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Testi
 
Hastalara adım adım  
talimatlar

Numunemi ne yapacağım?
Lütfen arka sayfadaki bütün adımları tamamladığınızdan  
emin olun ve numunenizi bankoya teslim ederek  
kliniğe verin. Klinik, numunenizi test edilmesi için bölge 
laboratuvarına gönderecektir.

Sonuçlar
Klinik, sonuçları 10 gün içinde alacak ve sonuçlar hakkında 
konuşmak için sizinle iletişime geçecektir. Kanamanın 
nedenini tespit etmek için başka testler de verilebilir.

Takviminize not alın ve 2 hafta içinde haber 
almazsanız lütfen klinikle iletişime geçin.

Hakkımızda
NORTH LONDON PARTNERS in health and care, Barnet, 
Camden, Enfield, Haringey ve Islington’da ikâmet eden 
bütün Kuzey Merkez Londralı hastalara  
hizmet verir.

KUZEYBATI  
LONDRA

GÜNEYBATI 
LONDRA

GÜNEYDOĞU 
LONDRA

DOĞU 
LONDRA

Hasta Geri Bildirimi
Görüşleriniz bizim için önemlidir.  Hizmetlerimizi mümkün 
olan en iyi hasta bakımını sunacak şekilde geliştirmek 
amacıyla hastalardan ve bakım görevlilerinden gelen geri 
bildirimlerden faydalanıyoruz.  Lütfen şu adrese e-posta 
göndererek bu hizmetle ilgili deneyiminiz hakkında 
yorumda bulunun: nclstppmo@nhs.net 
 
E-postanın konu satırına “Patient feedback FIT testing” yazın.

KUZEY 
MERKEZ 
LONDRA
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Başlamadan önce önemli bilgiler
Kliniğiniz sizden bu testi mümkün olduğunca kısa süre 
içinde tamamlamanızı istedi. Lütfen, siyah veya mavi 
kalemle kabın etiketine ADINIZI, DOĞUM TARİHİNİZİ, 
ULUSAL SAĞLIK HİZMET NUMARANIZI ve 
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİHİ yazın.

FIT testi nedir?
FIT (Fekal İmmunokimya Testi), gaitada (dışkıda) küçük miktarda 
kanın arandığı bir incelemedir. Aranan miktar, çıplak gözle 
görülemeyecek kadar küçüktür.

Kliniğiniz, semptomlarınızın incelenmesi kapsamında size bu 
testi yazdı. Karın ağrısı veya karında rahatsızlık veya alışılmış 
bağırsak hareketlerinde değişiklik, bu semptomlar arasında 
olabilir.

•   İdeal olarak 7 gün içinde bu testi tamamlayıp  
kliniğinize vermeniz gerekir.

•   FIT kitinde küçük bir plastik kap mevcuttur. Gaita  
numunenizi almak için lütfen adım adım talimatlara uyun.

•   Plastik kapta koruyucu sıvı vardır. Lütfen bu sıvıyı 
BOŞALTMAYIN.

•   Yolculuğa veya tatile çıkmak üzereyseniz lütfen  
kliniğinize söyleyin.

Numune nasıl alınır
Numunenizi almak gayet basit ve hijyenik bir işlemdir ve test 
için bize sadece küçük miktarda gaita gerekmektedir. Lütfen  
bu broşürün bundan sonraki 2 sayfasında yer alan talimatlara 
uyun. Ayrıca, test kitinde de numunenin nasıl alınacağını 
açıklayan talimatlar vardır.

Gaita numunenizin tuvalet suyuna temas etmemesi önemlidir. 
Numunenizi almanın çeşitli yöntemleri vardır. Örnekleri 
görmek için arka sayfaya bakın.

3. ADIM  
Numune kabının kapağını çevirerek açın ve yeşil çubuğu, 
BÜTÜN oyukları doluncaya kadar gaitaya sürterek  
numuneyi alın.

Test için sadece çok az miktarda  
numuneye ihtiyacımız vardır.  
Lütfen çok fazla koymayın!

4. ADIM  
Çubuğu kaba  
geri koyun ve  
yeşil kapağı  
“tıklatarak” kapatın.

Numune alma  
işlemini tekrarlamayın. 

Kullandıktan sonra  
tuvalet kâğıdını  
tuvalete atıp sifonu  
çekin ve ellerinizi yıkayın.

5. ADIM  
Numuneyi en kısa sürede kliniğinize verin.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak bir gaita numunesi alın:

•    Katlanmış, uzunca bir parça tuvalet kâğıdını elinize alın  
veya numuneyi yakalamak için lazımlığa koyun.

•   Elinize küçük bir naylon poşet geçirin veya lastik  
eldiven takın.

•   Gaitanızı, içine tuvalet kâğıdı serilmiş, temiz, tek kullanımlık 
bir kaba yapın. Böylece daha sonra gaitanın geri kalanını 
kolayca tuvalete dökebilirsiniz.

Kendinize göre daha kolay bir yol da bulabilirsiniz ancak  
gaitanızın tuvalet suyuna kesinlikle temas etmemesine 
dikkat edin!

1. ADIM  
Kabın etiketine  
adınızı, doğum  
tarihinizi,  
ulusal sağlık  
hizmet  
numaranızı  
ve numunenin 
alındığı tarihi  
okunaklı bir  
şekilde yazın.

 

2. ADIM  
Yukarıda açıklandığı  
şekilde gaita  
numunenizi alın.

Gaitanızı yaptıktan  
sonra numuneyi  
HEMEN almaya  
dikkat edin. 
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