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. SPM RUCA التصنیف 

البولیةطریقة أخذ العینة 
الدقیق لكل مراحل ھذا اإلجراء وذلك لضمان التوصل إلى نتائج اإلتباعال بد من 
مضبوطة

یفضل أخد العینة من البولة االولى في الصباح أو  ثاني عینة بول  بدون اكل.
.إال عند الرضع أخد العینة من البولة االولى في الصباح دون واجب الصوم

غسل الیدین بالصابون بعنایة ثم تجفیفھما.
 فتح القارورة ووضع غطائھا في مكان مأمون والحرص على وضع الغطاء

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

.في المرحاض بعد االنتھاء من عملیة التنظیفالمندلین
 التحلیالت الطبیةاألبحاث ومختبرحملھا إلىوالقارورة،إغالقإحكام

120خالل(م.أ ت.ط)  – أخذ عینة البول على التي تليةقيقد180
أكثر تقدیر وقبل الساعة الثانیة عشرة زواال.

البولیةطریقة أخذ العینة 
الملصق على الوعاءأنظر إلى

:العینةالمعدات الضروریة ألخذ
 ملتر500وعاء من سعة
مندیالن مضادان للتعفن.
جامع البول للرضع

استبیـان
نعم ال

معلومات خاصة بالمریض

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

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

 االستیقاظول عینة بول بعد أ
 عینة بول  بدون اكلثاني

الیوم.............الساعة...............الدقیقة.............
اللواتي تلي أخذ العینة على ابعد ساعات3س) أو 2یجب أن ُیسلََّم الوعاء إلى مختبر األبحاث والتحلیالت الطبیة (م.أ.ت.ط) خالل الساعتین (

ذالك قبل الساعة الثانیة عشرة زواالتقدیر، و
البیولوجیة ".الدخول إلى م.أ.ت.ط من البوابة رقم ب و تسلیم العینة في قاعة " استقبال العینات

خاص بالمختبر                                      
استقبال العینة

الممرضالیوم.............الساعة............الدقیقة......
… توقیع التقن

  ؟                    ھل أنت مریض بحصى الكلى 
  ھل أنت مصاب بمرض مزمن؟  -

إذا كان الجواب نعم ما ھو؟ 
........................................................

  ھل تتبع حمیة غذائیة؟                   
إذا كان الجواب نعم ما ھي؟

........................................................
  قيء؟
  ُحمَّى؟
  ھل تتبع عالجا باطنیا؟              -

…………………………إذا كان الجواب نعم ما ھو؟ 


.

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

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


