
غربالگری سرطان روده چيست؟ 
هدف NHS از غربالگری سرطان روده پیشگیری از سرطان قبل 
از شروع آن یا تشخیص آن در مراحل اولیه است که درمان در آن 

آسان تر است.

NHS یک کیت رایگان آزمایش ایمنی شیمیایی مدفوع یا به 
اختصار FIT را ارسال می کند که به شما امکان می دهد نمونه ی 

کوچکی از مدفوع را بردارید. در آزمایشگاه بررسی وجود ذرات 
خون در مدفوع انجام می شود. 

مشاهده ی ذرات خون می تواند نشانه ی پولیپ یا سرطان روده باشد. 
پولیپ ها توده هایی در روده هستند که در طول زمان می توانند به 
سرطان تبدیل شوند. اگر موردی غیرعادی در آزمایش پیدا شود، 

ممکن است نیاز به آزمایشات بیشتری باشد.  

در صورت بروز عالئم سرطان روده در هر سنی، حتی اگر اخیرا 
آزمایش غربالگری را انجام داده باشید، حتما به پزشک عمومی 

مراجعه کنید. 

چرا غربالگری سرطان روده ارائه می شود؟ 
سرطان روده یکی از شایع ترین سرطان هاست و غربالگری منظم 
می تواند به پیشگیری یا یافتن آن در مراحل اولیه که درمان در آن 

آسان تر است کمک کند. 

غربالگری سرطان روده برای چه کسانی 
انجام می شود؟ 

این غربالگری برای هر فردی در سنین 56 تا 74 سالگی انجام 
می شود. وقتی نوبت شما شود، هر 2 سال یک کیت آزمایش 

غربالگری برای شما ارسال می شود. هر بار که یک کیت برای 
شما فرستاده می شود، باید آن را تکمیل کنید. 

چگونه آزمايش غربالگری خانگی را دريافت کنم؟
هر فرد واجد شرایط در انگلستان که با پزشک عمومی ثبت نام کرده 
باشد، به طور خودکار کیت آزمایش به آدرس خانه اش ارسال می شود.

چه زمانی نتيجه ام خواهد رسيد؟
نتیجه ی شما در طى 2 هفته برای شما ارسال خواهد شد. اگر 

آزمایشات بیشتری مورد نیاز باشد، به شما اطالع داده می شود. 
درخواست آزمایشات اضافی لزوما به این معنی نیست که شما 

سرطان روده دارید.



 

 آزمايش غربالگری 
 سرطان روده خود 
را ناديده نگيريد. 

 خط امداد رايگان: 
0800 707 6060

نحوه استفاده از کيت غربالگری سرطان روده 
1. تاریخ را روی بطری نمونه برداری بنویسید 

2. برای گرفتن مدفوع از یک ظرف یا چند الیه کاغذ توالت استفاده کنید 
3. اجازه ندهید مدفوع شما به آب توالت برخورد کند 

4. درپوش را بچرخانید تا بطری نمونه برداری باز شود 
5.  با کشیدن میله ی نمونه برداری در امتداد مدفوع نمونه را بردارید تا 

زمانی که تمام شیارها پوشیده شود 
 6.  برای آزمایش فقط به مقدار 
 کمی مدفوع نیاز است، لطفا 

بیشتر اضافه نکنید 

✓

✗

  7.  میله ی نمونه بردارى را دوباره در بطری قرار دهید 
و در پوش را اندکی فشار دهید تا بسته شود 

  8.  پس از استفاده در پوش بطری نمونه بردارى 
را دوباره باز نکنید 

 9. لطفا پس از استفاده دست هایتان را بشویید 
 10.  بطری نمونه برداری را در پاکت بازگشت 

رایگان ارائه شده قرار دهید 
 11.  نوار چسب را جدا کنید، 

پاکت را ببندید و پست کنید 
 12.  می توانید انتظار داشته 
 باشید که نتایج آزمایش 

خود را در طی دو هفته دریافت نمایید 

آزمايش غربالگری سرطان 
روده  خود را ناديده نگيريد. 

 اگر یک کیت غربالگری دریافت 
 کرده اید، لطفاً آن را تکمیل کنید و 
در اولین فرصت آن را برگردانید


