
 

દદી માટે સચૂના 
તમારા નમનૂાને એકત્રિત કરવા માટે 

 
 

 

 

 

FIT (ફૈકલ ઇમ્યનુોકેત્રમકલ ટેસ્ટ) એક તપાસ છે જે મળમાાં રક્તની હાજરી માટે કરવામાાં આવે છે જ્યારે તે દેખાવા માટે ખબુ ઓછી માિામાાં હોય. 

તમારા GP એ કેન્સરનુાં ત્રનદાન કરવા માટે, તમારા લક્ષણોની તપાસના ભાગ રૂપ,ે આ પરીક્ષણનો કરાવવાાં કહ્ુાં છે.  જો તમે મસુાફરી કરવાના 
હોવ અથવા રજા પર જવાના હોવ તો તમારા GP ને કહો. 
 

FIT કીટમાાં નાનોનુાં પ્લાસ્સ્ટક કન્ટેનર શામેલ છે.  તમારે પરીક્ષણ પણૂણ કરવુાં જોઇએ અને આને શક્ય તેટલુાં જલદી તમારા GP પે્રસ્ક્ટસમાાં પરત 

કરવુાં જોઈએ.  કૃપા કરીને તમારા મળને એકત્રિત કરવા માટે એક પછી એક પગલાની સચૂનાઓનુાં પાલન કરો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

  

 વિશેષ ધ્યાન આપો: કૃપા કરીને નમનૂાની ટ્યબુ પર નમનૂો લીધો તે તારીખ લખો  
        સચૂનાઓ પાનાની પાછળની બાજુ ચાલ.ુ.. 

 

4. 3. વનષ્કષષણ ઉપકરણ સાથે તમારા મળનો નમનૂો લો  

નમનુાની નળીનુાં ટોચનુાં સ્ુ ઘડિયાળની ત્રવરુદ્ધ ડદશામાાં ખોલો, 
સ્ટીકને દૂર કરો અને મળની સાથે સ્ટટ્કના છેડાને ઘસો.  સ્ટીક 

પર ખબુ થોિી માિામાાં મળની જરૂર પિે છે. 

 

 તમે શરુ કરો તે પહલેા 
  તમારા GP એ તમને આ પરીક્ષણ શક્ય તેટ્લી િહલેી તકે પણૂષ કરિાનુું કહ્ુું છે. 

  લેબલ પર તમારુું  નામ અને તમારી જન્મ તારીખ લખિા માટે્ કાળી અથિા િાદળી પેનનો ઉપયોગ કરો. 
  જ્યારે તમે માવસક (ઋત ુસ્રાિ) માું હોિ ત્યારે પરીક્ષણ ન કરાિો, તે સમાપ્તત થાય ત્યાું સધુી રાહ જુઓ 

 અને પછી પરીક્ષણ કરાિો. 

તે મહત્િનુું છે કે તમારા મળ (પ)ૂ નો નમનૂો શૌચાલયના પાણીના 
સુંપકષમાું આિે નહીં. 
 

તમારા મળને એકત્રિત કરવા માટે ત્રવત્રવધ રીતો છે, પ્રયત્ન કરો: 
 

A. તમારા હાથમાાં ટોઇલેટ પેપરની ફોલ્િ કરેલ લાંબાઈ રાખો. 
B. તમારા હાથ પર નાની, ત્રનકાલજોગ પ્લાસ્સ્ટકની બેગ / હાથમોજુ ાં 

પહરેો. 
C. ટૉઇલેટ પેપરની શીટ સાથે રાખેલ સ્વચ્છ, ત્રનકાલજોગ કન્ટેનરમાાં 

મળ કરો જેથી કરીને પછી તમે સરળતાથી મળને શૌચાલયમાાં 
સરકાવી શકો. 

 

તમને તે રસ્તો મળી શકે છે જે તમારા માટે સરળ છે, પરાંત ુખાતરી કરો કે 

તમે પાણીને સ્પશણ કરતા પહલેા તમારા મળના નમનૂાને લઈ લો. 

