ٹیسٹ کس طرح کیا جاتا ہے ؟
مزید معلومات :
* اپنے ڈاکٹر کے پاس
* e-cancer.frپر ،عنوان "اسکریننگ"
* ٹیلون نمبر 0805123124پر
)ایک مقامی کال کی الگت(
پیر سے جمعہ ،صبح  9بجے سے شام  7بجے
تک ،اور ہفتے کے روز صبح  9بجے سے دوپہر
 2بجے تک

اس بات کی توثیق کریں
کہ آپ نے لیبل کو اچھی
طرح بھر لیا ہے اور
ٹیوب پر چسپاں کر لیا
ہے ،پھر ٹیوب کو
حفاظتی بیگ میں ڈال
دیں

اسٹیکرز کی مدد سے
ٹوائلٹ پر فضلہ/سٹول
جمع کرنے واال کاغذ
چسپاں کریں
کاعذ کو آہستہ سے
دبائیں تاکہ اس میں
ایک چھوٹا سا
کھوکھال بن جائے۔

 Tلفافے میں ڈالیں :
* ٹیوب واال حفاظتی بیگ،
* مکمل شناخت واال فارم

اہم بات  :ٹیسٹ کامیاب ہونے کے لئے ضروری ہے
کہ فضلہ/سٹول کسی بھی مائع چیز (پیشاب ،بلیچ )...
کے ساتھ نہیں لگ جانا چاہیے۔

لفافے کو دوبارہ بند کریں۔

* اپنے عالقے میں اسکریننگ کے انچارج کے
پاس

لفافے کو بھیجنا
ٹیسٹ  Tضروری ہے
مکمل ہونے کے بعد،
 24گھنٹوں کے اندر

ٹیوب کھولنے کیلئے
ٹیوب کے سر /ٹوپی
کو گھمائیں

اکثر پوچھے گئے سواالت :
راڈ /ڈنڈے کی مدد
سے فضلے /سٹول کی
سطح کو کئی جگہوں
پر رگڑیں-

ٹیسٹ کے استعمال کی مدت کیا ہے؟
میعاد ختم ہونے کی تاریخ متعین کیا گیا ہے
ٹیوب سے متعلق سواالت :
میں نے ٹیوب کھو دیا ہے  /میرا ٹیوب ٹوٹ گیا ہے۔
مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اپنے ڈاکٹر سے ایک نئی ٹیسٹ مانگو۔
ٹیسٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوا .مجھے کیا کرنا
چاہیے؟
اپنے ڈاکٹر یا اپنے عالقے میں اسکریننگ کے
انچارج سے رابطہ کریں۔
وہ آپ کو مشورہ دے گا اور آپ کو ایک نئی ٹیسٹ
دے گا۔

آپ کو نتائج ڈاک کے ذریعے  15دنوں میں بھیجے
جائیں گے۔ اگر آپ نتائج کو انٹرنیٹ کے ذریعے
وصول کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کرکے مندرجہ
ذیل ویب سائٹ پر رجسٹر ہوجائیں :
www.resultat-depistage.fr

راڈ  /ڈنڈے کا اُبھرا ہوا
حصہ فضلے /سٹول
سے ڈھانپا ہوا ہونا
چاہیے

ٹیوب کو بند کریں اور
بھرپور طریقے سے
اسے ہال ئیں

اگر آپ کے پاس دو لیبلوں واال خط ہے جسمیں آپ کو
ٹیسٹ کرانے کیلئے کہا گیا ہے تو آپ مرحلہ  1اور
مرحلہ  2پر عمل کریں اور پھر مرحلہ  3پر جائیں
اگر آپ کے پاس ایسا خط نہیں ہے ،تو پھر آپ مرحلہ
"1اے" سے شروع کریں
بڑے لیبل کو اُس شناختی
فارم پر چسپاں کریں جو
ِکٹ کے مرکزی حصے
میں پڑا ہے اور پھر فارم
کو بھر لیں
1

چھوٹے لیبل پر ٹیسٹ کی
تکمیل کی تاریخ لکھ لیں
اور پھر اُس کو ٹیوب کے
اُس ہموار سائیڈ پر چسپاں
کریں جہاں پر "نام"،
"تاریخ" کے الفاظ پہلے
سے لکھے گئے ہیں۔

شناختی فارم اور لیبل
کو اختیاط سے بھریں،
جو ِکٹ کے مرکزی
حصے میں پڑے ہیں۔

لیبل کو ٹیوب کے اُس
ہموار سائیڈ پر چسپاں
کریں جہاں پر "نام"،
"تاریخ" کے الفاظ پہلے
سے لکھے گئے ہیں۔
پھر مرحلہ  3پر جائیں

