
پاخانہ۔
Iمیونوکیمیکل

ٹیسٹ
 مرحلہ بہ مرحلہ 

مریض ہدایات

میں اپنے سیمپل/نمونہ کے ساتھ کیا کروں؟
برائے مہربانی پڑتال کریں کہ آپ نے پیچھے جانب موجود تمام مراحل مکمل کر 

لئے ہیں اور اپنے نمونہ کو اپنی جی پی پریکٹس کو استقبالیہ پر حوالے کر کے 
واپس کریں۔ اس کے بعد آپ کی جی پی پریکٹس ٹیسٹنگ کیلئے نمونہ کو آپ 

کی عالقائی لیبارٹری میں بھیجے گی۔

نتائج
آپ کی جی پی کو 10 دنوں کے اندر اس کے نتائج وصول ہوں گے اور نتائج 

کے بارے میں بات کرنے کیلئے آپ سے رابطہ کرے گی۔ خون نکلنے کا ماخذ 
تالش کرنے کیلئے مزید ٹیسٹس کا انتظام کیا جا سکتا ہے

اپنے کیلنڈر میں ایک نوٹ لکھیں اور اگر آپ کو آپ کی جی پی 2 ہفتوں کے 
اندر کچھ نہ بتائے، تو برائے مہربانی ان سے رابطہ کریں۔

2ہمارے متعلق 
 صحت اور نگہداشت میں نارتھ لندن پارٹنرز 

)NORTH LONDON PARTNERS( برینٹ، کیمڈین، اینفیلڈ، ہیرنگے اور اسلنگٹن 
کی بوروز میں رہنے والے تمام شمالی سینٹرل لندن کے مریضوں کا احاطہ کرتا 

ہے۔

شمال مغربی لندن۔

 جنوب
 مغربی
لندن

 جنوب
 مشرقی

لندن

 مشرقی
لندن

مریض کی رائے
آپ کی آراء ہمارے لئے اہم ہیں۔  ہم یقینی بنانے کے لئے کہ ہم بہترین 

ممکنہ مریض نگہداشت مہیا کرتے ہیں، اپنی خدمات کو تیار کرنے کیلئے 
مریض اور نگہداشت کرنے والوں کی آرا استعمال کرتے ہیں۔  ہمیں ای میل 

 کر کے برائے مہربانی اپنے تجربہ کے بارے میں بتائیں
nclstppmo@nhs.net : 

 ای میل موضوع کی سطر میں، برائے مہربانی "مریض رائے
 FIT ٹیسٹنگ" لکھیں۔

 شمالی
 مرکزی

لندن



 اہم معلومات 
آپ کے شروع کرنے سے پہلے

آپ کے جی پی نے آپ کو جتنا جلدی ممکن ہو یہ ٹیسٹ مکمل کرنے کا 
کہا ہے۔ کنٹینر کے لیبل پر، برائے مہربانی اپنا نام، تاریخ پیدائش، NHS نمبر 

اور سیمپل جمع کرانے کی تاریخ لکھنے کیلئے سیاہ یا نیلی لکھائی واال پین 
استعمال کریں۔

FIT ٹیسٹ کیا ہے؟
FIT )پاخانہ امیونوکیمیکل ٹیسٹ( ایک تحقیق ہے جو پاخانہ)پوٹی( میں 

خون کی معمولی مقدار ہونے کی تالش کرتا ہے، جہاں اس کی مقدار بے 
حد کم ہو کہ عام آنکھ سے یہ نظر نہ آتا ہو۔

آپ کے جی پی نے آپ کیلئے اس ٹیسٹ کا آرڈر کیا ہے، آپ کی عالمات 
کی تحقیق کے حصہ کے طور پر، جس میں معدہ )پیٹ( درد یا بے چینی یا 

آنتوں کی عادات میں تبدیلی شامل ہو سکتی ہے۔

 •  آپ کو ٹیسٹ مکمل کرنا چاہئے اور اسے اپنے پاس واپس کرنا چاہئے۔ 
•  جتنا جلدی ممکن ہو واپس کر دیں، مثال کے طور پر 7 دنوں کے اندر۔

