
TU CONTEZI!

Prevină Cancerului!

Ştiai că sunt 3 tipuri de screening 
pentru prevenirea cancerului, disponibile 

în Marea Britanie?

TOATE SUNT GRATUITE

Servicii gratuite oferite de Europia: Asistență 
juridică, Asistență socială, Asistență EUSS, Sănătate 

și bunăstare, Fond de urgență și multe altele. De 
asemenea organizăm workshopuri gratuite, evenimente 

și activități pentru femei și bărbați

Date de contact

Europia lucrează în parteneriat cu Answer 
Cancer, fundație care finanțează acest proiect.

Europia, St Wilfrids Enterprise Centre, 2 Birchvale Close, 
Hulme, Manchester, United Kingdom, M15 5BJ
Europia este o organizație de caritate înregistrată în 2008, 
care caută să împuternicească, să susțină, să instruiască 
și să reprezinte cetățenii europeni. Organizație de caritate 
înregistrată Nr.1161453
Europia este înregistrată și reglementată OISC Nr. 
N202000121
OISC* Consilieri Înregistrați în domeniul Imigrației

Umăriți-ne pe rețelele de socializare pentru a afla cele 
mai recente noutăți sau abonați-vă la buletinul nostru 

informativ pentru a primi informații în fiecare lună:
www.europia.org.uk/contact-us

0333 305 8570

support@europia.org.uk

www.europia.org.uk

Proiect finanțat de

@EuropiaMCR @EuropiaMCR

EuropiaMCREuropia

1 din 2 persoane din Marea Britanie este predispusă 
să se îmbolnăvească de cancer în timpul vieții, 
DAR acesta poate fi prevenit și tratat dacă este 
descoperit devreme.
Nu ignorați schimbările neobișnuite din corpul dvs. 
Dacă observați ceva diferit, contactați centrul dvs 
de sănătate și vorbiți cu doctorul dvs.
*TREBUIE să fiți înregistrat la doctor într-un centru 
de sănătate pentru a fi invitat la screeningul pentru 
cancer.

Cum voi ști că trebuie să merg 
la screening-ul pentru cancer?

Veți primi o scrisoare de invitație cu programare 
prin poștă, la adresa pe care ați indicat-o la centrul 
de sănătate. 

Ce se întâmplă dacă nu 
vorbesc engleza?

Puteți solicita servicii de traducere și interpretare 
sunând la numărul de telefon indicat în scrisoarea 
de programare, menționând ce limbă aveți nevoie.

Europia oferă suport
Dacă aveți nevoie de ajutor în contactarea unui 
traducător sau orice altceva, expediați-ne un 
email: 

  support@europia.org.uk

  0333 305 8570 
și lasați-ne un mesaj în limba dvs., iar noi 
vă vom contacta înapoi.

Pentru mai multe informații cu privire la 
problemele de sănătate, expediați-ne un 
email la

  health@europia.org.uk



Sunteți o femeie cu vârsta 
cuprinsă între 25 și 64 de ani?

Veți fi invitată la screeningul pentru cancerul 
de col uterin la fiecare 3 ani, dacă aveți 
vârsta cuprinsă între 25 și 49 de ani, și la 
fiecare 5 ani până la vârsta de 64 de ani.

Dacă nu ați făcut screeningul până acum, 
programați-vă!

Unde pot să programez screeningul pentru 
cancerul de col uterin dacă cred că am 
bnevoie de el?
• Doctor (GP centrul de sănătate)
• Clinicile pentru Sănătate Sexuală 

Mii de vieți au fost salvate datorită 
screeningului și prevenirea cancerului de col 
uterin.

Sunteți o femeie cu vârsta 
cuprinsă între 50 și 70 de ani?
Ați putea fi invitată la screeningul pentru 
cancerului mamar

• Cancerului mamar este cel mai comun 
tip de cancer din Marea Britanie

• 1 din 2 femei este diagnosticată cu 
cancer mamar în Marea Britanie

• Numărul persoanelor care au 
supraviețuit în decursul ultimilor 40 de 
ani aprope că s-a dublat

• 8 din 10 femei vor trăi încă cel puțin 
10 ani dacă cancerul este depistat 
devreme

Sunteți un barbat sau o femeie 
cu vârsta cuprinsă între 60 și 

70 de ani?
Ați putea primi o invitație la screeningul 
pentru cancerul intestinal.

Este al patrulea cel mai comun tip de 
cancer în Marea Britanie.

Aproximativ 110 persoane sunt diagnosticate 
zilnic cu acesta în Marea Britanie.

Mai mult de jumătate dintre persoanele 
diagnosticate cu cancer intestinal vor trăi 
încă cel puțin 10 ani dacă cancerul este 
depistat devreme.


