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Sayın
«Vorname» «Nachname»
«Strasse»
«Strasse»
«Strasse»
«PLZ» «Ort»

Basel, «Tag» «Ay» 2014

Temmuz 2014’de Basel Meme Kanseri Erken Teşhis Programı başlıyor
Sayın Bayan «Nachname»
Meme kanseri bayanlarda en sık rastlanılan kanser hastalığı türüdür. Isviçrede her yıl yaklaşık 5.400 bayan
meme kanseri hastalığına yakalanmaktadır, bununla birlikte on bayandan sekisi 50 yaşın üzerindedir. Meme
kanserinin erken teşhisi iyileşme şansını artırmaktadır ve önleyici bir tedaviyi mümkün kılmaktadır. Bu sebeple erken teşhis çok büyük bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte göğsün röntgen incelemesi (mamografi)
uluslararası araştırmalarda kendisini en güvenilir meme kanseri erken teşhis yöntemi olarak ispatlamıştır.
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Meme kanserini mümkün olduğunca erken teşhis edebilmek için Basel meme kanseri erken teşhis
programı Temmuz 2014’te start alıyor. İsviçre’nin on Kantonu ve komşu ülkeleri böylesi bir Erken Teşhis
Programı’nı daha önceden uygulamaya koymuşlardır. Krebsliga beider Basel kalite kontrolünden geçmiş
bu program dâhilinde 50 ile 69 yaşları arasındaki bütün bayanlar için her iki yılda bir erken teşhis
mamografisi yaptırma imkânı sunmaktadır. Burada katılım elbette serbest ve isteğe bağlıdır.
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Kişisel mamografi davetiyenizi Temmuz 2014 ile Temmuz 2016 arasında alacaksınız. Davetiyeler zaman
olarak ayrılmış şekilde gönderilmektedirler, yani: her ay 50 ile 69 yaş arası yaklaşık 1.000 bayan
mamografi daveti alacaktır. Bu sebeple arkadaşınızın, komşunuzun veya meslektaşınızın sizden önce veya
sonra erken teşhis mamografi daveti almalarına şaşırmayınız.
Meme Kanseri Erken Teşhisi ve programın seyri ile ilgili başkaca bilgileri davetiye ile birlikte alacaksınız.
Ayrıntılı bilgileri şimdiden www.mammografiescreeningbasel.ch adresindeki ana sayfamızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte pazartesiden cumaya saat 9.00 ile 12.00 arasında 061 319 91 70 numaralı telefonda
hizmetinizdeyiz – İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe olarak da.
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