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 EPSA                     SPM        التصنیف 

  :شروط أخذ العینة
ال بد من االتباع الدقیق لكل مراحل ھذا اإلجراء وذلك لضمان التوصل إلى نتائج 

  : مضبوطة
  : الجمع الثالث، یجب تجنب مدةقبل یوم من أخذ العینة، وخالل 

.حامیلالضمادات المعدیة المعویة، ملیّنات وت:  أخذ األدویة -  
والخضر والفواكھ الجافة  كاللوز والجوز  للفواكھ:  األكل المفرط -

  .والفستق ونحوھا، والزیتون والزیوت
                 البولیةطریقة أخذ العینة 

البراز مرة واحدة في الیوم، ولمدة ثالثة أیام، سواء  بأخذیُسمح 
:بشكل متتال أو متقطع  

.ؤھا مقلوبا في مكان آمنیتم فتح القارورة ویوضع غطا *   
یُوضع البراز مباشرة في الوعـاء، ویمأل نصفـھ تقریبا، دون أن *  

.یخرج منھ شيء خارج القارورة  
.عند نھایة العملیة تغلَق القارورة بعنایة*    

B یجب على النساء االنتباه حتى ال یضعن السائل البولي أیضا في
 .  الوعـاء

  
  :ةالعین المعدات الضروریة ألخذ

 .مل 180وعـاء نظیف بسعة  •
.  

                                      
          :استبیـان

ال                  نعم     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معلومات خاصة بالمریض
 

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

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

  .............الدقیقة...............الساعة.............الیوم
 على ابعداللتین تلیان أخذ العینة ) س 2(خالل الساعتین ) ط.ت.أ.م(الطبیة  یجب أن ُیسلَّمَ الوعاء إلى مختبر األبحاث والتحلیالت

  .     ذالك قبل الساعة الثانیة عشرة زواال تقدیر، و
                                                      (أق���ل م���ن س���اعة ف���ي حال���ة البح���ث ع���ن األمیبی���از)                                                     

 ".البیولوجیة  استقبال العینات" ط من البوابة رقم ب و تسلیم العینة في قاعة .ت.أ.الدخول إلى م
     خاص بالمختبر                                     

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

 

 ھل كنتم مؤخرا في سفر؟                      £ £
الجواب بنعم، فمتى                            إذا كان     

......................................وأین؟  

 ھل شربتم مؤخرا ماءً غیر صالح للشرب؟ £ £

 ھل تعرضتم إلسھال؟ £ £
 قيء؟ £ £
مَّى؟ £ £  حُ
 ھل تتناولون مضادات حیویة؟ £ £

إذا كان الجواب بنعم، فما ھي ومنذ متى؟      
.................................................. 

؟                                ھ��ل ھن��اك اش��خاص آخ��رون م��ن محیطك��م یع��انون م��ن نف��س         £ £
                                                        األع��راض                                                            

 ھل انھیت دواءك قبل المجيء الى المراقبة ؟ £ £

  ...........................االسم العائلي
  ........................         االسم الشخصي

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