
 

 

દદીઓની સચૂનાઓ 

 તમારા નમનૂા એકત્રિત કરવા માટે  

 

 

 

 

FIT (મળન ું ઇમ્ય નોકેત્રમકલ પરીક્ષણ) એ એક તપાસ છે જે મળમાું લોહીની હાજરી શોધી રહી છે જ્ાું તે ખબૂ ઓછી 
માિામાું દેખા્ છે. 

તમારા ચચકકત્સકએ તમારા લક્ષણોની તપાસના ભાગ રૂપે, કેન્સરને વહલે ું દૂર કરવામાું મદદ કરવા માટે, તમારા માટે 

આ પરીક્ષણનો આદેશ આપ્્ો છે. જો તમે મ સાફરી કરવાના છો અથવા રજા પર જવાના હોવ તો તમારા ચચકકત્સકન ે

કહો. 
FIT કીટમાું ટેસ્ટ ટય બ નમનૂા, લીલ ું પાઉચ અને ત્રવનુંતી ફોમમ શામેલ છે. તમારે પરીક્ષણ પણૂમ કરવ ું જોઈએ અને શક્ય 

તેટલી વહલેી તકે તેને તમારા GP પ્રેક્ટટસન ેપરત કરવ ું જોઈએ. તમારા મળન ેએકત્રિત કરવા માટે કૃપા કરીને ક્રમશઃ 
સચૂનાઓ અન સરો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

7. 3. ત્રનષ્કર્મણ ઉપકરણ સાથે તમારા મળના નમનૂા લેવા 
નમનૂા ટય બના ટોચન ે ફેરવીને ખોલવા માટે તેન ે અવળી કદશામાું 
ફેરવો, દાુંડીને બાહર કાઢો અન ેમળની સાથે દાુંડીના અંતન ેઘસવ ું જ્ાું 
સ ધી બધા ખાુંચ આવરી લવેામાું ન આવે. દાુંડી પર માિ મળની ખબૂ 

જ ઓછી માિા જરૂરી છે. 

  તમે શરૂ કરો તે પહલેાું 
તમારા ચચકકત્સકએ તમને આ પરીક્ષણ શક્ય તેટલી વહલેી તકે પણૂમ કરવાન ું કહ્ ું છે. 

જ્ારે તમને માત્રસક સ્રાવ (તમાર ું માત્રસક આવત ું હો્) થતો હો્ ત્્ારે પરીક્ષણ કરશો નહીં, તે સમાપ્ત થા્ ત્્ાું સ ધી રાહ જ ઓ  

અને પછી પરીક્ષણ કરો. કૃપા કરી બ્લ /કાળી પેનનો ઉપ્ોગ કરવો. 
 

તે મહત્વન ું છે કે તમાર ું મળનો નમનૂો શૌચાલ્ના પાણીને 
સ્પશમત  ું નથી. 
 

2.  મળના નમનૂાને કેવી રીતે એકત્રિત કરી શકા્ 

1.  
 

2. 1. તમારા નમનૂાને લેબલ કરો 
3.  

4. સટન, મટમન, કરચમોન્ડ, કકિંગ્સસ્ટન, વેન્્સવથમ અન ેસરી ડાઉન્સ (એપ્સમ અન ે

ઇસ્ટ એલ્મ્બમ્રીજ) ના દદીઓ: તમાર ું લેબલ ત્રવનુંતી ફોમમ પર પ્રદાન કરવામાું 
આવશે. લબેલ દૂર કરો અને ટેસ્ટ ટય બ પર ચોંટાડવ ું. કૃપા કરી તપાસો કે તે 

સાચ ું છે, પછી ત્રવનુંતી ફોમમ પર સચૂવેલ હો્ ત્્ાું, તમ ેતમાર ું મળ એકત્રિત 

કય ું તે તારીખ લખો. 
5.  

6. ક્રો્ડનનાું દદીઓ:  કૃપા કરીને જ્ાું ત્રવનુંતી ફોમમ પર સચૂવેલ હો્ તે 

જગ્સ્ાએ તમાર ું (N) નામ, (A) જન્મ તારીખ અને (D) તમે તમાર ું મળ એકિ 

કય ું તે તારીખ લખો. 

શૌચાલ્ ઉપર કટલિંગ કફલ્મ્બમ 

લગાવો (હાથ વડ ેથોડ ું 
દબાવવાન ું ભલૂશો નહીં) 

 

એક કાટમન જેમાું 
દ્રાક્ષ આવે છે 

તમારા હાથમાું 
વાળેલો ટો્લેટ પેપર 

તમારા હાથમાું પ્લાક્સ્ટકની 
થેલી, અથવા ગ્સલોવ 

એક સાફ ખાલી માર્જકરન 

અથવા આઈસ્ક્રીમન ું ટબ 

 

એક સાફ ખાલી 
લઈ જવા માટેન ું 
કન્ટેનર 



 

Transforming Cancer Services Team for London (TCST) and South West London Health and Care Partnership 
V.06 NOVEMBER 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...સચૂનાઓ ચાલ  

 

 

કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમે બધા પગલાુંઓ પણૂમ કરી લીધા છે 

તમારો નમનૂો અને ત્રવનુંતી ફોમમ તમારા GP પ્રેક્ટટસ પાસે લઈ જવા અને તનેે કરસેપ્શન પર સોંપી દો. 
 

 

6. પકરણામો 
તમારો પ્રેક્ટટસ 7 કદવસની અંદર પકરણામ પ્રાપ્ત કરશ ે

અને ત્્ારબાદ પકરણામ અંગ ેવાત કરવા માટે તઓે 

તમારો સુંપકમ  કરશ ેજો તમારા પરામશમમાું આ સુંમત્રત 

આપવામાું આવી હો્. 

તમારા કેલેન્ડર પર એક નોંધ બનાવો અને જો તમને 2 

અઠવાકડ્ાની અંદર તમારા GP પ્રકે્ટટસ દ્વારા કોઈ સચૂના 
મળી નથી, તો કૃપા કરીને તેમનો સુંપકમ  કરો. 
 

જો તમાર ું પકરણામ સામાન્્/નકારાત્મક હત  ું, પરુંત   તમે 

હજી પણ લક્ષણો અન ભવી રહ્ાું છો, તો કૃપા કરીને 
એપોઇન્ટમેન્ટ બ ક કરાવવા માટે તમારા પ્રેક્ટટસનો સુંપકમ  
કરો. 

 

 

નમનૂાની દાુંડીન ેપાછા ટય બમાું મકૂી દો. ખાતરી કરો કે 

ટય બ બુંધ કરતા સમ્ે અવાજ આવે છે અને ત્રવનુંતી ફોમમ 
સાથ ેતેને પ્લાક્સ્ટકની થેલીમાું મકૂો. કૃપા કરીન ેતપાસો કે 

તમે નમનૂા સુંગ્રહની તારીખ લખી છે 

તમારા હાથ ધોવાન ું ભલૂશો નહીં!  

4. ટેસ્ટ ટય બ નમનૂાને બુંધ કરો અને સીલ કરો 

 

તમારો નમનૂો અને ત્રવનુંતી ફોમમ તમારા GP 

પ્રેક્ટટસ પાસ ેલઈ જવા અને તમારા ચચકકત્સક 

પાસેથી મેળવ્્ાના 3 કદવસની અંદર તેન ેકરસપે્શન 

પર સોંપી દો. 

5. તમારા નમનૂા આપવા 

GP 

સર્જરી 


