
TU ESI SVARBUS!

Užkirsk kelią Vėžiui!

Ar žinojai, kad trijų tipų vėžio prevencijos 
tyrimai yra lengvai pasiekiami JK.

VISI JIE YRA NEMOKAMI

Europia  ES gyventojams Didžiojo Mančesterio 
teritorijoje NEMOKAMAI siūlo: teisines paslaugas, 

socialinės paramos patarimus, ES nuolatinio gyventojo 
JK statuso programos paramą, sveikatos ir gerovės 
pagalbą, ekstremalių situacijų fondo paramą ir kitas 

paslaugas.
Mes taip pat siūlome NEMOKAMUS apmokymus, 

įvairius renginius moterims ir vyrams.

Kontaktai

Europia benradarbiauja su partneriu Answer 
Cancer, kuris finansavo šį projektą.

Europia, Šv. Wilfrids Imoniu Centras, 2 Birchvale Close, Hulme, 
Manchesteris, Jungtinės Karalystės, M15 5BJ
Europia yra registruota labdaros organizacija įgalinanti, remianti, 
apmokanti ir atstovaujanti ES piliečius nuo 2008 m. Registracijos 
numeris 1161453. Europijos Imigracijos tarnybos komisariato ir 
reguliuojamos imigracijos kaip patarėjo registracijos Nr. N202000121

Sekite mus socialiniuose tinkluose, kad žinotumėte 
naujausią informaciją arba užsiprenumeruokite mūsų 

NEMOKAMĄ naujienlaiškį, kad gautumėte naują informaciją 
kiekvieną mėnesį.:

www.europia.org.uk/contact-us

0333 305 8570

support@europia.org.uk

www.europia.org.uk

Šį projektą finansuoja

@EuropiaMCR @EuropiaMCR

EuropiaMCREuropia

Tikėtina, kad 1 iš 2 žmonių, gyvenančių JK, per savo 
gyvenimą susirgs vėžiu. To galima išvengti ir vėžys 
gali būti išgydytas, jei jis bus aptiktas pradinėje 
stadijoje. Nenumok ranka, jei pastebėsi pokyčius 
savo kūne. Jei pastebėsi ką neįprasto savo kūne, 
nedelsiant susisiek su sveikatos centru ir aptark tai 
su savo daktaru.
*Turi būti užsiregistravęs sveikatos centre, kad tau 
paskirtų daktarą ir gautum kvietimą vėžio tyrimams 
atlikti.

Kaip man žinoti, ar aš turiu eiti 
pasidaryti tyrimą?

Paštu į adresą, kurį nurodėte sveikatos 
centre, gausite kvietimo laišką pasitikrinti.

Ką daryti, jei aš nekalbu 
angliškai?

Jūs galite paprašyti vertėjo paslaugos 
paskambinę numeriu, nurodytu kvietimo 
laiške ir paminėti kalbą, kurios jums reikia.

EUROPIA SUTEIKS NEMOKAMĄ 
PAGALBĄ

Jei Jums reikia pagalbos užsisakant 
vertėją ar dėl kitų priežasčių, susisiekite su 
mumis elektroniniu paštu arba telefonu: 

  support@europia.org.uk

  0333 305 8570 

Palikite žinutę savo kalba ir mes su jumis 
susisieksime. Norėdami gauti daugiau 
informacijos susijusios su sveikatos 
priežiūra, susisiekite:

 health@europia.org.uk



Jei esate moteris nuo 25 iki 64 
metų.

Jei jums nuo 25 iki 49 metų, jūs būsite 
pakviesta gimdos kaklelio patikrai kas 3 
metai, ir kas 5 metai iki 64 metų.

JJei jūs dar neatlikote šio testo, 
užsiregistruokite!

Kur galėčiau užsiregistruoti testui, jei manau, 
kad man jo reikėtų?
• Pas šeimos daktarą (sveikatos centras)
• Seksualinės sveikatos klinikoje 

Tūkstančiai gyvybių buvo išgelbėta nuo 
gimdos kaklelio vėžio dėl išankstinio 
patikrinimo ir testo.

Jei esate moteris nuo 50 iki 70 
metų.

Jūs galite būti pakviesta krūties vėžio 
patikrai.

• Krūties vėžys yra dažniausiai sergama 
vėžio forma JK

• 1 iš 2 moterų, gyvenančių JK, yra 
diagnozuojamas krūties vėžys.

• Išgyvenusių nuo krūties vėžio beveik 
padvigubėjo per pastaruosius 40 metų

• 8 iš 10 moterų gyvens 10 metų ilgiau, 
jei vėžys bus aptiktas ankstyvojoje 
stadijoje

Jei esate vyras arba moteris 
nuo 60 iki 74 metų.

Jei esate vyras arba moteris nuo 60 iki 74 
metų.

Jūs galite gauti kvietimą žarnyno vėžio 
patikrai. 

Tai ketvirtas pagal susirgimo dažnumo 
skaičių vėžys JK. Kiekvieną dieną apie 110 
žmonių, gyvenančių JK, yra diagnozuojama 
šia liga. 

Daugiau nei pusė žmonių su žarnyno vėžio 
diagnoze, gyvens bent 10 metų ilgiau, jei 
vėžys bus aptiktas pradinėje stadijoje.


