
 
 

 
 

 
  در فرمت قابل  دسترسی بھ ا ین اطالعات نی از  داری د؟ 
1-877-280-8538, TTY 1-800-855-0511, info@ontariohealth.ca 

 

بستھ FIT شما ا ینجاست 
 

شما بھ این  دل یل ا ین بستھ آزما یش ایمنی-شیمیا یی مدفوع (FIT) را دریافت میکنی د کھ زمان  بررسی سرطان روده بزرگ 
 Health811  (کولون) شما فرا رسیده  است. ممکن است  پزشک  خانواد ه  شما، پرستار متخصص، مأمور بھداشت  سیار  یا

این آزمایش را برای شما  تجو یز کرده   باشند.  اگر در First Nation reserve سکونت داری د، ممکن است  این  آزمای ش 
توسط مرکز سالمت یا  ای ستگاه  پرستاری  تجویز  شده  باشد.  

 

 احتمال ابتال  بھ سرطان روده بزرگ در  شما پس از  50  سالگی افزایش  پی دا میکند.  انجام آزمایش FIT جھت کمک بھ 
سالمت خود بس یار اھم یت دارد. 

 

آزمایش FIT  بیخطر و بدون  درد است کھ در  آن وجود قطرات ریز  خون در مدفوع  شما بررسی میشود؛ وجود  این 
قطرات ریز میتواند عالمت  سرطان روده   باشد. میتوانی د  این آزمایش را کھ تنھا چند  دق یقھ طول میکشد،  در منزل انجام   

دھید. جھت انجام  آن  نیازی  بھ تغییر رژ یم  غذا یی خود  یا توقف مصرف  دارو  نی ست.  
 

پیش از  انجام   آزمایش، مطمئن شوید  بستھ FIT شما دارای  آنچھ ن یاز داری د باشد: 
 FIT لولھ  • •  کاغذ جمعآوری مدفوع   

 FIT دستورالعملھای  • •  پاکت پالستیکی  دارا ی مواد  جاذب  
•  اطالعیھ حری م  خصوصی   پاکت برگشت   •

 

آزمایش خود را در  اسرع وقت برگردانید.  بھترین  روش، ارسال از طریق  پست یا تحوی ل آن ظرف 2 روز  است تا بتوانی م   
آن را ظرف  14 روز  در آزمایشگاه   آزمایش کنی م . برای اطالع از مکانھای تحویل و ساعت کاری بھ 

locations.lifelabs.com رجوع نمایی د.  

پس از پست کردن یا  تحویل  آزمایش خود میتوان ی د انتظار  داشتھ باش ید  نامھ حاوی نتیجھ  را ظرف سھ ھفتھ بعدی در یافت 
نمایید .  

 

 سالمت شما برای ما مھم  است. آزمایش  FIT خود را ھمی ن امروز انجام دھی د.  
 
برای  دریافت  اطالعات ب یشتر  یا دستورالعملھا بھ سایر زبانھا، لطفا ً  با Ontario Health (Cancer Care Ontario) بھ 
شمار ه (9233-662-866-1) تماس بگیرید  یا از cancercareontario.ca/colon بازدید  نمایی د.  در صورت  وجود  

مشکل در FIT، از  طریق  شمار ه (1426-676-833-1) با  LifeLabs  تماس بگیری د.  
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