
બાવલ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ એટલે શું? 
NHS બાવલ કેન્સર સ્ક્રીનિંગિો હેતુ કેન્સર શરૂ થતા પહેલાં અટકાવવાિો 
અથવા તે શરૂઆતિા તબક્ામાં પકડી પાડવાિો છે, જ્ારે તેિો ઈલાજ 
કરવાનું ્સહેલું હો્ છે.

NHS મફત ફરીકલ ઈમ્ ુિોકેમમકલ ટસે્ટ (FIT) મોકલે છે જેથી તમ ેમળિો 
એક િાિો િમૂિો લઈ શકો છો. આમા ંિજીવા પ્રમાણમા ંલોહરી રહેલું છે કે 
િહહ તેિી લૅબોરેટરરીમાં તપા્સ કરવામાં આવે છે.

લોહરી હોવું તે પૉમલપ અથવા બાવલ કેન્સર હોવાિી હિશાિી હોઈ શકે છે. 
પૉમલપ્સ આંતરડામાં વધતી ગાંઠો છે, જે ્સમ્ જતાં કેન્સરમાં ફેરવાઈ 
શકે છે. જો આ ટસે્ટમાં કશું અ્સાધારણ મળી આવશે, તો તમારે બીજા 
વધારે ટસે્ટ કરાવવા પડી શકે.

તમિે કોઈ પણ ઉંમરે બાવલ કેન્સરિાં મિહ્ો હો્ તો હંમેશાં તમારા 
જીપીિે મળો, તમે હાલમા સ્ક્રીનિંગ ટસે્ટ કરેલો હો્ તો પણ. 

બાવલ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ શા માટે કરાવવામાં 
આવી રહેલ છે?
બાવલ કેન્સર ્સૌથી ્સામાન્ કેન્સરોમાંનું એક છે અિે તેિી હિ્મમત 
તપા્સ કરાવવાથી તે અટકાવવામાં અથવા શરૂઆતિા તબકે્ પકડી 
પાડવામાં મદદ મળી શકે છે જ્ારે તેિો ઈલાજ કરવાનું ્સહેલું છે.

બાવલ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ કોિા માટે છે?
તે 56 – 74 વર્ષિી કોઈ પણ વ્ક્ત માટ ેછે. જ્ારે તમારો વારો આવશે 
ત્ારે તમિે દર 2 વરષે સ્ક્રીનિંગ કકટ મોકલવામાં આવશે. તમિે જ્ારે પણ 
તે મોકલવામાં આવે તે દરેક વખતે તમારે તે તપા્સ પૂરરી કરવી જોઈએ.

ઘરે કરવાિો સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ મારે કેવી રરીતે 
મેળવવો?
ઈંગલેનડમાં લા્ક બિતી કોઈ પણ વ્ક્ત, જેઓ જીપી પા્સે િોંધા્ેલાં 
હશે, તેમિે આપમેળે જ આ ટસે્ટ કકટ તેમિા ઘરિા ્સરિામે મોકલી 
આપવામાં આવશે.

મિે મારું  પરરણામ ક્ારે મળશે?
તમારં પકરણામ તમિે 2 અઠવાકડ્ાંિી અંદર પોસ્ટ કરરી દેવામાં આવશે. 
જો બીજા કોઈ વધારે ટસે્ટ કરવા પડશે તો તમિે કહેવામાં આવશે. 
વધારાિા ટસે્ટ કરવાિો અથ્ષ એવો જરૂરરી િથી કે તમિે બાવલ કેન્સર છે. 



 

તમારા બાવલ  
કેન્સર સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટિી 
અવગણિા કરશો િહહ.

મફત હેલપલાઈિઃ 
0800 707 6060

બાવલ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ રકટ કેવી રરીતે વાપરવી?
1. �િમૂિાિી બોટલ ઉપર તારરીખ લખો 
2. �તમારો મળ લેવા માટ ેડબબી અથવા તો ટોઈલેટ પેપરિા થોડાક પડ 

વાળીિે વાપરો 
3. �તમારો મળ ટોઈલેટિા પાણીિે અડવા દેશો િહહ 
4. �િમૂિાિી બોટલનું ઢાંકણં ફેરવીિે ખોલો 
5. �લાકડી વડ ેઘ્સીિે બધો મળ એવી રરીતે  

લઈ લો જેથી બધો ભાગ તેિાથી  
ભરાઈ જા્

6. �તપા્સ કરવા માટ ેઅમારે માત્ર  
થોડો જ મળ જોઈએ છે. કૃપા  
કરરીિે વધારે ભરશો િહહ 

✓

✗

 7. �લાકડી પાછરી બોટલમાં મૂકરીિે ઢાંકણં બંધ કરરી દો 
 8. �વાપ્ા્ષ પછરી બોટલ ફરરીથી ખોલશો િહહ 
 9. �વાપ્ા્ષ પછરી કૃપા કરરીિે તમારા હાથ  

ધોઈ લો 
10. �િમૂિાિી બોટલ આપવામાં આવેલા પરત  

મોકલવાિા મફત પરબીડી્ામાં મૂકરી દો 
11. �પટ્રી ઉખાડીિે તે પરબીડી્ું ્સીલબંધ  

કરરીિે પોસ્ટ કરરી દો 
12. �તમે બે અઠવાકડ્ાંિી અંદર  

તમારા ટસે્ટનું પકરણામ  
મેળવવાિી અપેક્ા રાખી 
 શકો છો 

તમારા બાવલ કેન્સર  
સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટિી અવગણિા 
કરશો િહહ.

જો તમિે તે મળી હો્, તો કૃપા  
કરરીિે તે ભરરીિે બિે તેટલી  
જલદરી પાછરી મોકલી આપો.


