ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਡਿਲਾਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਤੁਿਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਿਾਿੇ ਜੀਪੀ ਨੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਿਾ ਿੈ।
ਲੇ ਬਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਡਲਖਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਪੈਨ ਵਰਤੋ।
ਆਪਣੀ ਮਾਿਵਾਰੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਇਿ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਇਸਦੇ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣ ਤਕ ਉਿੀਕ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਡਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
FIT (ਫੈਕਲ ਇਮਊਨੋਕੈਹਮਕਲ ਟੈਸਟ) ਇੱ ਕ ਅਹਿਿੀ ਿਾਂਚ ਿੈ ਿੋ ਮਲ (ਟੱ ਟੀ) ਹ ੱ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਿੈ ਿਦੋਂ ਇਿ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਇੂੰ ਨੀ ਘੱ ਟ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਤੁਿਾਡੇ ਿੀਪੀ ਨੇ ਤੁਿਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਿੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਇਿ ਿਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਦੱ ਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਕੈਂਸਰ ਿੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਨਾ ਿੋ ੇ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਤੇ ਿਾਂ
ਛੁੱ ਟੀ ਮਨਾਉਣ ਿਾ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿੀਪੀ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸੋ।
FIT ਹਕਟ ਹ ੱ ਚ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਪਲਾਸਹਟਕ ਦਾ ਡੱ ਬਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਿਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਿ ਆਪਣੀ ਿੀਪੀ ਪਰੈਕਹਟਸ ਨੂੂੰ ਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਲ (ਟੱ ਟੀ) ਨੂੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

2. 1. ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਲੇ ਬਲ ਕਰੋ

2. ਮਲ (ਟ੍ੱ ਟ੍ੀ) ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਡਕਵੇਂ ਿੜਣਾ ਿੈ।

3.

ਟਾਇਲਟ ਉੱਤੇ ਹਫਲਮ

ਇੱ ਕ ਗੱ ਤੇ ਦਾ ਡੱ ਬਾ ਹਿਸ

ਹਚਪਕਾਓ (ਇੱ ਕ ਕੌ ਣ

ਹ ੱ ਚ ਅੂੰ ਗੂਰ ਆਉਂਦੇ ਿਨ

ਛੱ ਡਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ)

ਤੁਿਾਡੇ ਿੱ ਥ ਹ ੱ ਚ
ਮੋਹੜਆ ਿੋਇਆ

ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ

4. ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੇ ਿਾਂ ਨੀਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ
ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਲ (ਟੱ ਟੀ) ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹਲਖੋ। ਿੇ
ਲੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ੇਰ ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਿਨ ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਕਰੋ
ਹਕ ਕੀ ਉਿ ਠੀਕ ਿਨ।

5. 3. ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ (ਮਲ ਕੱ ਢਣ ਵਾਲਾ ਜੰ ਤਰ) ਦੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਲ (ਟ੍ੱ ਟ੍ੀ) ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਓ।

ਤੁਿਾਡੇ ਿੱ ਥ ਤੇ ਇੱ ਕ ਪਲਾਸਹਟਕ
ਦਾ ਥੈਲਾ, ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਦਸਤਾਨਾ

ਇੱ ਕ ਸਾਫ ਖਾਲੀ

ਇੱ ਕ ਸਾਫ ਖਾਲੀ

ਮਾਰਿਰੀਨ ਿਾਂ ਆਇਸ

ਹਲਿਾਉਣ ਾਲਾ ਡੱ ਬਾ

ਕਰੀਮ ਦਾ ਟਬ

ਇਿ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਡਕ ਤੁਿਾਿੇ ਮਲ (ਟ੍ੱ ਟ੍ੀ) ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸ਼ੋਚਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਆਪਣੇ ਮਲ ਨੂੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਿਨ, ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ:
A. ਟੋਇਲੇ ਟ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬਾਈ ੱ ਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਕਈ ਤੈਿਾਂ ਆਪਣੇ ਿੱ ਥ ਉਪਰ
ਰੱ ਖੋ।
B. ਆਪਣੇ ਿੱ ਥ ਉੱਤੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ, ਰਤਕੇ-ਸੁੱ ਟਣ-ਯੋਗ ਪਲਾਸਹਟਕ
ਬੈਗ/ਦਸਤਾਨਾ ਪਾਓ।

