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.            RUCA                    SPM         التصنيف 
 

                البوليةطريقة أخذ العينة 
  نتائج الدقيق لكل مراحل هذا اإلجراء وذلك لضمان التوصل إلى اإلتباعال بد من  

 مضبوطة

 اكل يفضل أخد العينة من البولة االولى في الصباح أو  ثاني عينة بول  بدون.  

 .إال عند الرضع أخد العينة من البولة االولى في الصباح دون واجب الصوم

 غسل اليدين بالصابون بعناية ثم تجفيفهما.  

 اء فتح القارورة ووضع غطائها في مكان مأمون والحرص على وضع الغط
 .معكوسا

 ي ة، ورمثانيتطهير األعضاء التناسلية بمنديل منظف ثم بمنديل آخر للمرة ال
 .ن في المرحاض بعد االنتهاء من عملية التنظيفالمندلي

  ليالت الطبيةالتح األبحاث و  مختبر  حملها إلى و  القارورة،  إغالق إحكام 
أكثر تقدير  أخذ عينة البول على التي تلي   ةقيقد     120 خالل)م.أ ت.ط( 

 وقبل الساعة الثانية عشرة زواال.

 يجب أخذ عينة البول خارج فترة الحيض 

  ينبغي وضع عينة البول في الثالجة بعد جمع التبولال. 
 

 البوليةطريقة أخذ العينة 

 أنظر إلى الملصق على الوعاء
 
 

 :العينة المعدات الضرورية ألخذ

  ملتر 500وعاء من سعة 

 منديالن مضادان للتعفن. 

 جامع البول للرضع 
                   
 

    استبيـان                                                                                        
ال                  نعم  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 معلومات خاصة بالمريض

 
 

 
 معلومات بخصوص الطبيب المعالج

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

 أخذ العينة
                                                                                         االستيقاظول عينة بول بعد أ                                                                                                                     

                   ثاني عينة بول  بدون اكل 

 اليوم.............الساعة...............الدقيقة.............
للواتي تلي أخذ العينة على ابعد ا ساعات 3س( أو  2يجب أن ُيسلََّم الوعاء إلى مختبر األبحاث والتحليالت الطبية )م.أ.ت.ط( خالل الساعتين )

 ذالك قبل الساعة الثانية عشرة زواال تقدير، و
 البيولوجية ". الدخول إلى م.أ.ت.ط من البوابة رقم ب و تسليم العينة في قاعة " استقبال العينات

   ؟ هل أنت مريض بحصى الكلى                    

  -  هل أنت مصاب بمرض مزمن؟ 
 إذا كان الجواب نعم ما هو؟ 

........................................................                      
                     هل تتبع حمية غذائية؟ 

 إذا كان الجواب نعم ما هي؟

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

  قيء؟ 
  ى؟  ُحمَّ
  -                    هل تتبع عالجا باطنيا؟ 

                 …………………………إذا كان الجواب نعم ما هو؟ 
 

   
. 
  

  

 

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

 البطاقة الوطنية................... رقم
 الهاتف................................
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  خاص بالمختبر                                                                     
  استقبال العينة

                                                              الممرض اليوم.............الساعة............الدقيقة......  
يع التقنتوق                                                                                       …       
 

 

 

 


