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RSASPMالتصنیف 
شروط أخذ العینة

.,*زراعة المني
* قیاس جودة المني

الشفاء بشكل نھائي من أي مرض أصابك مؤخرا (ُحمَّى، تعفن،...)بعد -
3أیام، وأقل من 7اعد بین أخذ العینات بأزید من إذا كان قیاس جودة المني من أجل المراقبة، ینبغي أن ُیب-

أسابیع،
أیام بدون إحداث القذف).5إلى 2أیام (5إلى 2مدة التوقف عن أي ممارسة جنسیة ما بین -

:طریقة أخد العینة
ال بد من االتباع الدقیق لكل مراحل ھذا اإلجراء وذلك لضمان التوصل إلى نتائج مضبوطة:

مخصصة لوضع العینة مع وضع غطائھ في مكان مأمون والحرص على یوضع الغطاء فتح القارورة ال.1
معكوسا،

التبول في المرحاض،.2
غسل الیدین بالصابون بعنایة شدیدة ،.3
فرك الیدین بالماء الجاري،.4
غسل القضیب بالصابون بعنایة شدیدة،.5
فرك القضیب بالماء الجاري،.6
تعفن (التلوث)،استعمال منادیل منظفة لحمایة القضیب من ال.7
االستمناء بواسطة "ِجیْل بیو أنتیم".8
قذف السائل المنوي داخل القارورة المقدمة،.9

إغالق القارورة بعنایة شدیدة،.10
إدخال القارورة بعنایة داخل الكیس والحرص على عدم لمس حواشیھا وال الوجھ الخارجي للكیس، .11

العینة في بطاقة المعلوماتأخیًرا، ینبغي تسجیل الساعة والدقیقة التي أخذت فیھا
العینة:المعدات الضروریة ألخذ

قارورة معقمة لوضع المني.-
منادیل منظفة.-
كیس من البالستیك.-

أنتیم-قارورة تحمل "جیل بیو- .

معلومات خاصة بالمریض

أخذ العینة
قة.............الیوم.............الساعة...............الدقی

في حالة أخذ العینة خارج المختبر:
اللتي ةقيقد30یجب أن ُیسلََّم الوعاء إلى مختبر األبحاث والتحلیالت الطبیة (م.أ.ت.ط) خالل 

نطقلاب افوفلمقبل الساعة الثانیة عشرة زواال,أخذ العینة على أكثر تقدیر، و ذالكتلي
هتدورب يدافتل

البیولوجیة ".من البوابة رقم ب و تسلیم العینة في قاعة " استقبال العیناتالدخول إلى م.أ.ت.ط 
ربتخملاب صاخ

استقبال العینة
……… الممرضالیوم.............الساعة............الدقیقة......

بأكملھ ھل قذفت السائل المنوي داخل القارورة المقدمة
ال…………………نعم

توقیع التقني…

  ما ھو تاریخ آخر ممارسة جنسیة قمت بھا؟-

 
--

.أعشاب طبیة,مخدرات,تدخین,أدویة:ھل تتناول أیة
..................................................................   ......

  ھل تعاني من أي مرض مزمن؟ إذا كان الجواب نعم، حدده؟
........................................................................

  :ھل أصبت بحمى شدیدة مؤخرا
...................متى.
ما ھي المھنة التي تزاولھا؟-

.........................................................................

  ھل سبق لك أن أصبت بتعفن أو أجریت عملیة
جراحیة على مستوى الجھاز التناسلي؟ إذا كان الجواب 

........................................اھي؟نعم،م
........................................

.
االسم العائلي...........................

..         االسم الشخصي......................
البطاقة الوطنیة...................رقم

الھاتف................................

استبیـان                       
نعم ال


