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િારા નિનૂા સાથે હયું  શયું કરં?
કૃપા કરીને તપાસો કે તમે પાનાની પાછળના બધા પગલાં પૂર્ણ કરી લીધા છે અને તમારા 
નમૂનાને રરસેપ્શનમાં આપીને તમારા જી.પી. પ્ેક્ટિસને પરત કરો છો. પછી તમારા જી.પી. 
પ્ેકટીસ નમૂનાને પરીક્ષર માટે તમારી પ્ાદેશ્શક પ્યોગ્શાળામાં મોકલ્શે.

પરરણાિો
તમારા જી.પી. 10 દદવસની અંદર પરરરામ પ્ાપ્ત કર્શે અને પરરરામ વવ્શે વાત કરવા માટે 
તમારો સંપક્ણ  કર્શે. રક્તસ્ાવના સ્તોતને ્શોધવા માટે આગળના પરીક્ષરો ગોઠવવા પડી 
્શકે છે.

તમારા કૅલેન્ડરમાં નોધં કરો અને જે તમને તમારા જી.પી. પ્ેકટીસ પાસેથી 2 સપ્તાહમાં 
સમાચાર ન મળે, તો કૃપા કરીને તેમનો સંપક્ણ  કરો.

અિારો પરરચ્
નોથ્ણ લંડન પાટ્ણનસ્ણ ઈન હેલથ એન્ડ કેઅર (સવાસ્થય અને સંભાળમાં ઉત્તર લંડનનાં 
ભાગીદારો), બાનનેટ, કેમડને, એનદિલ્ડ, હરરંગે અને ઇસલલગંટનનાં નગરમાં રહેતા ઉત્તર મધય 
લંડનના તમામ દદદીઓનો સમાવે્શ કરે છે.
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દદદીનો પ્રતિસાદ
તમારા મંતવ્ો અમારા માટે મહતવપૂર્ણ છે.  અમે દદદીઓ અને સંભાળ પ્દાતાઓ તરિથી 
મળતા પ્વતસાદનો ઉપયોગ અમે દદદીની ્શક્ય તેટલી સારી સંભાળ પૂરી પાડી ્શકીએ તેની 
ખાતરી કરવા અમારી સેવાઓ વવકસાવવામાં મદદ કરવા માટે કરીએ છીએ.  કૃપા કરીને 
nclstppmo@nhs.net 
 
 પર ઇમેઇલ દ્ારા આ સેવાના તમારા અનુભવ વવ્શે અમને કહો: ઇમેઇલના વવષયમાં, કૃપા 
કરીને “દદદી પ્વતભાવ એિ.આઈ.ટી. પરીક્ષર” લખો.
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િિે શર કરો િે પહેલા િહતરપણૂ્વ િાહહિી
તમારા જી.પી.એ તમને આ પરીક્ષર ્શક્ય તેટલું જલદી પૂર્ણ કરવાનું કહું છે. કૃપા 
કરીને કનટેનર લેબલ પર તમારં નાિ, જનિિારીખ, એન.એચ.એસ. નંબર અને  નિનૂા 
એકત્ીકરણની િારીખ લખરા િાટે કાળી અથવા વાદળી પેનનો ઉપયોગ કરો.

એફ.આઈ.ટી. પરીષિણ શયું છે?
એિ.આઇ.ટી. (િેકલ ઇમયુનોકેલમકલ ટેસટ) એક તપાસ છે જ ેમળ (સટૂલ) માં ઓછી 
માત્ામાં લોહીની તપાસ કરે છે જાં તે માનવ આંખ દ્ારા જેઈ ન ્શકાય તેટલી ઓછી  
માત્ામાં હોય છે.

તમારા જી.પી.એ તમારા લક્ષરોની તપાસના ભાગ રૂપે તમારા માટે આ પરીક્ષરનો આદે્શ 
આપયો છે, જમેા ંપેટમાં દુખાવો અથવા આંતરડાની ટેવમાં અસવસ્થતા અથવા િેરિારનો 
સમાવે્શ થઈ ્શકે છે.

•   તમારે પરીક્ષર પૂર્ણ કરીને આને ્શક્ય તેટલું જલદી, આદ્શ્ણ રીત ે7 દદવસમા,ં  
તમારા જી.પી. પ્કેટીસન ેપરત કરવુ ંજઈેએ.

