КАКО ДА ГИ ЧУВАТЕ ВАШИТЕ
STORING YOUR SAMPLES
ПРИМЕРОЦИ

	
Store
the
blue Mailing
Синиот
поштенски
пликEnvelope
со вашите
containing
samples
between
примероциyour
чувајте
го на температура
O 2º до 10ºC
најдоброто
2од
and 10OC -–the
fridge is место
the
за чување на вашите примероци е
best
place
for
your
samples.
фрижидерот.

Product
Име на name
производот

How
to ги
Collect
Како да
земете
Your Samples
вашите
примероци
за проверка
for Testing
>>>

>>>

Комплет од Националната
National
Cancer
програмаBowel
за рано
откривање на
Screening
Program
Kit (National
рак на дебелото
црево

Bowel Cancer Screening Program
Kit)

Pathology
ПатолошкаServices
лабораторија
Испратете
го синиот
Mail
the ‘Blue
Mailingпоштенски
Envelope’ плик
во кој сте ги
ставиле
вашитеto:
containing
your
test samples
примероци за проверка на следната
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адреса:
Dorevitch Pathology
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FOBT
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of на
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Производител
NEW
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FOBT002 Version
FOBT002
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Немојте:
Do
not:
	
Да ја менувате
исхраната
или
 Change
your diet
or medication.
лековите
што
ги земате.
 Freeze
your
samples.
Да ги
замрзнувате
вашите
Do	not
collect
samples
if:
примероци.

You have
haemorrhoids
(piles)
Немојте
да земате
примероци
ако:
which
are
bleeding.
	Имате хемороиди (набабрени
на 3крајот
 Itи воспалени
is during orвени
within
days на
дебелото
што крварат.
either
sideцрево)
of a menstrual
	period.
Уште не изминале 3 дена откако
ви завршила или пред да ви дојде
 Blood
is present in your urine
менструацијата.
the toilet
bowel
	or
Воpresent
вашата in
мочка
или во
-клозетската
in this caseшколка
you should
има крв – во
тој случај
треба
да се јавите кај
contact
your
doctor.
вашиот лекар.
 You are scheduled for a
	Треба да ви биде извршена
colonoscopy
in the near future.
колоноскопија (внатрешен
преглед
дебелото
во
 You
haveнаhad
a bowelцрево)
condition
скора
in
the иднина.
last 12 months which
	is
Сте
имале некаква
состојба на
currently
under treatment
дебелото
црево
во последните
consult
your
doctor
if you are 12
месеци од која сега се лекувате –
unsure.
прашајте го вашиот лекар ако не
сте сигурни.

Ве
молиме
прочитајте
ги сите
страници
Please
read all
pages before
taking
the 4
пред
да ги to
направите
лесни
easy steps
collecting четирите
your two samples.
чекори за да ги земете вашите два
примероци.

Брзо,
го in
Quick, лесно,
easy, done
правите
your own дома
home кога
when
вам најмногу ви
convenient for you.
одговара.

Ви
треба
ли помош?
Need
help?

Јавете се на 1800 738 365
Call
1300 738
од
понеделник
до 365
петок (по
австралиско
источно(AEST)
стандардно
Monday - Friday
време
- AEST)
од 9
between
9am
toчасот
5pm
претпладне до 5 часот попладне

Reading English

Тешко ли ви е да читате на
a difficulty?
англиски?
Call us on 13ни
14на5013 14 50
Телефонирајте

1

Користете
го СИНОТО СТАПЧЕ.
X <ZL[OL
)3<,:;0*2

	Испразнете го мочниот меур, потоа
X пуштете вода во клозетот.
	[OL[VPSL[
Пуштете го листот за земање на
примерокот да плива во клозетот
X -SVH[*VSSLJ[PVU :OLL[ WYPU[ ZPKL
со печатената страна нагоре.
[OL[VPSL[
IV^Sи извршете
	\WPU
Седнете
на клозетот
нужда [OL[VPSL[HUK
врз листот. WHZZ`V\Y
X :P[VU
	Листовите за земање на примерокот
IV^LSTV[PVUVU[V[OL:OLL[
нема да го оштетат одводот на
клозетот кога ќе пуштите вода.
X ;OLJVSSLJ[PVUZOLL[Z^PSSUV[HMMLJ[
	HU`[VPSL[Z`Z[LT^OLUMS\ZOLK
Ставете го врвот на СИНОТО
СТАПЧЕ во изметот и повлечете
со него
напред
и назад
додекаPU[V
на
X 7\[
[OL[PWVM
[OL
)3<,:;0*2
крајот на стапчето да соберете
`V\Y
KYHNIHJR
изметIV^LSTV[PVUHUK
не поголем од зрно
ориз.

