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ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ  
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹਲਆ ਿੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਜੀਪੀ ਪੈ੍ਕਹਿਸ ਨੰੂ ਹਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹਿਰ ਤੁਿਾਡੀ ਜੀਪੀ ਪੈ੍ਕਹਿਸ, 
ਿੈਸਹਿੰਗ ਲਈ ਇਿ ਨਮੂਨਾ ਤੁਿਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗੀ।

ਨਤੀਜੇ
ਤੁਿਾਡਾ ਜੀਪੀ 10 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਬਲੀਹਡੰਗ ਹਕੱਥਂੋ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿੋਰ ਿੈਸਿਾਂ ਦੀ ਹਵਵਸਥਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਨੋਿ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ 2 ਿਫ਼ਹਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪੈ੍ਕਹਿਸ 
ਤਂੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਆਉਦਂਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਹਵੱਚ NORTH LONDON PARTNERS 
 ਬਾਰਨੇਿ, ਕੈਮਡੇਨ, ਐਨਿੀਲਡ, ਿਹਰੰਗੇ ਅਤੇ ਇਸਹਲੰਗਿਨ ਦੇ ਬੋਰੋ੍ ਹਵੱਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਸਾਰੇ North 
Central London ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ

ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ
ਦੱਛਣੀ ਪੂਰਬੀ ਲੰਦਨ

ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ
ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨ।  ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਤਂੋ ਹਮਲੀ 
ਿੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਿ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਿਾਂ।  ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ: 
nclstppmo@nhs.net 
 
ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਬਜੈਕਿ ਲਾਈਨ ਹਵੱਚ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “Patient feedback FIT  
testing” ਹਲਖੋ।

ਉੱਤਰੀ ਮੱਧ ਲੰਡਨ



ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਮਹਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਤੁਿਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤਂੋ ਛੇਤੀ ਇਿ ਿੈਸਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਨਿੇਨਰ 
(ਪਾਤਰ) ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, NHS ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹਲਖਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਪੈਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

FIT ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?
FIT (ਹਿਕਲ ਇਮਊਨੋਕੈਹਮਕਲ ਿੈਸਿ) ਅਹਜਿੀ ਪੜਤਾਲ ਿੈ ਜੋ ਮਲ (ਿੱਿੀ) ਹਵੱਚ ਥੋੜ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵੱਚ 
ਖੂਨ ਨੰੂ ਦੇਖਦੀ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਘੱਿ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਹਕ ਮਨੱੁਖੀ ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੰੂ ਦੇਖਣਾ  
ਸੰਭਵ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ।

ਤੁਿਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ, ਤੁਿਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਿ ਿੈਸਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਕਿਾ  
ਿੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਪੇਿ (ਹਿੱਡ) ਦਰਦ ਜਾਂ ਅਸੁਹਵਧਾ ਜਾਂ ਿੱਿੀ ਜਾਂਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਿੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ  
ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

•   ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਿੈਸਿ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤਂੋ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪੈ੍ਕਹਿਸ ਨੰੂ, ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਹਵੱਚ,  
7 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

 
•  ਇਸ FIT ਹਕਿ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਿਾ ਪਲਾਸਹਿਕ ਦਾ ਕਨਿੇਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  
•  ਆਪਣਾ ਮਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 
•  ਪਲਾਸਹਿਕ ਦੇ ਕਨਿੇਨਰ ਹਵੱਚ ਤਰਲ ਬਚਾਉ-ਕਾਰਕ ਿੰੁਦੇ ਿਨ - ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਡੋਲੋ੍ ਨਾ।
 
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਛੱੁਿੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਨਮੂਨਾ ਮਕਵਂੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਬਿੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਿ-ਸੁਥਰਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਿੈਸਿ ਲਈ ਹਸਰਿ 
ਥੋੜ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵੱਚ ਮਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੀਿਲੈਿ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਤੈਿਾਂ ਹਵੱਚ 
ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ - ਿੈਸਿ ਦੀ ਹਕਿ ਹਵੱਚ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ  
ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਨਮੂਨਾ ਹਕਵਂੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਿੈ।

ਇਿ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਮਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਸ਼ੋਚ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਿੋਏ। ਆਪਣੇ ਮਲ  
ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਿਨ - ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਲਈ ਪੰਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ।

ਕਦਮ 3
 
 
ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੀ ਹਿਊਬ ਨੰੂ ਹਸਰੇ ਤਂੋ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਿਰੀ ਸਹਿਕ ਨੰੂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਨਮੂਨਾ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਜਦਂੋ ਤਕ ਸਾਰੇ ਖੋਰ ਭਰ ਨਾ ਜਾਣ।

ਿੈਸਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਹਸਰਿ ਥੋੜ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵੱਚ  
ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ - ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  
ਵਧ ਨਾ ਪਾਓ!

ਕਦਮ 4
 
 
ਸਹਿਕ ਨੰੂ  
ਵਾਪਸ ਕਨਿੇਨਰ ਹਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ  
ਇਸਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੇ ਿੱਕਣ  
ਤੇ 'ਕਹਲੱਕ' ਕਰੋ।

ਨਮੂਨਾ ਦੁਬਾਰਾ  
ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਿੋਇਲਿ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਿਲੱਸ਼ ਕਰੋ  
ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿੱਥ ਧੋ ਲਓ।

ਕਦਮ 5
 
 
ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤਂੋ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਓ।

ਿੇਠਲੇ ਤਰੀਹਕਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ:

•  ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਹਵੱਚ ਿੋਇਲੇਿ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈ ਵਲ ਦੀ ਤੈਿਾਂ ਿੜ ਕੇ ਰੱਖੋ  
•  ਜਾਂ ਇਸਨੰੂ ਨਮੂਨਾ ਿੜਣ ਲਈ ਿੋਇਲਿ ਬਾਉਲ ਹਵੱਚ ਰੱਖੋ।
 
•  ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਿਾ, ਵਰਤਕੇ ਸੱੁਿਣ ਯੋਗ ਪਲਾਸਹਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ/ਦਸਤਾਨਾ ਪਾਓ।
 
•   ਿੋਇਲਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੀਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੱਧ ਇੱਕ ਸਾਿ, ਵਰਤਕੇ ਸੱੁਿਣ ਯੋਗ ਕਨਿੇਨਰ ਹਵੱਚ ਮਲ 

ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਲ ਨੰੂ ਿੋਇਲਿ ਹਵੱਚ ਹਿਸਲਾ ਸਕੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਿ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿੋਰ ਸੌਖਾ ਿੋਏ, ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਮਲ ਨੰੂ ਿੋਇਲਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਹਦਓ।

ਕਦਮ 1
 
 
ਕਨਿੇਨਰ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣਾ  
ਨਾਂ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ,  
NHS ਨੰਬਰ  
ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕੱਤਰ  
ਕਰਨ ਦੀ  
ਤਾਰੀਖ  
ਸਾਿ-ਸਾਿ  
ਹਲਖੋ।

ਕਦਮ 2
 
 
ਆਪਣਾ ਮਲ  
ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਏ ਮੁਤਾਬਕ  
ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ  
ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਨਮੂਨਾ ਮਲ  
ਕਰਨ ਤਂੋ  
ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ  
ਹਲੱਤਾ ਿੈ।


