ররোগীর জন্য নন্র্দে শোবলী

আপন্োর ন্মুন্ো সংগ্রহ করোর জন্য
আপনন্ শুরু করোর আর্গ
আপন্োর নজনপ আপন্োর্ক এই পরীক্ষোটি যথোসম্ভব তোড়োতোনড় সম্পূণে করর্ত বর্লর্েন্।
একটি কোর্লো বো ন্ীল কোনলর কলম বযবহোর কর্র রলর্বলটির উপর আপন্োর ন্োম এবং আপন্োর জর্ের তোনরখ
নলখুন্।আপন্োর মোনসক রজঃস্রোব (মোনসক নপনরয়ড) হওয়োর সময় এই পরীক্ষোটি করর্বন্ ন্ো, নপনরয়ড রশে হওয়ো
পযে ন্ত অর্পক্ষো করুন্ এবং তোরপর পরীক্ষোটি করুন্।
FIT (ফিকাল ইফিউন ানকফিকযাল টেস্ট) হল একটে অ ুসন্ধা যা আপ ার িনল (পায়খা ায়) রনের উপফিফি টখাোঁজ কনর
যখ িা ট ানখ টেখনি পাওয়ার পনে খুব কি পফরিানে থানক।
আপনার লক্ষণগুললর জনয অনুসন্ধান করতে আপনার লজলপ আপনার জনয এই পরীক্ষাটি করতে আতেশ লেতেতেন, যাতে কযান্সাতরর সম্ভাবনা
বাে দেওো যাে। আপলন ভ্রমতণর বা দবড়াতে যাওোর কথা থাকতল আপনার লজলপ-দক বলুন।
FIT লকতে একটি দোে প্লালিতকর কতেইনার থাতক। আপনাতক এই পরীক্ষাটি যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করতে হতব এবং এটি আপনার লজলপ
প্র্যাকটিতসর কাতে দেরে পাঠাতে হতব। অনুগ্রহ কতর আপনার মল (পােখানা) সংগ্রহ করতে এই ধাতপ ধাতপ দেওো লনতেে শাবলী দমতন চলুন।

2. 1. আপন্োর ন্মুন্োটির্ত রলর্বল লোগোন্

2. নকভোর্ব মর্লর (পোয়খোন্ো) ন্মুন্ো সংগ্রহ

3.

টয়লেলটর উপর ফিল্মটি আটলে ফিন (এেটি ফিপ ররলে
রিওয়ার েথা মলন রােলেন)

একটি কার্টন যাতে
আঙুর আতে

আপনার হাতে ভাাঁজ করা
র্য়তের্ পপপার

4. একটি কোর্লো বো ন্ীল কোনলর কলম বযবহোর কর্র
আপনার ন্োম, জর্ের তোনরখ এবং দয তোনরর্খ আপনার
মল (পােখানা) সংগ্রহ কতরতেন ো ললখুন। যলে দলতবতল
ইলেমতধয আপনার লববরণ থাতক, অনুগ্রহ কতর লমললতে লনন
আপনার হালে এেটি প্লাফিলের েযাগ, ো একটি পররষ্কার খারে মাজটাররন
একটি পররষ্কার খারে মাজটাররন
দয দসগুতলা ঠিক আতে।
এেটি গ্লাভ
বা আইে রিতমর র্াব
বা আইে রিতমর র্াব
5. 3. নন্ষ্কোশর্ন্র যন্ত্রটি নদর্য় আপন্োর মর্লর (পোয়খোন্ো)
একটি ন্মুন্ো সংগ্রহ করুন্।
আপন্োর মল (পোয়খোন্ো) টয়র্লর্টর পোনন্ স্পশে ন্ো করো গুরুত্বপূণে ৷

আপনার মল সংগ্রহ করার লবলিন্ন উপাে আতে, লনম্নলললখেিাতব দচষ্টা
করুন:

নমুনা টিউতবর উপতরর অংশটি ঘলড়র কাাঁোর উতটালেতক
ঘুরান, লিকটি দবর কতর লনন এবং মর্লর (পোয়খোন্ো)
উপর্র নির্কর মোথোটি ঘর্ে নন্ন্। লিতকর উপর শুধু
অল্প পলরমাতণ মল (পােখানা) প্র্তোজন।