2. મળનો નમનૂો કેિી રીતે લેિો 
 

2. 1. તમારા નમનૂાને લેબલ કરો 
3.  

તમારુાં નામ, જન્મ તારીખ અને તમે તમારુું  મળ એકવિત કર્ુું તે 

તારીખ કાળી અથવા વાદળી પેનનો ઉપયોગ કરીને સચૂચત સ્થાને 

લખો.  જો લેબલ પર તમારી ત્રવગતો પહલેેથી જ છે તો કૃપા કરીને 

તપાસો કે તે સાચી છે. 

ટ્ોઇલેટ્ પર પ્્લિંગ 
ફિલ્મ (મળત્યાગ 
કરિાનુું ભલુશો નહીં) 

એક કાટ્ષન જેમાું 
દ્રાક્ષ આિે છે 

તમારા હાથમાું 
િળેલો ટ્ોઇલેટ્ 

પેપર 

તમારા હાથ પર 
તલાસ્ટટ્કની થેલી, 
અથિા હાથમોજુ ું 

સ્વચ્છ ખાલી માર્જડરન 

અથવા આઈસ્રીમ ટબ 

લઈ જિા માટે્ ટિચ્છ 

ખાલી કન્ટે્નર 
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TCST હલે્થી લુંડન પાટ્ષનરશીપ, લુંડનમાું િધ ુસારા ટિાટ્ય વિતરણને સમથષન આપિા માટે્ બધાું લુંડન CCG, િેટટ્ એસે્સ CCG અને 

NHS ઇંગ્લેંડ લુંડન કે્ષિ િચ્ચે સહયોગનો ભાગ છે. 

...સચૂનાઓ ચાલ ુ 

 

કૃપા કરીને તપાસો કે તમે બધા પગલાું પણૂષ કયાષ છે 

તમારા નમનૂાને તમારા GP પે્રસ્્ટ્સ પર લઈ જાઓ અને તેને ફરસેતશન પર આપી દો. 
 

તમારા ત્રવચાર અમારા માટે મહત્વપણૂણ છે.  અમે દદી અને સાંભાળ લેનારાઓના પ્રત્રતભાવનો ઉપયોગ અમારી 
સેવાઓ ત્રવકસાવવા માટે મદદ કરવા માટે કરીએ છીએ જેથી અમે ખાતરી કરી શકીએ કે અમે શ્રેષ્ઠ શક્ય દદી 
સાંભાળ પરૂી પાિીએ છીએ.  કૃપા કરીન ેઅમન ેઆ સવેાનો તમારો અનભુવ england.tcstlondon@nhs.net 

પર ઇમેઇલ દ્વારા જણાવો 

 

  

 

નમનૂાની સ્ટીકને ફરીથી ટયબુમાાં ભરાવો.  ખાતરી કરો કે 

ટયબુ ક્ક્લક્સ બાંધ છે અને પ્લાસ્સ્ટકની બેગમાાં મકૂો. 

તમારા હાથ ધોિાનુું ભલૂશો નહીં!  

 

4. કન્ટે્નર બુંધ કરો અને સીલ કરો 

 

તમારા નમનૂાને તમારા GP પે્રસ્ક્ટસ પાસે લઈ જાઓ 

અને તેને ડરસેપ્શન પર એકત્રિત કરવા અને 7 

ફદિસની અંદર ચકાસવા માટે આપી દો. 

5. તમારો નમનૂો આપો 

GP 

શસ્ત્રફિયા 

6. પફરણામો 
તમારા GP 10 ડદવસની અંદર પડરણામ પ્રાપ્ત કરશે અને 

પડરણામ ત્રવશે વાત કરવા માટે તેઓ તમારો સાંપકણ  કરશે. 

તમારા કૅલેન્િર પર નોંધ કરો અને જો તમે 2 

અઠવાડિયામાાં તમારા GP પે્રસ્ક્ટસ તરફથી કોઈ સાંપકણ  
કરવામાાં ન આવે, તો કૃપા કરીને તેમનો સાંપકણ  કરો. 
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