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                                  A CF                          SPM:         التصنیف 
  :العینة أخذ شروط

ال بد من االتباع الدقیق لكل مراحل ھذا اإلجراء وذلك لضمان التوصل إلى نتائج 
  مضبوطة

:یةتجنبوا تناول األدویة التال خالل الخمسة أیام التي تسبق أخذ عینة البراز  
، الملینات والتحامیل، )والمستخلصة أساسا من الحدید والفحم( المخففة، األدویة التي یمكن أن تغیر لون البراز 

 والضمادات المعدیة المعویة
:ویجب أن تكون تغذیتك عادیة ومتنوعة وتحتوي خصوصا على  

البطاطس -   
  الجزر - 
الجلبان -   
االلحوم  من المستحسن أال تكون مطھوة كثیر -   

  طریقة أخذ العینة البولیة
  .تفتح القارورة ویوضع غطاؤھا مقلوبا في مكان آمن* 
یُوضع البراز مباشرة في الوعـاء، ویمأل نصفـھ تقریبا، دون أن یخرج منھ * 

  .شيء خارج القارورة
 .عند نھایة العملیة تغلَق القارورة بعنایة*  
  سائل البولي أیضا في الوعـاءیجب على النساء االنتباه جیدا حتى ال یضعن ال   
 

  
  :العینة المعدات الضروریة ألخذ

180 مل                                                              . وعـاء بسعة                              

 
 
 

  معلومات خاصة بالمریض
 
 

  معلومات بخصوص الطبیب المعالج
  ...........................االسم الشخصي........... .................االسم العائلي

 .................................................................................الھاتف
  أخذ العینة

  .............الدقیقة...............الساعة.............الیوم
) س 2(الساعتین  خالل) ط.ت.أ.م(حلیالت الطبیة یجب أن یُسلَّمَ الوعاء إلى مختبر األبحاث والت

 .قبل الساعة الثانیة عشرة زواال ذالك تقدیر، و أبعداللتین تلیان أخذ العینة على 
 استقبال العینات" ب و تسلیم العینة في قاعة ط من البوابة رقم .ت.أ.الدخول إلى م
 ".البیولوجیة 

 
                                        خ������اص ب������المختبر

   استقبال العینة
                                           الممرض ......الدقیقة............الساعة.............الیوم  
        توقیع التقني…                                                                                               

 

  ...........................العائلياالسم 
...................         .....االسم الشخصي

  ...................البطاقة الوطنیة رقم
 ................................الھاتف
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