A. িাাঁজ করা দবশ খালনকো েেতলে দপপার হাতে লনন।
B. একটি দোে, লিসতপাতজবল প্লালিতকর বযাগ/গ্লািস আপনার হাতের
উপতর রাখুন।
C. একটি পলরষ্কার, লিসতপাতজবল পাতের লিেতরর অংশ েেতলে
দপপার লেতে মুলড়তে লনতে দসটির উপর মলেযাগ করুন যাতে
আপলন পতর সহতজই আপনার মল (পােখানা) েেতলতে দেতল লেতে
পাতরন।
আপলন হেতো এমন একটি উপাে দপতে পাতরন যা আপনার পতক্ষ সহজের,
লকন্ত আপনার মল (পােখানা) পালন স্পশে করার আতগ দসটি সংগ্রহ করার
লবষেটি লনলিে করুন।

দ্রষ্টবয: ন্মুন্োর টিউর্বর উপর অন্ুগ্রহ কর্র ন্মুন্ো গ্রহণ করোর তোনরখটি নলখুন্।
নন্র্দে শোবলী উর্টো পৃষ্ঠোয় অবযোহত

নন্র্দে শোবলী অবযোহত রর্য়র্ে…

4. কর্েইন্োরটি বন্ধ ও নসল করুন্।

5. আপন্োর ন্মুন্ো হস্তোন্তর করুন্

নজনপ
সোজেোনর

নমুনা লিকটি আবার টিউতব রাখুন। লনলিে

আপনার নমুনাটি লজলপ প্র্যাকটিতস লনতে যান এবং

করুন দয টিউবটি লিক কতর বন্ধ হতে দগতে এবং

সংগ্রহ করার ও 7 নদর্ন্র মর্ধয পরীক্ষা করার

দসটিতক প্লালিক বযাতগ রাখুন।

জনয দসটি লরতশপসতন জমা লেন।

আপন্োর হোত ধুর্ত ভুলর্বন্ ন্ো!

6. ফলোফল
আপনার লজলপ 10 লেতনর মতধয েলােল পাতবন
এবং েলােতলর লবষতে কথা বলতে আপনার সাতথ
দযাগাতযাগ করতবন।
আপনার কযাতলন্ডাতর দনাে রাখুন এবং যলে আপলন 2
সপ্তাতহর মতধয আপনার লজলপ প্র্যাকটিস দথতক দকান
খবর না পান, অনুগ্রহ কতর োতের সাতথ দযাগাতযাগ
করুন।

অন্ুগ্রহ কর্র নমনলর্য় নন্ন্ রয আপনন্ সবকটি ধোপ সম্পূণে কর্রর্েন্
আপন্োর ন্মুন্োটি নজনপ প্রযোকটির্স নন্র্য় যোন্ এবং নরর্সপশর্ন্ তো হস্তোন্তর করুন্

আপনার মোমে আমাতের কাতে মূলযবান। আমাতের পলরতষবাগুতলার উন্নলেতে সাহাযয করতে এবং দরাগীতেরতক
যথাসম্ভব দসরা দসবা প্র্োন করার লবষেটি লনলিে করতে আমরা দরাগী ও পলরচযোকারীতের কাে দথতক পাওো
প্র্লেলিোগুতলা বযবহার কলর। অনুগ্রহ কতর england.tcstlondon@nhs.net-এ ইতমইল করার মাধযতম এই পলরতষবার
লবষতে আপনার অলিজ্ঞো সম্পতকে আমাতের জানান।
TCST হর্লো রহলনদ লন্ডন্ পোটেন্োরনশর্পর একটি অংশ, যো সকল লন্ডন্ নসনসনজসমূহ, ওর্য়ি এর্সক্স নসনসনজ এবং NHS

ইংলযোন্ড লন্ডন্ অঞ্চর্লর একটি সহর্যোনগতো যো লন্ডর্ন্ আর্রো ভোর্লো স্বোস্থ্যর্সবো প্রদোর্ন্ সহোয়তো করোর জন্য নন্র্বনদত।

লন্ডতনর জনয ট্রান্সেলমেং কযান্সার সালিে তসস টিম (টিলসএসটি)
V.1 নতিম্বর 2018

