
 
 
 
 

  
 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  
1-877-280-8538, TTY 1-800-855-0511, info@ontariohealth.ca 

ਤੁਹਾਡਾ FIT ਪਕੈੇਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹ ੈ
 

ਸਟੂਲ (ਟੱਟੀ) ਦ ੇਇਿਮਊਨ� ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ (FIT) ਲਈ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨ ਇਸ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੋਲਨ (ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ) 
ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ�ਚ ਦਾ ਸਮ� ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਿਕਸੇ ਮਬਾਇਲ 
ਕੋਚ ਜ� Health811 ਨ�  ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਿਦੱਤਾ ਹਵੋੇ। ਜ ੇਤੁਸ� ਫਸਟ ਨ� ਸ਼ਨ ਿਰਜ਼ਰਵ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹ
 

50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਆਦਂਰ ਦ ੇਕ�ਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ FIT ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਮਹ
 

ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

FIT ਇਕ ਸੁਰਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪੀੜਾਰਿਹਤ ਟੈਸਟ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤਹਾਡੇ ਸਟਲ (ਟਟੀ) ਦੀ ਜ�ਚ ਲਹੂ ਦੀਆ ਿਨ�ਕੀਆ ਬਦ� ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਆਦਂਰ ਦ ੇਕਸ� ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ� ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਦ
 

ਵਾਈਆ ਂਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਦ� ਾ ਹੈ। 

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ� ਪਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ FIT ਪੈਕੇਜ ਿਵਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਿਜਨ� ਦੀ ਤੁਹਾਨ ਲੜ ਪਵੇਗੀ:
• FIT ਿਟਊਬ  • ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼   
• FIT ਿਹਦਾਇਤ�  • ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ 
• 

 

ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਨਿਟਸ  • ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਲਫਾਫਾ

ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ ਛਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਨ 2 ਿਦਨ� ਦੇ ਅਦਰ ਭੇਜਣਾ ਜ� ਪਹਚਾਣਾ ਸਭ ਤ� ਚਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ 14 
ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਜ�ਚ ਲੈਬ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਮਨਾ ਪਹਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥ�ਵ� ਦ ਪਤੇ ਅਤ ਕਮ ਦ ਘਿਟਆ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ locations.lifelabs.com 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਨਮਨਾ ਭੇਜਣ ਜ� ਪਹਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਅਦਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਵਾਲੀ ਿਚਠੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  
 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਹੁਮਲੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ FIT ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ।  
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ� ਿਹਦਾਇਤ� ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Ontario Health (Cancer Care Ontario) ੂਨੰ  
1-866-662-9233 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� cancercareontario.ca/colon `ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ FIT ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਸਮੱਿਸਆ ਹ ੈਤ� 
ਲਾਈਫ-ਲੈਬਸ  ੂਨੰ 1-833-676-1426 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ੈ ਿਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ ਜ� ਨਰਿਸਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨ ਿਦਤਾ ਹੋਵੇ।  
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	ਤੁਹਾਡਾ FIT ਪੈਕੇਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ

