
JESTEŚ WAŻNĄ OSOBĄ!

Zapobiegaj rakowi!

Czy wiesz, że  w Wielkiej Brytanii wykonuje się 
trzy rodzaje badań profilaktycznych w kierunku 

wykrywania nowotworów?

WSZYSTKIE SĄ DARMOWE

Europia oferuje bezpłatne usługi w zakresie porad prawnych, porad 
dotyczących zasiłków społecznych, pomoc w sprawach związanych 
z rejestracją w systemie EUSS (System osiedleńczy dla obywateli  

Unii Europejskiej), w sprawach dotyczących zdrowia i  zachowania 
dobrego samopoczucia, oferuje również pomoc finansową  w 

wyjątkowo ciężkich sytuacjach w ramach Funduszu Ratunkowego, 
oraz inne.

Oferujemy też  bezpłatne warsztaty, wydarzenia i zajęcia zarówno 
dla kobiet jak i mężczyzn.

Kontakt

Inicjatywa “Answer Cancer” jest partnerem Europii 
w tym programie. “Answer Cancer” jest również jego  

fundatorem.

Europia, St Wilfrids Enterprise Centre, 2 Birchvale Close, Hulme, 
Manchester, United Kingdom, M15 5BJ
Europia jest zarejestrowaną organizacją charytatywną, która pomaga, 
szkoli i reprezentuje obywateli UE od 2008 roku.
Pracujący dla Europii doradcy imigracyjni podlegają standardom 
OISC (Biuro Komisarza Służb Imigracyjnych). Europia  posiada numer 
rejestracyjny OISC: N202000121.

Żeby być na czasie śledź nasze media społecznościowe, a aby 
otrzymywać darmową e-gazetę Europii skontaktuj się z nami 

przez:
www.europia.org.uk/contact-us

Jedna na dwie osoby w Wielkiej Brytanii, 
prawdopodobnie zachoruje na raka w trakcie 
swojego życia, ALE można temu zapobiec i można 
go wyleczyć, jeśli zostanie wcześnie  wykryty.

Nie ignoruj żadnych osobliwych zmian w, lub 
na swoim ciele. Jeśli zauważysz coś niezwykłego, 
skontaktuj się z przychodnią i porozmawiaj 
z lekarzem.
*Aby otrzymać zaproszenie na badanie przesiewowe 
w kierunku raka, MUSISZ być zarejestrowany/na 
w przychodni

Skąd będę wiedzieć, czy 
powinienem/ powinnam udać 

się na badanie?
Otrzymasz list pocztą z zaproszeniem na umówioną 
wizytę, na adres, który został podany w przychodni. 

A jeśli nie mówię po angielsku?
Możesz zadzwonić na numer podany w liście 
i zarezerwować tłumacza.

EUROPIA OFERUJE BEZPŁATNE 
WSPARCIE

Jeśli potrzebujesz pomocy w rezerwacji tłumacza 
lub jakiejkolwiek innej sprawie, napisz lub zadzwoń: 

  support@europia.org.uk

  0333 305 8570 
i zostaw wiadomość w swoim języku, skontaktujemy 
się z Tobą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów 
zdrowotnych, wyślij e-mail na adres:

  health@europia.org.uk

0333 305 8570

support@europia.org.uk

www.europia.org.uk

Projekt ufundowany przez

@EuropiaMCR @EuropiaMCR

EuropiaMCREuropia



Czy jesteś kobietą w wieku 
od 25 do 64 lat?

Jeśli jesteś w wieku 25-49 lat będziesz zapraszana na 
badanie szyjki macicy (cytologię) co 3 lata, i co 5 lat  do 
64 roku życia.

Jeśli nie miałaś jeszcze takiego badania, zarezerwuj go!

Gdzie mogę się zgłosić , jeśli wydaje mi się że 
potrzebuję wykonać badanie cytologiczne?
• do GP (ośrodek zdrowia)
• do Kliniki Zdrowia Seksualnego 

Wiele tysięcy osób zostało uratowanych przed rakiem 
szyjki macicy za pomocą badań zapobiegawczych.

Czy jesteś kobietą w wieku 
od 50 do 70 lat?

Możesz zostać zaproszona na badanie przesiewowe 
w kierunku raka piersi

• Rak piersi jest najczęstszym typem raka w 
Wielkiej Brytanii

• W Wielkiej Brytanii, rak piersi jest 
diagnozowany u 1 na 2 kobiety

• W ciągu ostatnich 40 lat, liczba osób 
uratowanych, prawie się podwoiła

• 8 na 10 kobiet będzie żyła przez 10 lat dłużej 
lub więcej, jeśli rak zostanie wcześnie wykryty

Czy jesteś mężczyzną lub 
kobietą w wieku od 60 do 74 

lat?
Możesz otrzymać zaproszenie na badanie 
przesiewowe w kierunku raka jelita grubego.

Jest to czwarty najczęściej występujący typ raka 
w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii każdego dnia diagnozuje się go  
u około 110 osób.

Ponad połowa osób, u których zdiagnozowano raka 
jelita grubego, będzie żyła dłużej przez co najmniej 10 
lat, jeśli rak zostanie wcześnie wykryty.


