
ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ?  
ਐਨ ਐਚ ਐੱਸ ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਹਰੀ ਜਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਨਿਚ ਹਰੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਿੱਧ 
ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਐਨ ਐਚ ਐੱਸ ਟੱਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਿਾਲਰੀ ਨਕੱਟ (FIT) ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜਦਰੀ ਹੈ,  
ਨਜਸ ਨਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀ ਟੱਟਰੀ ਦਾ ਨਨੱਕਾ ਨਜਹਾ ਨਮੂਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੈਬ  
ਨਿਚ ਇਹਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਥੋੜਾ ਨਜਹਾ  
ਖ਼ੂਨ ਤਾ ਂਨਹੀਂ।  

ਖ਼ੂਨ ਪੋਨਲਪਸ ਜਾ ਂਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਦਰੀ ਨਨਸ਼ਾਨਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਨਲਪਸ 
ਆਤਂੜਰੀ ਨਿਚਲੇ ਉਠਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਟੈਸਟ ਨਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲਰੀ ਗੱਲ ਨਦਸੇ ਤਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 
ਦਰੀ ਲੋੜ ਿਰੀ ਪੈ ਸਕਦਰੀ ਹੈ।   
 
ਜੇ ਨਕਸੇ ਿਰੀ ਉਮਰ ਨਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਦਸਣ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਮਲੋ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਟ ਟੈਸਟ ਭਰ ਕੇ ਭੇਨਜਆ ਹੋਿੇ।  

ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਕਉਂ 
ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਦਂਰੀ ਹੈ?
ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕੈਂਸਰਾ ਂਨਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ 
ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਿਚ ਜਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਨਿਚ ਹਰੀ ਇਹਨੂੰ  
ਠਰੀਕ ਕਰਨ ਨਿਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਿੱਧ  
ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਕਹਦੇ ਲਈ ਹੈ?
ਇਹ 56 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਤਕ ਦਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਨਿਅਕਤਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਰੀ 
ਿਾਰਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 2 ਸਾਲਾ ਂਬਾਦ ਇਹ ਨਕੱਟ ਭੇਜਰੀ ਜਾਏਗਰੀ। ਜਦ 
ਿਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਰੀ ਚਾਹਰੀਦਰੀ ਹੈ। 

ਹੋਮ ਸਨਕ੍ਿੰਗ ਟੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਨਮਲਦਾ ਹੈ?
ਇਗੰਲੈਂਡ ਨਿਚ ਜਰੀ ਪਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਹੋਏ ਹਰ ਯੋਗ ਨਿਅਕਤਰੀ ਦੇ 
ਘਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਕੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਜਰੀ ਜਾਦਂਰੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਿਤਰੀਜੇ ਕਦ ਨਮਲਣਗੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਨਤਰੀਜੇ 2 ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਜੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾ ਂਦਰੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਨਸਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਟੈਸਟਾ ਂਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।



 

ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਸਨਕ੍ਨਿੰਗ  
ਨਕੱਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਓਹਲੇ ਿਾ ਕਰੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਲਾਈਿ: 
0800 707 6060

ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਕੱਟ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰੋ
1. ਨਮੂਨੇ ਿਾਲਰੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਤਾਰਰੀਖ਼ ਨਲਖੋ
2. �ਆਪਣਰੀ ਟੱਟਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਕਸੇ ਭਾਡਂੇ ਨਿਚ ਜਾ ਂਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਓ
3. �ਟੱਟਰੀ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਪਾਣਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਰੀ ਚਾਹਰੀਦਰੀ
4. �ਨਮੂਨੇ ਿਾਲਰੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ  

ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ੍
5. �ਟੱਟਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਡੰਡਰੀ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ  

ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਸਭ ਖ਼ਾਲਰੀ ਥਾਿਂਾ ਂਤੇ ਭਰੋ
6. �ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਹੜਰੀ ਨਜਹਰੀ  

ਟੱਟਰੀ ਦਰੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਾਧੂ ਨਾ ਭਰੋ

✓

✗

 7. �ਡੰਡਰੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਿਚ ਿਾਪਸ ਪਾਓ ਅਤੇ  
ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ

 8. �ਿਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਨਫਰ ਨਾ ਖੋਲੋ੍
 9. �ਿਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿੋ
10. �ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜਣ ਿਾਲੇ ਨਲਫ਼ਾਫ਼ੇ  

ਨਿਚ ਪਾਓ
11. �ਟੇਪ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ, ਨਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ  

ਕੇ ਡਾਕ ਨਿਚ ਪਾਓ
12. �ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤਰੀਜਾ ਦੋ  

ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਨਿਚ ਨਮਲਣ ਦਰੀ  
ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਬਾਓਲ ਕੈਂਸਰ 
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ 
ਓਹਲੇ ਿਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਮਲੇ ਤਾ ਂ 
ਨਜੰਨਰੀ ਿਰੀ ਛੇਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ  
ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜ ਨਦਓ 


