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                                                    SPM    RSCA:             التصنيف 
 :خذ العينة طريقة أ
نتائج  ل إلىالدقيق لكل مراحل هذا اإلجراء وذلك لضمان التوص اإلتباعال بد من 
 مضبوطة

 * تفتح القارورة ويوضع غطاؤها مقلوبا في مكان آمن.
نه رج مفي الوعـاء، ويمأل نصفـه تقريبا، دون أن يخ * يُوضع البراز مباشرة
 شيء خارج القارورة.

 * عند نهاية العملية تغَلق القارورة بعناية. 
 يضا فيأيجب على النساء االنتباه جيدا حتى ال يضعن السائل البولي    

 الوعـاء 
 العينة: المعدات الضرورية ألخذ

م 081وعـاء نظيف بسعة   
      استبيـان                                                                       ال       نعم 
                             

 
 

                                                                                                
 معلومات خاصة بالمريض

 
 عالجمعلومات بخصوص الطبيب الم

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

 أخذ العينة
  اليوم.............الساعة...............الدقيقة.............

للتين تليان أخذ العينة على أبعد س( ا 2الساعتين ) خاللسلََّم الوعاء إلى مختبر األبحاث والتحليالت الطبية )م.أ.ت.ط( يجب أن ي  
 قبل الساعة الثانية عشرة زواال. تقدير، و ذالك

 البيولوجية ". الدخول إلى م.أ.ت.ط من البوابة رقم ب و تسليم العينة في قاعة " استقبال العينات

    خاص بالمختبر                                                                   
  استقبال العينة

                                                                     الممرض اليوم.............الساعة............الدقيقة......  
                                 ………                                                                                                  توقيع التقني 

 

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

 البطاقة الوطنية................... رقم
 الهاتف................................

 

  
 هل كنتم مؤخرا في سفر؟                     

إذا كان الجواب بنعم، فمتى                                
 وأين؟.........................................

  
 هل شربتم مؤخرا ماًء غير صالح للشرب؟

  
 هل تعرضتم إلسهال؟

  
 قيء؟

  
ى؟ مَّ  ح 

  
 هل تتناولون مضادات حيوية؟

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

  
؟ هل هناك اشخاص آخرون من محيطكم يعانون من نفس األعراض  
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