareketinde (kaka) kan arar. Testi evde
yapabilirsiniz.
Test, hiçbir işaret veya belirtisi bulunmayan
ve ailesinde önemli bir bağırsak kanseri
öyküsü olmayan erkekler ve kadınlar içindir.
Ücretsiz ev tarama testleri, Ulusal Bağırsak
Kanseri Tarama Programı (National Bowel
Cancer Screening Program) kapsamında
her iki yılda bir 50-74 yaş arası kişilere
postayla gönderilir.
Ulusal program aracılığıyla ücretsizdir.

Her 10 bağırsak kanserinin
9’undan fazlası erken
bulunursa başarılı bir şekilde
tedavi edilebilir.

Meme taraması (röntgen) göğüslerinizde
kanser arar.
Meme ekranı bir kadın radyografi
görevlisi ile özel olarak yapılır ve sadece
birkaç dakika sürer. Kendinizi daha rahat
hissetmenizi sağlayacaksa bir arkadaşınız
veya aile üyeniz yanınızda olabilir.
Meme taraması, meme kanseri işareti
veya belirtileri olmayan ve ailesinde meme
veya yumurtalık kanseri öyküsü olmayan
kadınlar içindir.

HPV aşısı veya menopozdan sonra bile Rahim
Ağzı Tarama Testlerine ihtiyacınız vardır.
Rahim Ağzı Tarama Testleri, tedavi edilmezse
zamanla rahim ağzı kanserine dönüşebilecek
HPV’leri arar.
Bir doktor veya hemşire Rahim Ağzı Tarama
Testi yapabilir.
Rahim Ağzı Tarama Testi, rahim ağzı kanseri
işareti veya belirtileri olmayan kadınlar içindir.

Victoria Meme Taraması Kuruluşu
(BreastScreen Victoria) aracılığıyla ücretsizdir.

Maliyet: Bazı klinikler ücretsiz rahim
ağzı taraması sağlar. Randevu alırken
maliyetini sorun.

Meme kanseri ne kadar erken
bulunursa, başarılı tedavi
şansı o kadar yüksektir.

Rahim ağzı taraması
hayatınızı kurtarabilir.

