ਨਮੂਨਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਤੁਿਾਡੇ ਿੁਆਰਾ ਇਿ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਧਿਿਾਂ
ਤੁਿਾਡੇ ਧਚਧਿਤਸਿ ਨੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਇਿ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਿਈ ਧਿਿਾ ਿੈ।
ਆਪਣੀ ਮਾਿਵਾਰੀ (ਪੀਰੀਅਡ ਿੌਰਾਨ) ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਇਿ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਨਾ ਿਰੋ, ਇਸਿੇ ਖਤਮ ਿੋਣ ਿੀ ਉਡੀਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਧਫਰ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਿਰੋ। ਧਿਰਪਾ ਨੀਿਾ/ਿਾਿਾ ਪੈਨ ਵਰਤੋ।
ਐਫਆਈਟੀ (ਫੀਕਲ ਇਮਊਨੋਕੈਹਮਕਲ ਟੈਸਟ) ਇੱ ਕ ਅਹਿਿੀ ਿਾਂਚ ਿੈ ਿੋ ਮੱ ਲ (ਪੂ) ਹ ੱ ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਿੋਂਦ ਨੂੂੰ ਦੇਖਦੀ ਿੈ ਹਿੱ ਥੇ ਇਿ ਇੂੰ ਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹ ੱ ਚ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ
ਹਕ ਹਦਖਾਈ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦਾ।
ਤਿਾਡੇ ਹਚਹਕਤਸਕ ਨੇ, ਤਿਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਿੋਂ, ਤਿਾਨੂੂੰ ਇਿ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਹਕਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਕੈਂਸਰ ਨੂੂੰ ਛੇਤੀ ਿੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹ ੱ ਚ ਮਦਦ
ਹਮਲ ਿਾਏ। ਿੇ ਤਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿਾਣ ਾਲੇ ਿੋ ਿਾਂ ਛੱ ਟੀ ਤੇ ਿਾਣ ਾਲੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਚਹਕਤਸਕ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸੋ।
ਐਫਆਈਟੀ ਹਕਟ ਹ ੱ ਚ ਟੈਸਟ ਹਟਊਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਿਰੀ ਥੈਲੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਤਿਾਨੂੂੰ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਿ ਆਪਣੀ ਿੀਪੀ
ਪਰੈਕਹਟਸ ਨੂੂੰ ਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਲ (ਪੂ) ਨੂੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

2. 1. ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਿੇ ਬਿ ਿਗਾਓ

2. ਮਿ (ਪੂ) ਨੂੂੰ ਧਿਵੇਂ ਫੜਣਾ ਿੈ

3.

ਟੋਇਲਟ ਉੱਤੇ ਹਚਪਕ ਹਫਲਮ
(ਇਸਨੂੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਬਦਾ ਛੱ ਡਣਾ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ)

ਕਾਰਟਨ ਹਿਸ ਹ ੱ ਚ

ਆਪਣੇ ਿੱ ਥ ਹ ੱ ਚ ਗੋਲ

ਅੂੰ ਗੂਰ ਆਉਂਦੇ ਿਨ

ਟੋਇਲੇ ਟ ਪੇਪਰ

4. ਸਟਨ, ਮਰਟਨ, ਹਰਚਮੂੰ ਡ, ਹਕੂੰ ਗਸਟਨ, ੈਂਡਸ ਰਥ ਅਤੇ ਸਰੇ ਡਾਉੂੰਸ (ਐਪਸੋਮ ਐਡਂ

5.

ਈਸਟ ਐਲਮਹਬਰਿ) ਦੇ ਮਰੀਜ਼: ਤਿਾਡਾ ਲੇ ਬਲ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਦੱ ਤਾ ਿਾਏਗਾ। ਲੇ ਬਲ ਨੂੂੰ
ਉਤਾਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਹਟਊਬ ਤੇ ਹਚਪਕਾ ਲਓ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਂਚ ਲਓ ਹਕ ਇਿ ਸਿੀ ਿੈ, ਹਫਰ
ਮਲ (ਪੂ) ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹਲਖੋ ਹਿੱ ਥੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਹ ੱ ਚ ਦੱ ਹਸਆ ਿੋਏ।

ਲੈ ਕੇ ਿਾਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਆਪਣੇ ਿੱ ਥ ਤੇ ਪਲਾਸਹਟਕ ਇੱ ਕ ਸਾਫ ਖਾਲੀ ਮਾਰਿਹਰਨ ਿਾਂ
ਸਾਫ ਖਾਲੀ ਡੱ ਬਾ
ਆਈਸ-ਕਰੀਮ ਟਬ
ਬੈਗ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ

6. ਕਰਾਇਡਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼: ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ (N) ਨਾਂ, (A) ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਮਲ (ਪੂ) ਹਲੱਤੇ ਿਾਣ ਦੀ (D) ਤਾਰੀਖ ਧਿਖੋ ਹਿੱ ਥੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਹ ੱ ਚ ਦੱ ਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ।

ਇਿ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਧਿ ਤੁਿਾਡਾ ਮਿ (ਪੂ) ਿਾ ਨਮੂਨਾ ਸ਼ੋਚ ਿੇ ਪਾਣੀ ਨਾਿ
ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਿੋਏ।

7. 3. ਆਪਣੇ ਮਿ (ਪੂ) ਿਾ ਨਮੂਨਾ ਐਿਸਟ੍ਰੈਿਸ਼ਨ ਧਡਵਾਈਸ ਿੇ ਨਾਿ ਿਓ
ਨਮੂਨਾ ਹਟਊਬ ਦੇ ਹਸਰੇ ਨੂੂੰ ਘੜ੍ੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹ ੱ ਚ ਘਮਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਖੋਲੋ ,ਹ ਡੂੰ ਡੀ
ਹਨਕਾਲੋ ਅਤੇ ਡੂੰ ਡੀ ਿੇ ਧਸਰੇ ਨਾਿ ਮਿ (ਪੂ) ਨੂੂੰ ਉਿੋਂ ਤਿ ਬਟ੍ੋਰੋ ਜਿੋਂ ਤਿ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਿੱ ਟ੍ੀਆਂ ਿਿੀਰਾਂ ਢਿੱ ਿੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਡੂੰ ਡੀ ਉੱਤੇ ਮਲ (ਪੂ) ਦੀ ਬਿਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ
ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੈ।

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਧਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੂੰ ਧਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਧਿਖੋ।
ਪੂੰ ਨੇ ਿੇ ਿੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਿਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਿਨ…

…ਧਿਿਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਿਨ

4. ਟ੍ੈਸਟ੍ ਧਟ੍ਊਬ ਨਮੂਨੇ ਨੂੂੰ ਬੂੰ ਿ ਅਤੇ ਸੀਿ ਿਰੋ

5. ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਜਮਾਂ ਿਰਵਾਓ

ਜੀਪੀ

ਸਰਜਰੀ

ਨਮੂਨੇ ਾਲੀ ਡੂੰ ਡੀ ਨੂੂੰ ਾਪਸ ਹਟਊਬ ਹ ੱ ਚ ਪਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਹਟਊਬ

ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਿੀਪੀ ਪਰੈਕਹਟਸ ਤੇ ਲੈ

ਦੇ ਬੂੰ ਦ ਿੋਣ ਤੇ ਕਹਲੱਕ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ

ਿਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਹਚਹਕਤਸਕ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਧਿਨਾਂ

ਪਲਾਸਹਟਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹ ੱ ਚ ਰੱ ਖੋ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਂਚ ਲਓ ਹਕ ਤਸੀਂ ਨਮੂਨਾ

ਿੇ ਅੂੰ ਿਰ ਹਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਿਮਾਂ ਕਰ ਾਓ।

ਹਲੱਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹਲਖੀ ਿੈ।
ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥ ਿੋਣਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਿੋ !

6. ਨਤੀਜੇ
ਤਿਾਡੀ ਪਰੈਕਹਟਸ ਨੂੂੰ 7 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਨਤੀਿਾ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਿ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਨਤੀਿੇ ਬਾਰੇ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਾਨੂੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਣਗੇ ਿੇ
ਅਹਿਿਾ ਤਿਾਡੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਿੋਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਕੈਲੂੰਡਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਨੋਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਿੇ ਤਿਾਨੂੂੰ 2 ਿਫ਼ਹਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਆਪਣੀ
ਿੀਪੀ ਪਰੈਕਹਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿ ਾਬ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ।
ਿੇ ਤਿਾਡਾ ਨਤੀਿਾ ਠੀਕ/ਨੈਹਗਹਟ ਸੀ ਪਰ ਹਫਰ ੀ ਤਿਾਨੂੂੰ ਲੱਛਣ ਅਨਭ ਿੋ
ਰਿੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪੋਇੂੰਟਮੈਂਟ ਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿੀਪੀ ਪਰੈਕਹਟਸ
ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਧਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਜਾਂਚ ਿਓ ਧਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਿਮ ਪੂਰੇ ਿਰ ਿਏ ਿਨ

ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਜੀਪੀ ਪਰੈਿਧਟ੍ਸ ਤੇ ਿੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਧਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਮਾਂ ਿਰਵਾਓ
Transforming Cancer Services Team for London (TCST) and South West London Health and Care Partnership
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