
 
 
 
 

  
 

ھل تحتاج ھذه المعلومات بتنسیق مناسب ألصحاب االحتیاجات الخاصة؟ 
1-877-280-8538, TTY 1-800-855-0511, info@ontariohealth.ca 

عبوة FIT الخاصة بك جاھزة 
لقد حصلت على عبوة االختبار المناعي الكیمیائي على البراز (FIT) ألنھ قد حان الوقت لتقوم بفحص اإلصابة بسرطان 

القولون (البراز). قد یكون طبیب العائلة أو التمریض المتدرب أو مدرب فحص متنقل أو منظمة Health811 ھو من قام  
بطلب ھذا االختبار لكي تقوم بھ. إذا كنت تعیش في مكان مخصص للسكان األصلیین، فقد تكون الجھة التي طلبتھ ھي أحد  

المراكز الطبیة أو محطات التمریض. 
تزداد احتمالیة خطر اإلصابة بسرطان القولون بعد عمر الخمسین. لذلك فإنھ من المھم أن تقوم باالختبار المناعي الكیمیائي  

على البراز (FIT) للمساعدة في حمایة صحتك.  

االختبار المناعي الكیمیائي  (FIT) ھو اختبار آمن وال یسبب أي أل م؛ حیث یقوم بفحص البراز بغرض الكشف عن وجود قطرات 
صغیرة من الدم والتي قد یكون السبب في وجودھا ھو اإلصابة بسرطان القولون. یمكنك إجراء ھذا االختبار في المنزل، وال  

یستغرق القیام بھ سوى دقائق قلیلة جًدا. وال یجب أن تغیر نظامك الغذائي أو تتوقف عن تناول األدویة إلجراء االختبار. 
 

:(FIT ) قبل أن تجري االختبار، تأكد من وجود جمیع ما یلي في عبوة االختبار المناعي الكیمیائي
ورقة تجمیع البراز     •  FIT أنبوب  •

كیس بالستیكي یحتوي على مادة ممتصة   •    FIT إرشادات إجراء  •
ظرف إرسال االختبار   • إشعار الخصوصیة     •

 
یرجى إرسال االختبار المكتمل فور االنتھاء من أخذا قدر اإلمكان.  أفضل موعد إلرسالھ بنفسك أو عبر البرید ھو خالل یومین 

 locations.lifelabs.com من تنفیذه حتى یتمكن المختبر من إجراء االختبار على العینة خالل 14  یوما. یرجى زیارة
للتعرف على األماكن التي یمكنك إیصال االختبار لدیھا بنفسك ومواعید عملھا.  

بعد أن ترسل االختبار بالبرید أو بنفسك، یمكنك توقع الحصول على النتیجة خالل األسابیع القلیلة المقبلة.  
 

صحتك تستحق االھتمام. بادر  بإجراء اختبار FIT الیوم.  
 

Ontario Health (Cancer Care  للحصول على مزید من المعلومات أو اإلرشادات بلغات أخرى، یرجى االتصال على
Ontario) (9233-662-866-1) أو زیارة cancercareontario.ca/colon. إذا كنت تواجھ أي مشاكل في اختبار 

 .(1-833-676-1426) LifeLabs یرجى االتصال على ،FIT
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