ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
C&S ਜਾਂ TB/AFB ਲਈ ਮੁੱ ਤਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ) ਨੇ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਹੇਠ [X] ਸਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਿਟੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸਾਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱ ਟੇ ਲਈ, ਇਨਹਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਜਾਂਚ: [ ]
ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣਾ:
ਉੱਠਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਡੱ ਬੇ ਸਵੱ ਚ ਮੁਤਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਓ।
1. ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਿੁਖਾਓ।
2. ਟਾਇਲਟ ਸਵੱ ਚ ਮੁੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੁੱ ਤਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੂੰ ਰੋਕੇ ਸਬਨਾਂ, ਥੋੜੇ ਮੁੱ ਤਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੁੱ ਤਰ ਦੀ ਧਾਰ
ਥੱ ਲੇ ਡੱ ਬੇ ਨੂੂੰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਮੁੱ ਤਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਰੁੱ ਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਡੱ ਬੇ ਨੂੂੰ ਹਟਾਓ।
3. ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱ ਲੇ ਜਾਂ ਡੱ ਬੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿਪ੍ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ , ਡੱ ਬੇ ਨੂੂੰ ਿਖਤੀ ਨਾਲ
ਬੂੰ ਦ ਕਰੋ।
ਲੇ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ
1. ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਸਮਤੀ, ਅਤੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ ਡੱ ਬੇ ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਤੇ ਸਲੱਖੋ।
ਪੈਕ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਗ ਸਵੱ ਚ ਡੱ ਬੇ ਨੂੂੰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਬੈਗ ਨੂੂੰ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਬੂੰ ਦ ਕਰੋ।

1.

2. ਸਕਿੇ ਵੀ ਕਾਗਜਾਤ ਨੂੂੰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਟਰਾਂਿਪ੍ੋਰਟ ਬੈਗ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜੇਬ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕ
ਕਾਗਜਾਤ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਰਿਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭੰ ਡਾਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍
1. ਡੱ ਬੇ ਨੂੂੰ ਫਸਰੱ ਜ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇੱ ਕ ਘੂੰ ਟੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਵੱ ਚ ਸਲਆਓ।
ਟ੍ੀਬੀ/ਏਐੱਫਬੀ ਜਾਂਚ: [ ]

ਸਲੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਤਰ ਦੇ ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੀ ਿੂੰ ਸਖਆ: ________

ਹਰ ਿਵੇਰ ਨੂੂੰ ਉੱਠਣ ਤੇ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਟੀਬੀ" ਡੱ ਬੇ ਸਵੱ ਚ ਉਿੇ ਵੇਲੇ ਮੁਤਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਓ।
1. ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਸਮਤੀ, ਅਤੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ ਡੱ ਬੇ (ਆਂ) ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਤੇ ਸਲਖੋ।
2. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱ ਕ ਬੈਗ ਸਵੱ ਚ ਡੱ ਬੇ ਨੂੂੰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਬੈਗ ਨੂੂੰ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਬੂੰ ਦ ਕਰੋ।
3. ਹਰ ਪ੍ਲਾਿਸਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਸਵੱ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਨਮੂਨੇ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਸਕਿੇ ਵੀ ਕਾਗਜਾਤ ਨੂੂੰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ
ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਟਰਾਂਿਪ੍ੋਰਟ ਬੈਗ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜੇਬ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕ ਕਾਗਜਾਤ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਰਿਾਵ ਨਾ
ਹੋਵੇ।
4. ਡੱ ਬੇ ਨੂੂੰ ਫਸਰੱ ਜ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਦਨ ਨੂੂੰ ਿਾਰੇ ਡੱ ਬੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸਾਲਾ ਸਵੱ ਚ ਸਲਆਓ।
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