 
•  એિ.આઈ.ટી. કીટમાં એક નાના પલાસસટક કનટેનરનો સમાવે્શ થાય છે. કૃપા કરીને  
•  તમારં સટૂલ એકવત્ત કરવા માટે પગલા ંદર પગલા ંસચૂનાઓનંુ પાલન કરો.
 
•  પલાસસટક કનટેનરમાં એક જળવરીકારક પ્વાહી છે - કૃપા કરીને તેને રેલાવ્શો નહી.ં
 
•   જે તમે મુસાિરી કે બહાર જવાના કારરે મોડા પડવાના હોય, તો કૃપા કરીને તમારા 

જી.પી.ને કહો.

નિનૂો કેરી રીિે એકત્ત્િ કરરો
તમારો નમૂનો એકવત્ત કરવો ખૂબ જ સરળ અને આરોગયપ્દ છે અને અમારે પરીક્ષર માટે 
માત્ થોડી માત્ામાં મળની જરૂર છે. કૃપા કરીને આ પવત્કાના આગળના 2 િોલ્ડ પર બતાવેલ 
સૂચનાઓનું પાલન કરો - ટેસટ કીટ સાથે પર સૂચનાઓ ્શામેલ છે જ ેતમને નમૂનો કેવી રીતે 
એકવત્ત કરવો તે કહે છે.

તે મહતવનું છે કે તમારો મળ નમૂનો સંડાસના પારી સાથે સપ્શને નહી.ં તમારા મળને એકવત્ત 
કરવાની વવવવધ રીતો છે - ઉદાહરરો માટે પાનાની પાછળ જુઓ.

પગલયું 3  
નમૂના નળીની ટોચનો સુ્ક ખોલો અને નમૂનાની સાથે લીલી સસટકને તોડીને જાં સુધી બધા 
ખાંચાંને આવરી લેવામાં ન આવે તાં સુધી નમૂનો એકવત્ત કરો.

પરીક્ષર માટે અમારે નમુનાની િક્ત થોડી  
જ માત્ાની જરૂર છે -  
કૃપા કરીને રધયુ ઉિેરશો નહી!ં

પગલયું 4  
સસટકને કનટેનરમાં 
 પાછી મુકો અને તેને  
બંધ કરવા માટે લીલી કેપ  
પર 'ક્લક' કરો.

એકત્ીકરરનું પુનરાવત્ણન 
 કર્શો નહી.ં 

ઉપયોગ પછી ટોયલેટ  
 પેપર ફલ્શ કરો અને હાથ ધુઓ.

પગલયું 5  
નમૂનો ્શક્ય તેટલો જલદી તમારા જી.પી. ને પરત કરો.

નીચેની પદ્ધવતઓનો ઉપયોગ કરીને મળ નમૂનો એકવત્ત કરો:

•  નમૂનાને પકડવા માટે િોલ્ડ કરેલી લંબાઈના ટોયલેટ પેપરને  
•  તમારા હાથમાં પકડો અથવા તેને ટોયલેટ બાઉલમાં મુકો.
 
•  તમારા હાથ ઉપર એક નાની, ડીસપોઝેબલ પલાસસટક બેગ /ગલવ મૂકો.
 
•  ટોયલેટ પેપરની ્શીટ સાથે રેખખત સવચ્છ, ડડસપોઝેબલ કનટેનરમાં  
•  મળ કરો જેથી પછી તમે સરળતાથી મળને ્શૌચાલયમાં સરકાવી ્શકો.

તમે તમારા માટે સરળ પડ ેતેવો રસતો ્શોધી ્શકો, પરંતુ ખાતરી કરો  
કે તમે તમારા મળને ્શૌચાલયના પારી સાથે સપ્શ્ણ થવા ન દો!

પગલયું 1  
કૃપા કરીને કનટેનર લેબલ 
 પર તમારં નામ, 
 જનમતારીખ,  
એન.એચ.એસ.  
નંબર અને નમૂના  
એકત્ીકરરની  
તારીખ લખો.

 

પગલયું 2  
ઉપર સમજવ્ા પ્મારે 
તમારં મળ  
એકવત્ત કરો.

ખાતરી કરો કે  
તમે મળ ઉતપન્ન થયા પછી 
 િરિ જ  
નમૂનો લો. 


