
 Omów ze swoim lekarzem badanie 
przesiewowe w kierunku raka  
jelita grubego

 Lub zadzwoń do Narodowego Programu 
Przesiewowego w Kierunku Jelita Grubego 
(National Bowel Cancer Screening Program)  
pod numer 1800 627 701 po informacje nt. 
badania przesiewowego, które można wykonać  
w warunkach domowych

 

Data:  

Lokalizacja:  

 Zarezerwuj termin mammografii 
przesiewowej 

 Odwiedź stronę breastscreen.org.au  
lub zadzwoń na 13 20 50

 

Data:  

Lokalizacja:  

 Zarezerwuj termin badania przesiewo-
wego w kierunku raka szyjki macicy

 Znajdź usługodawcę na stronie cancervic.org.au/
CervicalDirectory lub, aby dowiedzieć się więcej 
na temat badań przesiewowych w kierunku raka 
szyjki macicy, zadzwoń do Cancer Council pod 
numer 13 11 20

 

Data:  

Lokalizacja:  

Badania przesiewowe pomagają wcześniejszemu 
wykrywaniu oraz zapobieganiu raka.

>Raka jelita 
>Raka piersi
>Raka szyjki macicy

Po więcej informacji
Skorzystaj z usług tłumacza dzwoniąc pod 
numer 13 14 50 i prosząc o połączenie z Radą  
ds. Raka Victoria (Cancer Council Victoria).

Twoje wizyty

Dbaj o swoje 
zdrowie. 
Twoja 
rodzina cię 
potrzebuje.

Poddaj się 
badaniom 
przesiewowym.
Żyj dłużej.
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Po wsparcie i informacje  
na temat raka zadzwoń pod  
numer 13 11 20 lub odwiedź  
stronę cancervic.org.au

Ryzyko zachorowania na raka jest 
podwyższone po 50 roku życia

Be screened. Live Longer: Polish | Polski



Badanie przesiewowe w 
kierunku raka jelita grubego 
Jeśli masz pomiędzy 50 a 74 lata, powinieneś 
co dwa lata wykonywać badanie przesiewowe 
w kierunku raka jelita grubego, korzystając z 
bezpłatnego testu, który można wykonać w 
warunkach domowych.

Test szuka krwi w stolcu (kale), której nie da się 
zobaczyć gołym okiem, co może być oznaką 
raka jelita grubego. Test można wykonać w 
warunkach domowych, a przeznaczony jest on 
dla mężczyzn i kobiet bez oznak lub objawów i 
bez znaczącej historii rodzinnej raka  
jelita grubego.

Bezpłatne domowe testy przesiewowe wysyłane 
są pocztą do osób w wieku pomiędzy 50 a 74 
rokiem życia co dwa lata w ramach National 
Bowel Cancer Screening Program.

Bezpłatnie za pośrednictwem krajowego 
programu.

Mammografia skryningowa 
Jeśli masz pomiędzy 50 a 74 lata, powinnaś 
poddać się mammografii skryningowej co 
dwa lata.

Mammografia skryningowa (prześwietlenie) 
wyszukuje raka piersi.

Mammografia skryningowa wykonywana jest 
na osobności u radiologa i zajmuje tylko kilka 
minut. Przyjaciel lub członek rodziny może 
pójść z tobą, jeśli dzięki temu poczujesz się 
bardziej komfortowo.

Mammografia skryningowa jest przeznaczona 
dla kobiet bez oznak lub objawów raka piersi 
i bez znaczącej historii rodzinnej raka piersi 
lub raka jajników.

Bezpłatnie przez BreastScreen Victoria.

Badanie przesiewowe w 
kierunku raka szyjki macicy 
Jeśli masz pomiędzy 25 a 74 lata i kiedykolwiek 
byłaś aktywna seksualnie, powinnaś poddać się 
badaniu przesiewowemu szyjki macicy co pięć lat.

Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki 
macicy potrzebne są nawet po szczepieniu 
przeciwko HPV lub po menopauzie.

Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy 
szukają wirusa HPV, który z może przekształcić się  
w raka szyjki macicy, jeśli nie jest leczony. 

Lekarz lub pielęgniarka może wykonać badanie 
przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy. 

Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki  
macicy przeznaczone są dla kobiet bez objawów 
raka szyjki macicy.

Koszt Niektóre kliniki zapewniają bezpłatne 
badania przesiewowe w kierunku raka szyjki 
macicy. Sprawdź koszt podczas umawiania się 
na wizytę.

Ponad 9 na 10 nowotworów 
jelita grubego może być 

skutecznie wyleczonych, jeśli 
zostaną wcześnie wykryte.

Badanie przesiewowe ku 
rakowi szyjki macicy może 

uratować ci życie.

Im wcześniej zostanie wykryty 
rak piersi, tym większa szansa 

na jego wyleczenie.