ਨਮੂਨੇ ਾਲੀ ਨਲੀ ਨੂੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹ ੱ ਚ ਘੁਮਾਕੇ ਖੋਲੋ, ਤੀਲੀ
ਿਟਾਓ ਅਤੇ ਤੀਲੀ ਦੇ ਡਸਰੇ ਨਾਲ ਮਲ (ਟ੍ੱ ਟ੍ੀ) ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਲਓ। ਤੀਲੀ
ਉੱਤੇ ਮਲ (ਟੱ ਟੀ) ਦੀ ਬਿੁਤ ਥੋੜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ।

C. ਟੋਇਲੇ ਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱ ਕ ਸਾਫ, ਰਤਕੇ-ਸੁੱ ਟਣ-ਯੋਗ ਡੱ ਬੇ
ਹ ੱ ਚ ਟੱ ਟੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਬਾਅਦ ਹ ੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਲ (ਟੱ ਟੀ) ਨੂੂੰ ਟੋਇਲੇ ਟ ਹ ੱ ਚ
ਆਮਾਨੀ ਨਾਲ ਹਫਸਲਾ ਕੇ ਹਗਰਾ ਸਕੋ।

ਡਧਆਨ ਡਦਓ: ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਮੂਨਾ ਨਲੀ ਉੱਤੇ ਨਮੂਨਾ ਡਲੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਡਲਖੋ

ਡਿਦਾਇਤਾਂ ਪੰ ਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਿਨ…

ਡਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਿਨ…

4. ਿੱ ਬੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਡਦਓ।

5. ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਡਦਓ

ਜੀਪੀ
ਸਰਜਰੀ

ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨੂੂੰ ਾਪਸ ਨਲੀ ਹ ੱ ਚ ਰੱ ਖ ਹਦਓ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਹਕ ਨਲੀ ਦੇ ਬੂੰ ਦ ਿੋਣ ਤੇ ਕਹਲੱਕ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ
ਪਲਾਸਹਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਹ ੱ ਚ ਰੱ ਖ ਹਦਓ।

ਨਮੂਨੇ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਿੀਪੀ ਪਰੈਕਹਟਸ ਤੇ ਲੈ ਿਾਓ ਅਤੇ ਹਰਸੈਪਸ਼ਨ
ਤੇ ਦੇ ਹਦਓ ਇਸਨੂੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਅਤੇ 7 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਇਸਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਲਈ।

ਆਪਣੇ ਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ !

6. ਨਤੀਜੇ
ਤੁਿਾਡੇ ਿੀਪੀ ਨੂੂੰ 10 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਨਤੀਿੇ ਹਮਲ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਿ ਨਤੀਿੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਕੈਲੂੰਡਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ 2 ਿਫ਼ਹਤਆਂ ਦੇ
ਅੂੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਿੀਪੀ ਪਰੈਕਹਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿ ਾਬ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਕਰ ਲਓ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿੈ
ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪਰੈਕਡਟ੍ਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਡਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਡਦਓ।
ਤੁਿਾਡੇ ਹ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੂੰ ਹ ਕਹਸਤ
ਕਰਨ ਹ ੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਸੂੰ ਭਾ ੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
england.tcstlondon@nhs.net ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਹ ਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭ ਸਾਨੂੂੰ ਦੱ ਸੋ।
TCST ਲੰਿਨ ਦੀ ਡਸਿਤਮੰ ਦ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿੱ ਸਾ ਿੈ, ਇਿ ਸਾਰੇ ਲੰਿਨ ਦੇ CCGs, ਵੈਸਟ੍ ਐਸੈਕਸ (West Essex) CCG, ਅਤੇ NHS ਇੰਗਲੈਂ ਿ

ਲੰਿਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਡਿ-ਕਾਰਜ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਿਨ ਡਵੱ ਚ ਬੇਿਤਰ ਡਸਿਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਡਵੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਡਮਲ ਸਕੇ।
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