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ECBUASPM:           التصنیف 
: طریقة أخذ العینة البولیة 

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

من األفضل أخذ عینات من السائل البولي في الصباح.
 4تكون ھذه العینة من السائل البولي قد ظلت على األقل من الضروري أن

.ساعات في المثانة أي (النبولة)
غسل الیدین بالصابون بعنایة ثم تجفیفھما.
 فتح القارورة ووضع غطائھا في مكان مأمون والحرص على وضع الغطاء

.معكوسا
ورمي تطھیر األعضاء التناسلیة بمندیل منظف ثم بمندیل آخر للمرة الثانیة ،

.المندلین في المرحاض بعد االنتھاء من عملیة التنظیف
 في البدایة وعند التبول یجب االستغناء عن السائل البولي األولي الذي ینزل

من العضو، بتركھ یسقط في المرحاض، واالحتفاظ فقط بالباقي في القارورة 
مس منھا، وكذلك الحرص الشدید على أن ال یل¾ على أن ال یتجاوز ذلك 

.العضو التناسلي حواشي القارورة
 التحلیالت الطبیةاألبحاث ومختبرحملھا إلىوالقارورة،إغالقإحكام

أخذ عینة البول على أكثر تقدیر وقبل التي تليةقيقد90خالل(م.أ ت.ط) 
الساعة الثانیة عشرة زواال.

العینة:المعدات الضروریة ألخذ
.مل125قارورة من حجم 

ندیالن مضادان للتعفنم .

نعم ال استبیـان

معلومات خاصة بالمریض

عالجمعلومات بخصوص الطبیب الم
....................االسم العائلي............................ االسم الشخصي.......

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

الیوم.............الساعة...............الدقیقة.............
ةقيقد 90 یجب أن ُیسلََّم الوعاء إلى مختبر األبحاث والتحلیالت الطبیة (م.أ.ت.ط) خالل 

ذالك قبل الساعة الثانیة عشرة زوال  أخذ العینة على ابعد تقدیر، و التي تلي
ال العیناتب و تسلیم العینة في قاعة " استقبالدخول إلى م.أ.ت.ط من البوابة رقم 

البیولوجیة ".

  ھل أنت مصاب بالحمى؟ 

  ھل تشعر بألم حاد (الحریق) عند التبول؟

  ھل تحمل معك جربة البول البالستیكیة؟

  بالنسبة للنساء: ھل أنت حامل؟

  كان الجواب بنعم ما ھو و منذ متى ؟ ھل تتناول مضاًدا حیوًیا، إذا
حدد تاریخ انتھاء تناول ھذا الدواء

.

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

..........البطاقة الوطنیة.........رقم
...........الھاتف.....................
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ربتخملاب صاخ
استقبال العینة

الممرضالیوم.............الساعة............الدقیقة......
… توقیع التقني