HUK MVY[O \U[PS`V\ OH]LUVTVYL
[OHU [OLZPaLVMHNYHPUVM
YPJLVU [OLLUKVM [OLZ[PJR
Сино стапче за
земање на примерок

X

Напишете ги вашето „Име“, „Датум
X	7YPU[`V\Yº5HTL»º+H[LVM

на раѓање“ и „Датум:HTWSL»V
кога е земен
)PY[O»HUKº+H[LVM
U
примерокот“ на налепницата и
[OLSHILSHUK
Z[PJRP[HYV\UK
залепете ја околу
шишенцето за
собирање на примерокот
[OL*VSSLJ[PVU
;\IL
	Ставете го шишенцето за собирање
X 7\[
[OL*VSSLJ[PVU
;\ILPU[Vза
на примерокот
во шишенцето
носење што се ;YHUZWVY[
затвора со;\IL
капаче на
[OLZJYL^[VW
навртување.
Стапче за
земање на
примерок J
Залепете ја
налепницата
околу
шишенцето за
собирање на
примерокот

Ставете го во
шишенцето со капаче
на навртување

IШишенце за
носење на
примерокот

Шишенце за
собирање на
J
примерокот

Оставете го
памукот во
шишенцето

Налепницата залепете ја на
шишенцето за собирање на примерокот,
а НЕ на шишенцето за носење на примерокот
X

✓

v

v

(

v

v

v

X

Лист за земање на примерок

	
Турнете го докрај СИНОТО СТАПЧЕ
X 7\ZO[OL
)3<,:;0*2
M\SS` на
во шишенцето
за собирање

PU[V[OL*VSSLJ[PVU;\IL\U[PS
примерокот додека да слушнете
дека кликнало и се затворило. 
P[JSPJRZZO\[

Немојте
да се загрижувате
ако
	
Don’t
be concerned
if it appears
изгледа дека само малку од изметот
that
hardly
any
faeces
has
passed
навлегол во течноста во шишенцето
into
the liquidнаinпримерок.
the collection tube.
за собирање
В
 АЖНО > Веќе немојте да го
X IMPORTANT >+VUV[YLTV]L
вадите СИНОТО СТАПЧЕ
[OL
)3<,:;0*2
HM[LYW\[[PUN
откако
сте го ставиле
во
P[PU[V[OL*VSSLJ[PVU;\IL
шишенцето за собирање
на примерокот.

✗

3

Како
даng
Collecti
го
земете
вашиот
your Sпримерок
eco nd S ample
втор

Користете
го ЦРВЕНОТО СТАПЧЕ.
X <ZL[OL
9,+:;0*2
	Ако сте во можност, најдобро е
;OLZLJVUKZHTWSLZOV\SKIL
вториот примерок да го земете во
[HRLUWYLMLYHIS`^P[OPUKH`Z
рок од 2-3 дена по првиот. Вториот
@V\JHU[HRL[OLUKZHTWSL
примерок можете да го земете и
SH[LYVU[OLZHTLKH`PM`V\SPRL
подоцна истиот ден, ако сакате.
Повторете ги сите чекори
исто како
X	9LWLH[HSS[OLZ[LWZ
[OLZHTL
под
„1.
Како
да
го
земете
вашиот
HZ MVY¸*VSSLJ[PUN`V\Y -PYZ[ прв
примерок“, и под „2. Обележување и
:HTWSL»HUK
¸3HILSSPUNHUK
чување на вашиот
примерок“.
:[VYPUN`V\Y
:HTWSL¹
	Ставете го и ова шишенце за
носење
најлонското
ќесе што
X 7\[
[OPZ во
;YHUZWVY[
;\ILPU[V
се затвора со патент, заедно со
[OLaPWSVJRIHN^P[O [OLV[OLY
другото шишенце, а потоа ставете
;\IL[OLUPU
[OL4HPSPUN,U]LSVWL
ги во поштенскиот
плик.
X








X

Измет

2

Обележување
Labelling
и
чувањеand
на S toring
your S ample
вашиот
примерок



Како
даng
го земете
Collecti
вашиот
прв примерок
your Firs t S ample



	Навртете го капачето и ставете го

X :
JYLL^VU [OLJHWHUK
[OOL
:JYL^VU
WSHJLP[
шишенцето
во најлонското
ќесе што

се Vзатвора
PU[V
PU[V[OLaPWSVJRIHN:LHS
[OL aPWсоSVпатент. Затворете го
ќесето.