 
 •  FIT کٹ میں ایک چھوٹا پالسٹک کا کنٹینر شامل ہے۔ برائے مہربانی 

•اپنے پاخانہ کو اکٹھا کرنے کیلئے مرحلہ بہ مرحلہ ہدایات پر عمل کریں۔
 

 •   پالسٹک کا کنٹینر مائع حفاظتی ادویہ پر مشتمل ہے۔ 
براہ کرم اسے دور نہ کریں۔

 
 •   برائے کرم اپنے جی پی کو بتائیں اگر آپ سفر میں ہیں یا چھٹی پر جانے   

والے ہیں۔ 

ایک سیمپل کیسے حاصل کریں؟
اپنا نمونہ حاصل کرنا بہت آسان اور حفظان صحت کے مطابق ہے اور 

ٹیسٹ کیلئے ہمیں پاخانہ کی نہایت ہی قلیل سی مقدار کی ضوررت ہوتی 
ہے۔ برائے مہربانی اس کتابچے کی اگلی 2 پرتوں پر دی گئی ہدایات پر عمل 
کریں - ٹیسٹ کٹ کے ساتھ بھی ایسی ہدایات شامل ہیں جو آپ کو نمونہ 

اکٹھا کرنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔

یہ بات اہم ہے کہ آپ کے پاخانہ کا نمونہ ٹوائلٹ کے پانی کو نہ چھوئے۔ 
اپنا پاخانہ جمع کرنے کے مختلف طریقے ہیں - مثالوں کیلئے عقبی جانب 

مالحظہ فرمائیں۔

درج ذیل طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پاخانہ کا نمونہ حاصل کریں:

 •  اپنے ہاتھ میں لمبائی میں تہہ کردہ ٹوائلٹ پیپر رکھیں۔ 
•  یا نمونہ کو لینے کیلئے اسے ٹوائلٹ کے باؤل میں رکھیں۔

 
 •  اپنے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا، قابل تلفی پالسٹک بیگ/دستانہ 

•  پہن کر رکھیں۔
 

 •  ٹوائلٹ پیپر کی شیٹ سے قطار بنے ایک صاف، قابل تلفی 
 •  کنٹینر میں پوٹی کریں تاکہ آپ بعد میں پاخانہ کو 

•  آسانی سے ٹوائلٹ میں سلپ کر سکیں۔

 آپ ایک طریقہ تالش کر سکتے ہیں، جو آپ کیلئے زیادہ آسان ہو، لیکن 
یقینی بنائیں کہ آپ کا پاخانہ ٹوائلٹ کے پانی کو نہیں چھوتا ہے!

مرحلہ 1
 کنٹینر کے لیبل پر اپنا 

 نام، تاریخ پیدائش، 
 NHS نمبر 

 اور 
 نمونہ

  کی تاریخ
 کو واضح طور پر 

لکھیں۔

مرحلہ 2
 اپنا پاخانہ جمع کریں

 جیسا کہ مندرجہ باال وضاحت
کی گئی ہے۔

 یقینی بنائیں کہ 
 آپ پاخانہ کر دینے کے فوری بعد 

 نمونہ لے لیتے ہیں

مرحلہ 3
 سیمپل ٹیوب کے اوپری حصہ کو کھولیں اورنمونہ 

 کے ساتھ، سبز سٹک کو سکریپ کرتے ہوئے نمونہ 
اکٹھا کریں جب تک کہ تمام نالیوں کو ڈھانپ نہیں دیا جاتا ہے۔

ہمیں ٹیسٹ کرنے کیلئے
 نمونہ کی تھوڑی سی

 مقدار درکار ہے
 - برائے مہربانی بہت
 زیادہ شامل نہ کریں!

مرحلہ 4
 اسٹک کو واپس

 کنٹینر میں ڈال دیں اور 
 اسے بند کرنے کیلئے سبز 

ٹوپی پر 'کلک کریں'۔

 دوبارہ اکٹھا کرنے 
 کو مت دوہرائیں۔

 ٹوائلٹ پیپر کو فلش کر دیں 
اور استعمال کے

 بعد ہاتھوں کو دھوئیں۔

مرحلہ 5
جتنی جلدی ممکن ہو، نمونہ اپنے جی پی کو واپس کر دیں۔