X	7\[
[OLZLHSLKaPWSVJRIHN
Ставете
го затвореното најлонско

ќесе во синиот поштенски плик.
PU[V[OLIS\L4HPSPUN,U]LSVWL

	
ВАЖНО > Синиот поштенски плик
X IMPORTANT > :[VYL[OLIS\L

со вашите примероци чувајте го
4HPSPUN,U]LSVWLZVP[RLLWZ
на температура од 2° до 10°C –
фрижидерот
добро место
за
`V\Y
ZHTWSLZе IL[^LLU
6HUK
чување.
6
 *[OLMYPKNLPZHNVVKZWV[
	
ВАЖНО > Немојте да го замрзнувате.
X IMPORTANT > +VUV[ MYLLaL

X IMPORTANT > <U[PS`V\ WVZ[ [OL
В
 АЖНО > Додека да го пратите

,U]LSVWLJVU[PU\L[VZ[VYLPU
Hги
пликот по пошта, продолжете да
WSHJL^OLYL[OL[LTWLYH[\YLPZ
чувате примероците на место каде
што температурата
од 2° до 10°C.
IL[^LLU
6HUK6е*

ВАЖНО > Немојте да го замрзнувате.
X IMPORTANT > +VUV[ MYLLaL

Список
C hec klis tзапред
проверка
for P os ting по пошта
праќањето

4

На предната
страна
на синиот
X	6U
[OLMYVU[VM
[OLIS\L4HPSPUN

поштенски плик потпишете
се [OL
на
,U]LSVWLZPNU`V\Y
UHTLPU
местото каде што пишува „Потпис
¸:LUKLY»Z ZPNUH[\YL»ZWHJL

на испраќачот“ (“Sender’s signature”).
X	6U
[OLIHJRVM
[OLIS\L4HPSPUN
На задната
страна
на синиот
поштенски плик пополнете ги
местата каде што
пишува „Име на
HUKº:LUKLYZ
(KKYLZZ»
испраќачот“ (“Sender’s Name”) и
„Адреса на испраќачот“ (“Sender’s
Place
in the blue pre-paid
Address”).
Mailing Envelope:
	
Ставете го во синиот пошетенски
плик за кој е>платена
поштарината:
X IMPORTANT
:PNUHUKKH[L[OL
Participant
Details Form^OPJOPZ
В
 АЖНО > Потпишете
го и ставете
датум на Формуларот со
SVJH[LKPU[OLSHYNLLU]LSVWL[OH[
поединостите на учесникот
JVU[HPULK`V\Y5)*:7IV_
што се наоѓа во големиот плик
во кој беше ставена кутијата со
X APWSVJRIHNJVU[HPUPUN[OL
комплетот од Програмата.
[^VSHILSSLK*VSSLJ[PVU
;\ILZ
	^OPJO
Затворете
го
ќесето
во
кое
OH]LILLU WSHJLKPU[V
ги ставивте двете обележани
[OLZJYL^[VW ;YHUZWVY[ ;\ILZ
шишенца за собирање на
примероците
што претходно
сте ги
X 7VZ[
IHJR`V\YJVTWSL[LK
[LZ[
ставиле
во
шишенцата
за
носење
HZ ZVVUHZ`V\JHU
со капаче на навртување.
Пратете
ја назад по пошта
X	>OLU
[YH]LSSPUN[VWVZ[
[OLвашата
завршена проверка колку што
4HPSPUN,U]LSVWLRLLWP[ KY`
можете поскоро.
HUKJVVSILSV^ 6*
	Додека го носите пликот за да го
пратите
по пошта, гледајте да биде
7VZ[
[OLIS\L4HPSPUN,U]LSVWL
на суво
и свежо место
(под 25°C).
H[HU
(\Z[YHSPH7VZ[
ZOVWV\[SL[
	Пратете го синиот поштенски плик
0Mод[OPZPZ
WVZZPISLTHPSH[HU
некојаUV[
пошта.
WVZ[ IV_пуштете
	(\Z[YHSPH7VZ[
Ако тоа не е возможно,
го во поштенско сандаче на
Австралиската пошта.

Ви треба лиInformation
помош? Информации
• Јавете
наn1800
Од понеделник
(AEST) од
9 ч. претпладне
ч. попладне
• Тешко
ви е даservices
читате на
англиски
• Преведувачка
и толкувачка
службаu
5LLKOLSW&
• Call 1300 738
365. сеMo
- F ri 738
(AES365.
T) between
9am to до
5pпеток
m • Reading
English
a difficultyдо• 5Translating
and
interpreting
• Call
13 14 50
• >LI www.cance
rs creening.gov.a
• Јавете се на 13 14 50 • Место на интернет www.cancerscreening.gov.au

